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Módosítás 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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 szándékosan 
vagy gondatlanságból jelentős vagy 
ismétlődő hiányosságokról tett 
tanúbizonyságot az ugyanazon ajánlatkérő 
szervvel kötött valamely korábbi, hasonló 
jellegű szerződés, illetve szerződések 
bármely lényeges követelményének
teljesítésével kapcsolatban.

Or. de

Módosítás 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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 szereplőt bejegyezték a 
nem teljesítésre vonatkozó a 73a. cikkben 
meghatározott hivatalos jegyzékbe.

Or. en

Módosítás 1064
Anna Hedh
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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 valamely korábbi, hasonló 
jellegű szerződés, illetve szerződések 
bármely lényeges követelményének 
teljesítésével kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A törlésre a tagállamon belüli és a közszféra részét képező helyi önkormányzatok körében 
történő ismétlődő visszaélések elkerülése érdekében van szükség.

Módosítás 1065
Cristian Silviu Buşoi

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 valamely korábbi, hasonló 
jellegű szerződés, illetve szerződések 
bármely lényeges követelményének 
teljesítésével kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Fennáll annak a veszélye, hogy egy olyan gazdasági szereplő, amely valamely ajánlatkérő 
szervvel szemben nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit, egy másikkal is megteszi 
ugyanezt. Az ajánlatkérő szervek el tudják kerülni ezt, amennyiben tudomást szereznek az 
ilyen hiányosságokról.



AM\908713HU.doc 5/169 PE492.860v01-00

HU

Módosítás 1066
António Fernando Correia de Campos

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) ha a gazdasági szereplő részt vett a 39. 
cikk (1) bekezdésében említett előzetes 
tanulmányok készítésében, tanácsadásban 
vagy konzultációkban.

Or. pt

Módosítás 1067
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) ha az összeférhetetlenséget nem 
lehetett hatékonyan orvosolni, amint azt a 
21. cikk (3) bekezdése előírja;

Or. en

Módosítás 1068
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) ha a gazdasági szereplő nem nyújt 
megfelelő tájékoztatást a tulajdonjogról, 
többek között alvállalkozói tekintetében.

Or. en
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Módosítás 1069
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés d) pontjában szereplő 
kizárási ok alkalmazása érdekében az 
ajánlatkérő szerveknek gondoskodniuk 
kell a szerződéses teljesítés értékelésének 
olyan módszeréről, amely objektív és 
mérhető szempontokon alapul, és amelyet 
rendszeres, következetes és átlátható 
módon alkalmaznak. A teljesítés 
értékelését közölni kell az érintett 
vállalkozóval, és biztosítani kell számára 
annak lehetőséget, hogy kifogást 
emelhessen a megállapítások ellen, illetve 
hogy bírói védelmet kérjen.

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamok feladata, hogy gondoskodjanak egy ilyen módszerről, amit a kisebb ajánlatkérő 
szervek nem tudnak megtenni.

Módosítás 1070
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés d) pontjában szereplő 
kizárási ok alkalmazása érdekében az 
ajánlatkérő szerveknek gondoskodniuk 
kell a szerződéses teljesítés értékelésének 
olyan módszeréről, amely objektív és 
mérhető szempontokon alapul, és amelyet 
rendszeres, következetes és átlátható 
módon alkalmaznak. A teljesítés 
értékelését közölni kell az érintett 

törölve
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vállalkozóval, és biztosítani kell számára 
annak lehetőséget, hogy kifogást 
emelhessen a megállapítások ellen, illetve 
hogy bírói védelmet kérjen.

Or. de

Módosítás 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés d) pontjában szereplő 
kizárási ok alkalmazása érdekében az 
ajánlatkérő szerveknek gondoskodniuk 
kell a szerződéses teljesítés értékelésének 
olyan módszeréről, amely objektív és 
mérhető szempontokon alapul, és amelyet 
rendszeres, következetes és átlátható 
módon alkalmaznak. A teljesítés 
értékelését közölni kell az érintett 
vállalkozóval, és biztosítani kell számára 
annak lehetőséget, hogy kifogást 
emelhessen a megállapítások ellen, illetve 
hogy bírói védelmet kérjen.

törölve

Or. en

Módosítás 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés d) pontjában szereplő 
kizárási ok alkalmazása érdekében az 
ajánlatkérő szerveknek gondoskodniuk 
kell a szerződéses teljesítés értékelésének 
olyan módszeréről, amely objektív és 

Az első albekezdés d) pontjában szereplő 
kizárási ok alkalmazása érdekében az 
ajánlatkérő szerveknek a gazdasági 
szereplő ellen hiányos kivitelezés miatt 
hozott jogerős bírósági ítéletet vagy a 
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mérhető szempontokon alapul, és amelyet 
rendszeres, következetes és átlátható 
módon alkalmaznak. A teljesítés 
értékelését közölni kell az érintett 
vállalkozóval, és biztosítani kell számára 
annak lehetőséget, hogy kifogást 
emelhessen a megállapítások ellen, illetve 
hogy bírói védelmet kérjen.

gazdasági szereplő által a hiányos 
kivitelezésről kiadott elismerő 
nyilatkozatot kell tudniuk bemutatni.

Or. de

Indokolás

Az 55. cikk (3) bekezdése d) pontjának szabályozása az önkényes határozatok és az 
elkerülhető peres eljárások kockázatát hordozza magában, amennyiben a jogszabály szövege
nem követel meg bizonyos bizonyítékokat, amelyeket az ajánlatkérő szervnek kell 
előterjesztenie a kizárás előtt. Itt például meg lehetne követelni, hogy az ajánlatkérő szervnek 
a vállalkozóval szemben hibás teljesítés miatt hozott ítéletet vagy a vállalkozó elismerő 
nyilatkozatát kell benyújtania. Emellett a hibás teljesítésnek gondatlanság miatt kell 
bekövetkeznie.

Módosítás 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan részvételre jelentkező 
vagy ajánlattevő, amely az (1), (2) és (3) 
bekezdésekben említett valamely 
helyzetben van, olyan bizonyítékot 
szolgáltathat az ajánlatkérő szervnek, 
amely az adott kizárási ok fennállása 
ellenére tanúsítja megbízhatóságát.

törölve

Or. en

Indokolás

Ha a részvételre jelentkező vagy ajánlattevő ilyen lehetőséget kap, előfordulhat, hogy 
lényegesen hosszabb és bonyolultabb lesz az eljárás, mivel elvileg ilyen módon az ajánlatkérő 
szervnek a részvételre jelentkezők kiválasztásával kapcsolatos bármely döntése kifogásolható. 
Sőt, egy ilyen öntisztázási eljárás adminisztratív többletterhet jelent az ajánlatkérő szerv 
számára, mivel további feladatot jelent a részvételre jelentkezők vagy ajánlattevők által tett 
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intézkedések értékelése, figyelembe véve a bűncselekmény vagy a kötelességszegés 
súlyosságát és konkrét körülményeit.

Módosítás 1074
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan részvételre jelentkező 
vagy ajánlattevő, amely az (1), (2) és (3) 
bekezdésekben említett valamely 
helyzetben van, olyan bizonyítékot 
szolgáltathat az ajánlatkérő szervnek, 
amely az adott kizárási ok fennállása 
ellenére tanúsítja megbízhatóságát.

törölve

Or. it

Módosítás 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden olyan részvételre jelentkező 
vagy ajánlattevő, amely az (1), (2) és (3) 
bekezdésekben említett valamely 
helyzetben van, olyan bizonyítékot 
szolgáltathat az ajánlatkérő szervnek, 
amely az adott kizárási ok fennállása 
ellenére tanúsítja megbízhatóságát.

(1) Minden olyan részvételre jelentkező,
ajánlattevő vagy alvállalkozó, amely az (1), 
(2) és (3) bekezdésekben említett valamely 
helyzetben van, olyan bizonyítékot 
szolgáltathat az ajánlatkérő szervnek, 
amely az adott kizárási ok fennállása 
ellenére tanúsítja megbízhatóságát.

Or. de

Módosítás 1076
Salvatore Iacolino
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Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Minden olyan részvételre jelentkező 
vagy ajánlattevő, amely az (1), (2) és (3) 
bekezdésekben említett valamely 
helyzetben van, olyan bizonyítékot 
szolgáltathat az ajánlatkérő szervnek, 
amely az adott kizárási ok fennállása 
ellenére tanúsítja megbízhatóságát.

1. Minden olyan részvételre jelentkező 
vagy ajánlattevő, amely a (2) és (3) 
bekezdésekben említett valamely 
helyzetben van, olyan dokumentált 
bizonyítékot szolgáltathat az ajánlatkérő 
szervnek, amely az adott kizárási ok 
fennállása ellenére tanúsítja 
megbízhatóságát.

Or. it

Módosítás 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a részvételre jelentkező 
vagy az ajánlattevő köteles bizonyítani, 
hogy a bűncselekménnyel vagy 
kötelességszegéssel okozott kárt 
megtérítette, a nyomozó hatóságokkal 
aktívan együttműködve átfogóan tisztázta 
a tényeket és a körülményeket, és olyan 
konkrét technikai, szervezeti és személyi 
intézkedéseket hozott, amelyek 
alkalmasak a további bűncselekmények 
vagy kötelességszegések megelőzésére. Az 
ajánlatkérő szervek a bűncselekmény vagy 
kötelességszegés súlyosságának és sajátos 
körülményeinek figyelembe vételével 
kötelesek értékelni a részvételre 
jelentkezők és az ajánlattevők által hozott 
intézkedéseket. Ha az ajánlatkérő szerv 
megítélése szerint az intézkedések nem 
kielégítők, indokolnia kell a döntését.

törölve

Or. en
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Módosítás 1078
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a részvételre jelentkező 
vagy az ajánlattevő köteles bizonyítani, 
hogy a bűncselekménnyel vagy 
kötelességszegéssel okozott kárt 
megtérítette, a nyomozó hatóságokkal 
aktívan együttműködve átfogóan tisztázta 
a tényeket és a körülményeket, és olyan 
konkrét technikai, szervezeti és személyi 
intézkedéseket hozott, amelyek 
alkalmasak a további bűncselekmények 
vagy kötelességszegések megelőzésére. Az 
ajánlatkérő szervek a bűncselekmény vagy 
kötelességszegés súlyosságának és sajátos 
körülményeinek figyelembe vételével 
kötelesek értékelni a részvételre 
jelentkezők és az ajánlattevők által hozott 
intézkedéseket. Ha az ajánlatkérő szerv 
megítélése szerint az intézkedések nem 
kielégítők, indokolnia kell a döntését.

törölve

Or. it

Módosítás 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a részvételre jelentkező 
vagy az ajánlattevő köteles bizonyítani, 
hogy a bűncselekménnyel vagy 
kötelességszegéssel okozott kárt 
megtérítette, a nyomozó hatóságokkal 
aktívan együttműködve átfogóan tisztázta a 

Ennek érdekében a részvételre jelentkező,
az ajánlattevő vagy alvállalkozó köteles 
bizonyítani, hogy a bűncselekménnyel 
vagy kötelességszegéssel okozott kárt 
megtérítette, a nyomozó hatóságokkal 
aktívan együttműködve átfogóan tisztázta a 
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tényeket és a körülményeket, és olyan 
konkrét technikai, szervezeti és személyi 
intézkedéseket hozott, amelyek alkalmasak 
a további bűncselekmények vagy 
kötelességszegések megelőzésére. Az 
ajánlatkérő szervek a bűncselekmény vagy 
kötelességszegés súlyosságának és sajátos 
körülményeinek figyelembe vételével 
kötelesek értékelni a részvételre 
jelentkezők és az ajánlattevők által hozott 
intézkedéseket. Ha az ajánlatkérő szerv 
megítélése szerint az intézkedések nem 
kielégítők, indokolnia kell a döntését.

tényeket és a körülményeket, és olyan 
konkrét technikai, szervezeti és személyi 
intézkedéseket hozott, amelyek alkalmasak 
a további bűncselekmények vagy 
kötelességszegések megelőzésére. Az 
ajánlatkérő szervek a bűncselekmény vagy 
kötelességszegés súlyosságának és sajátos 
körülményeinek figyelembe vételével 
kötelesek értékelni a részvételre 
jelentkezők, az ajánlattevők vagy az 
alvállalkozók által hozott intézkedéseket. 
Ha az ajánlatkérő szerv megítélése szerint 
az intézkedések nem kielégítők, indokolnia 
kell a döntését.

Or. de

Módosítás 1080
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem kötelesek a (2), (3) és (4) 
bekezdésben felsorolt összes feltétel 
előírására, azonban a felsoroltakon kívül 
egyéb követelményeket nem 
támaszthatnak.

Nem kötelesek a (2), (3) és (4) 
bekezdésben felsorolt összes feltétel 
előírására, azonban a felsoroltakon kívül 
egyéb követelményeket nem 
támaszthatnak, kivéve az építési 
beruházások, szolgáltatások vagy 
árubeszerzések jellegéhez kapcsolódó 
különös kockázatokkal összefüggő, 
megfelelően indokolt körülmények esetén.

Or. en

Módosítás 1081
Frank Engel

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

Az ajánlatkérő szervek a részvételi 
feltételeket azokra korlátozzák, amelyek 
indokoltak annak biztosítása 
szempontjából, hogy a részvételre 
jelentkező vagy ajánlattevő rendelkezik az 
odaítélendő szerződés teljesítéséhez 
szükséges jogi és pénzügyi kapacitásokkal, 
valamint kereskedelmi és műszaki 
képességekkel. Valamennyi 
követelménynek kapcsolódnia kell a 
szerződés tárgyához, valamint azzal 
szigorúan arányosnak kell lennie, 
figyelembe véve a tényleges verseny 
biztosításának szükségességét.

Az ajánlatkérő szervek a részvételi 
feltételeket azokra korlátozzák, amelyek 
indokoltak annak biztosítása 
szempontjából, hogy a részvételre 
jelentkező vagy ajánlattevő rendelkezik az 
odaítélendő szerződés teljesítéséhez 
szükséges jogi és pénzügyi kapacitásokkal, 
valamint kereskedelmi és műszaki 
képességekkel. Egy ajánlatot 
következésképpen nem lehet kizárólag 
azért elutasítani, mert nem tartalmaz 
korábbi közbeszerzésekre való hivatkozást. 
Ez utóbbi szempontot az értékelés során 
kiegészítő jelleggel lehet alkalmazni.
Valamennyi követelménynek kapcsolódnia 
kell a szerződés tárgyához, valamint azzal 
szigorúan arányosnak kell lennie, 
figyelembe véve a tényleges verseny 
biztosításának szükségességét.

Or. fr

Módosítás 1082
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek a részvételi 
feltételeket azokra korlátozzák, amelyek 
indokoltak annak biztosítása 
szempontjából, hogy a részvételre 
jelentkező vagy ajánlattevő rendelkezik az 
odaítélendő szerződés teljesítéséhez 
szükséges jogi és pénzügyi kapacitásokkal, 
valamint kereskedelmi és műszaki 
képességekkel. Valamennyi 
követelménynek kapcsolódnia kell a 
szerződés tárgyához, valamint azzal 
szigorúan arányosnak kell lennie, 
figyelembe véve a tényleges verseny 

Az ajánlatkérő szervek a részvételi 
feltételeket azokra korlátozzák, amelyek 
indokoltak annak biztosítása 
szempontjából, hogy a részvételre 
jelentkező vagy ajánlattevő rendelkezik az 
odaítélendő szerződés teljesítéséhez 
szükséges jogi és pénzügyi kapacitásokkal, 
valamint kereskedelmi és műszaki 
képességekkel. Egy ajánlatot 
következésképpen nem lehet kizárólag 
azért elutasítani, mert nem tartalmaz 
korábbi közbeszerzésekre való hivatkozást.
Valamennyi követelménynek kapcsolódnia 
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biztosításának szükségességét. kell a szerződés tárgyához, valamint azzal 
szigorúan arányosnak kell lennie, 
figyelembe véve a tényleges verseny 
biztosításának szükségességét.

Or. fr

Módosítás 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megfelelő gazdasági és pénzügyi 
helyzet tekintetében az ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplőknek elegendő pénzügyi és 
gazdasági kapacitásuk legyen. E célból 
előírhatják, hogy a gazdasági szereplők 
meghatározott minimális éves forgalommal 
rendelkezzenek, beleértve a szerződés által 
érintett terület meghatározott forgalmát is, 
valamint hogy megfelelő szakmai 
felelősségbiztosításuk legyen.

(1) Az ajánlatkérő szervek kizárólag az 
építési beruházások, szolgáltatások vagy 
árubeszerzések jellegéhez kapcsolódó 
különös kockázatokkal összefüggő, 
megfelelően indokolt körülmények esetén 
írhatják elő, hogy a gazdasági szereplők 
meghatározott minimális éves forgalommal 
rendelkezzenek. Az ajánlatkérő szerv 
ezeket a kivételes körülményeket köteles 
feltüntetni a közbeszerzési 
dokumentumokban. Ebben az esetben a 
minimális éves forgalom nem haladhatja 
meg a szerződés becsült értékének 
kétszeresét.

Or. en

Módosítás 1084
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A megfelelő gazdasági és pénzügyi 
helyzet tekintetében az ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplőknek elegendő pénzügyi és 

1. A megfelelő gazdasági és pénzügyi 
helyzet tekintetében az ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplőknek elegendő pénzügyi és 
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gazdasági kapacitásuk legyen. E célból 
előírhatják, hogy a gazdasági szereplők 
meghatározott minimális éves forgalommal 
rendelkezzenek, beleértve a szerződés által 
érintett terület meghatározott forgalmát is, 
valamint hogy megfelelő szakmai 
felelősségbiztosításuk legyen.

gazdasági kapacitásuk legyen. E célból 
előírhatják, hogy a gazdasági szereplők 
legalább az elmúlt öt évre vonatkozóan 
meghatározott minimális éves forgalommal 
rendelkezzenek, beleértve a szerződés által 
érintett terület meghatározott forgalmát is, 
valamint hogy megfelelő szakmai 
felelősségbiztosításuk legyen.

Or. it

Módosítás 1085
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megfelelő gazdasági és pénzügyi 
helyzet tekintetében az ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplőknek elegendő pénzügyi és 
gazdasági kapacitásuk legyen. E célból 
előírhatják, hogy a gazdasági szereplők 
meghatározott minimális éves forgalommal 
rendelkezzenek, beleértve a szerződés által 
érintett terület meghatározott forgalmát is, 
valamint hogy megfelelő szakmai 
felelősségbiztosításuk legyen.

(1) A megfelelő gazdasági és pénzügyi 
helyzet tekintetében az ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplőknek elegendő pénzügyi és 
gazdasági kapacitásuk legyen. E célból 
előírhatják, hogy a gazdasági szereplők 
meghatározott minimális éves forgalommal 
rendelkezzenek a legutolsó 3 év 
tekintetében, beleértve a szerződés által 
érintett terület meghatározott forgalmát is, 
valamint hogy megfelelő szakmai 
felelősségbiztosításuk legyen.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni, hogy az ajánlatkérő szervek túl hosszú időszakra minimális éves forgalomra 
vonatkozó kötelezettséget írjanak elő, ami korlátozhatja a gazdasági szereplők részvételét.

Módosítás 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A minimális éves forgalom nem 
haladhatja meg a szerződés becsült 
értékének háromszorosát, kivéve az építési 
beruházások, szolgáltatások vagy áruk 
jellegéhez kapcsolódó különös 
kockázatokkal összefüggő, megfelelően 
indokolt körülmények esetén. Az 
ajánlatkérő szerv ezeket a kivételes 
körülményeket köteles feltüntetni a 
közbeszerzési dokumentumokban.

törölve

Or. en

Módosítás 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minimális éves forgalom nem haladhatja 
meg a szerződés becsült értékének 
háromszorosát, kivéve az építési 
beruházások, szolgáltatások vagy áruk 
jellegéhez kapcsolódó különös 
kockázatokkal összefüggő, megfelelően 
indokolt körülmények esetén. Az 
ajánlatkérő szerv ezeket a kivételes 
körülményeket köteles feltüntetni a 
közbeszerzési dokumentumokban.

A minimális éves forgalom nem haladhatja 
meg a szerződés becsült értékét, kivéve az 
építési beruházások, szolgáltatások vagy 
áruk jellegéhez kapcsolódó különös 
kockázatokkal összefüggő, megfelelően 
indokolt körülmények esetén. Az 
ajánlatkérő szerv ezeket a kivételes 
körülményeket köteles feltüntetni a 
közbeszerzési dokumentumokban.

Or. fr

Módosítás 1088
Lara Comi

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

A minimális éves forgalom nem haladhatja 
meg a szerződés becsült értékének 
háromszorosát, kivéve az építési 
beruházások, szolgáltatások vagy áruk 
jellegéhez kapcsolódó különös 
kockázatokkal összefüggő, megfelelően 
indokolt körülmények esetén. Az 
ajánlatkérő szerv ezeket a kivételes 
körülményeket köteles feltüntetni a 
közbeszerzési dokumentumokban.

A fent említett minimális éves forgalom 
nem haladhatja meg a szerződés becsült 
értékének háromszorosát, kivéve az építési 
beruházások, szolgáltatások vagy áruk 
jellegéhez kapcsolódó különös 
kockázatokkal összefüggő, megfelelően 
indokolt körülmények esetén. Az 
ajánlatkérő szerv ezeket a kivételes 
körülményeket köteles feltüntetni a 
közbeszerzési dokumentumokban.

Or. it

Módosítás 1089
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minimális éves forgalom nem haladhatja 
meg a szerződés becsült értékének 
háromszorosát, kivéve az építési 
beruházások, szolgáltatások vagy áruk 
jellegéhez kapcsolódó különös 
kockázatokkal összefüggő, megfelelően 
indokolt körülmények esetén. Az 
ajánlatkérő szerv ezeket a kivételes 
körülményeket köteles feltüntetni a 
közbeszerzési dokumentumokban.

A minimális éves forgalom nem haladhatja 
meg a szerződés becsült értékének 
kétszeresét, kivéve az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk jellegéhez 
kapcsolódó különös kockázatokkal 
összefüggő, megfelelően indokolt 
körülmények esetén. Az ajánlatkérő szerv 
ezeket a kivételes körülményeket köteles 
feltüntetni a közbeszerzési 
dokumentumokban.

Or. en

Indokolás

Az előírt minimális éves forgalom nem lehet túl magas, hogy ne korlátozza túlzottan a 
beszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát.

Módosítás 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson



PE492.860v01-00 18/169 AM\908713HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Részekre osztott szerződések esetében a 
jelen cikk minden egyes különálló résszel 
kapcsolatban alkalmazandó. Ugyanakkor 
az ajánlatkérő szerv a minimális éves 
forgalmat a részek csoportjaira 
hivatkozással is előírhatja, arra az esetre, 
ha a sikeres ajánlattevőnek több, 
ugyanabban az időben teljesítendő részt is 
odaítélnek.

Részekre osztott szerződések esetében a 
jelen cikk minden egyes különálló résszel 
kapcsolatban alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 1091
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Részekre osztott szerződések esetében a 
jelen cikk minden egyes különálló résszel 
kapcsolatban alkalmazandó. Ugyanakkor 
az ajánlatkérő szerv a minimális éves 
forgalmat a részek csoportjaira 
hivatkozással is előírhatja, arra az esetre, 
ha a sikeres ajánlattevőnek több, 
ugyanabban az időben teljesítendő részt is 
odaítélnek.

Részekre osztott szerződések esetében a 
jelen cikk minden egyes különálló résszel 
kapcsolatban alkalmazandó. Ugyanakkor 
az ajánlatkérő szerv a fent említett 
minimális éves forgalmat a részek 
csoportjaira hivatkozással is előírhatja, arra 
az esetre, ha a sikeres ajánlattevőnek több, 
ugyanabban az időben teljesítendő részt is 
odaítélnek.

Or. it

Módosítás 1092
Andreas Schwab

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

(4) A műszaki és szakmai képesség 
tekintetében az ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplők rendelkezzenek a szerződés 
megfelelő minőségi szabvány szerinti 
teljesítéséhez szükséges emberi és műszaki 
erőforrásokkal és tapasztalattal. Az 
ajánlatkérő szervek akkor juthatnak arra 
a következtetésre, hogy a gazdasági 
szereplők nem a megfelelő minőségben 
fogják teljesíteni a szerződést, ha az 
ajánlatkérő szerv megállapította, hogy 
összeférhetetlenség áll fenn, amely 
hátrányosan befolyásolhatja a szerződés 
teljesítését.

(4) A műszaki és szakmai képesség 
tekintetében az ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplők rendelkezzenek a szerződés 
megfelelő minőségi szabvány szerinti 
teljesítéséhez szükséges emberi és műszaki 
erőforrásokkal és tapasztalattal.

Or. de

Indokolás

Nem világos, hogy a 2. mondat szerinti, részletesebben nem meghatározott 
„összeférhetetlenség” mennyiben befolyásolhatja negatívan a szerződés teljesítését. Ennek 
megítélését sem lenne szabad egyedül az ajánlatkérő szervre bízni.

Módosítás 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) megfelelnek a fogyatékossággal élők 
munkaerő-piaci integrációjára vonatkozó, 
minden tagállamban alkalmazandó 
szabályoknak;

Or. es

Módosítás 1094
Pablo Arias Echeverría
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Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szerv az eljárás során 
bármikor megkérheti a részvételre 
jelentkezőt vagy az ajánlattevőt, hogy 
részben vagy egészben nyújtsa be a kért 
dokumentációt, amennyiben ez 
szükségesnek tűnik az eljárás megfelelő 
lebonyolításának biztosításához.

(1) Az ajánlatkérő szerv az eljárás során 
bármikor kötelezi a részvételre jelentkezőt 
vagy az ajánlattevőt, hogy részben vagy 
egészben nyújtsa be a kért dokumentációt, 
amennyiben ez szükségesnek tűnik az 
eljárás megfelelő lebonyolításának 
biztosításához.

Or. es

Módosítás 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azokat a nyilatkozatokat és 
bizonyítékokat, amelyeket az ajánlatkérő 
szerv felszólítására az ajánlattételi 
határidőig nem nyújtottak be, egy 
meghatározandó póthatáridőig utólag be 
lehet kérni.

Or. de

Indokolás

A hivatalos eljárásban lehetővé kell tenni kisebb változtatásokat és utólagos javításokat. Így 
az ajánlatkérő szervnek lehetősége lenne utólag bekérni a hiányzó dokumentumokat a 
vállalkozástól. Ilyen szabályozás hiányában az ajánlatkérő szervnek hivatalból akkor is ki kell 
zárnia egy alkalmas és ismert vállalkozás gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatát, ha csak egy 
dokumentum hiányzik vagy nem teljes az ajánlatkérő által az alkalmasság bizonyítására 
megkövetelt dokumentumok közül.

Módosítás 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételre jelentkezőktől és az 
ajánlattevőktől nem kérhető, hogy 
ismételten nyújtsák be azt a tanúsítványt 
vagy egyéb okirati bizonyítékot, amelyet a 
megelőző négy év során egy korábbi 
eljárásban már benyújtottak ugyanahhoz 
az ajánlatkérő szervhez, és még mindig 
érvényes.

törölve

Or. en

Indokolás

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate acces of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
possibility to verify whether a candidate fulfills requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Módosítás 1097
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételre jelentkezőktől és az 
ajánlattevőktől nem kérhető, hogy 
ismételten nyújtsák be azt a tanúsítványt 
vagy egyéb okirati bizonyítékot, amelyet a 
megelőző négy év során egy korábbi 
eljárásban már benyújtottak ugyanahhoz az 
ajánlatkérő szervhez, és még mindig 
érvényes.

A részvételre jelentkezőktől és az 
ajánlattevőktől nem kérhető, hogy 
ismételten nyújtsák be azt a tanúsítványt 
vagy egyéb okirati bizonyítékot, amelyet a 
megelőző két év során egy korábbi 
eljárásban már benyújtottak ugyanahhoz az 
ajánlatkérő szervhez, és még mindig 
érvényes. Az ajánlatkérő szerv azonban 
jogosult arra, hogy vitatható érvényesség 
esetén frissebb bizonyítékot kérjen az 
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eljárás során.

Or. en

Módosítás 1098
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 92. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időponttól számítva 
legfeljebb két éven belül kötelezővé válik 
az e-Certis igénybevétele, és az ajánlatkérő 
szervek kötelesek lesznek kizárólag olyan 
fajta tanúsítványokat vagy okirati 
bizonyítékokat megkövetelni, amelyek az 
e-Certisben elérhetők.

(2) A 92. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időponttól számítva 
legfeljebb két éven belül kötelezővé válik 
az e-Certis igénybevétele, és az ajánlatkérő 
szervek kötelesek lesznek kizárólag olyan 
fajta tanúsítványokat vagy okirati 
bizonyítékokat megkövetelni, amelyek az 
e-Certisben elérhetők, kivéve az építési 
beruházások, szolgáltatások vagy 
árubeszerzések jellegéhez kapcsolódó 
különös kockázatokkal összefüggő, 
megfelelően indokolt körülmények esetén.

Or. en

Módosítás 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

59. cikk törölve
Európai közbeszerzési útlevél
(1) A nemzeti hatóságok az adott 
tagállamban letelepedett és a szükséges 
feltételeknek megfelelő gazdasági szereplő 
kérésére európai közbeszerzési útlevelet 
állíthatnak ki. Az európai közbeszerzési 
útlevélnek a XIII. mellékletben 
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megállapított adatokat kell tartalmaznia, 
és egy szabvány-formanyomtatvány 
alapján kell összeállítani. 
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 89. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a XIII. 
melléklet műszaki fejlődés miatti vagy 
adminisztratív okokból történő módosítása 
érdekében. Ezenkívül megállapítja az 
európai közbeszerzési útlevél szabvány-
formanyomtatványát. A végrehajtási jogi 
aktusokat a 91. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.
(2) Legkésőbb két évvel a 92. cikk (1) 
bekezdésében megállapított időpont után 
az útlevelet kizárólag elektronikus 
formában lehet majd megadni. 
(3) Az útlevelet kiállító hatóság 
közvetlenül az illetékes hatóságoktól kéri 
be a vonatkozó információkat, kivéve, ha 
azt a személyes adatok védelmére 
vonatkozó nemzeti szabályok megtiltják.
(4) Az európai közbeszerzési útlevelet 
minden ajánlatkérő szerv köteles az 
útlevél által lefedett részvételi feltételek 
teljesítésének bizonyítékaként elismerni, 
és az indokolás nélkül nem kérdőjelezhető 
meg. Az említett indokolás összefügghet 
azzal a ténnyel, hogy az útlevelet hat 
hónapnál régebben állították ki.
(5) A tagállamok kötelesek a többi 
tagállam számára kérésre hozzáférhetővé 
tenni az európai közbeszerzési útlevél 
hitelességére és tartalmára vonatkozó 
minden információt. A letelepedés helye 
szerinti tagállam illetékes hatóságai ezt a 
tájékoztatást a 88. cikk értelmében adják.

Or. en

Indokolás

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
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lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Módosítás 1100
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Legkésőbb két évvel a 92. cikk (1) 
bekezdésében megállapított időpont után 
az útlevelet kizárólag elektronikus 
formában lehet majd megadni.

(2) Legkésőbb négy évvel a 92. cikk (1) 
bekezdésében megállapított időpont után 
az útlevelet kizárólag elektronikus 
formában lehet majd megadni.

Or. it

Módosítás 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az útlevelet kiállító hatóság 
közvetlenül az illetékes hatóságoktól kéri 
be a vonatkozó információkat, kivéve, ha 
azt a személyes adatok védelmére 
vonatkozó nemzeti szabályok megtiltják.

(3) Az útlevelet kiállító hatóság 
közvetlenül az illetékes hatóságoktól kéri 
be a vonatkozó információkat, kivéve, ha 
azt a személyes adatok védelmére 
vonatkozó nemzeti szabályok megtiltják és 
kivéve, ha az információk csak magától a 
gazdasági szereplőtől gyűjthetők össze.
Ezekben az esetekben a gazdasági 
szereplőnek a hatóságnak kell 
szolgáltatnia az információkat, hogy 
beszerezze a közbeszerzési útlevelet.

Or. en
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Indokolás

A közbeszerzési útlevél csökkenteni fogja a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos ügyleti 
költségeket, több információt kell azonban tartalmazniuk annál, mint amit maguk a hatóságok 
össze tudnak gyűjteni. A gazdasági szereplőtől kell kérniük azon információkat, amelyek 
máshonnan nem szerezhetők be.

Módosítás 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A közbeszerzési útlevélnek 
tartalmaznia kell a XIII. mellékletben 
felsorolt információkat és egy arra 
vonatkozó erkölcsi nyilatkozatot, a 
gazdasági szereplő az alábbiak egyikét 
sem tette, illetve teszi meg:
a) nem befolyásolja jogtalanul az 
ajánlatkérő szerv döntéshozatali folyamát, 
vagy nem szerez meg olyan bizalmas 
információt, amely jogosulatlan előnyöket 
biztosítana számára a közbeszerzési 
eljárásban;
b) nem köt a verseny torzítására irányuló 
megállapodást a többi részvételre 
jelentkezővel és ajánlattevővel;
c) nem szolgáltat szándékosan olyan 
félrevezető információt, amely lényegesen 
befolyásolhatja a kizárásra, a 
kiválasztásra vagy a szerződés odaítélésére 
vonatkozó döntéseket.
A gazdasági szereplőnek alá kell írnia a 
közbeszerzési útlevelet; ezáltal szavatolja a 
közbeszerzési útlevélben szereplő 
információk érvényességét.

Or. en
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Módosítás 1103
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai közbeszerzési útlevelet 
minden ajánlatkérő szerv köteles az útlevél 
által lefedett részvételi feltételek 
teljesítésének bizonyítékaként elismerni, és 
az indokolás nélkül nem kérdőjelezhető 
meg. Az említett indokolás összefügghet 
azzal a ténnyel, hogy az útlevelet hat 
hónapnál régebben állították ki.

(4) Az európai közbeszerzési útlevelet 
minden ajánlatkérő szerv köteles az útlevél 
által lefedett részvételi feltételek 
teljesítésének bizonyítékaként elismerni, és 
az indokolás nélkül nem kérdőjelezhető 
meg. Az említett indokolás összefügghet az 
egyedi eset jellegével, illetve azzal a 
ténnyel, hogy az útlevelet hat hónapnál 
régebben állították ki. Ilyen esetekben az 
ajánlatkérő szerv jogosult arra, hogy 
frissebb bizonyítékot vagy eltérő fajta 
tanúsítványokat kérjen.

Or. en

Módosítás 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai közbeszerzési útlevelet 
minden ajánlatkérő szerv köteles az útlevél 
által lefedett részvételi feltételek 
teljesítésének bizonyítékaként elismerni, és 
az indokolás nélkül nem kérdőjelezhető 
meg. Az említett indokolás összefügghet 
azzal a ténnyel, hogy az útlevelet hat 
hónapnál régebben állították ki.

(4) Az európai közbeszerzési útlevelet 
minden ajánlatkérő szerv köteles az útlevél 
által lefedett részvételi feltételek 
teljesítésének bizonyítékaként elismerni, és 
az indokolás nélkül nem kérdőjelezhető 
meg. Az említett indokolás összefügghet 
azzal a ténnyel, hogy az útlevelet egy évnél
régebben állították ki.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzési útlevelet egy évre kellene kiállítani. Az útlevélben szereplő gazdasági 
információk kimutatják a vállalkozás éves mérlegét, és elkerülhető az adatok hathavonta 
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történő ismételt megadása. Ami az útlevélben megadott információk – úgymint az 
államadóssággal összefüggők – érvényességét illeti, a gazdasági szereplőnek a 22. cikk c) 
pontja szerint nyilatkozatot kell tennie, hogy nem szolgáltatott, illetve nem szolgáltat 
szándékosan félrevezető információt.

Módosítás 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai közbeszerzési útlevelet 
minden ajánlatkérő szerv köteles az útlevél 
által lefedett részvételi feltételek 
teljesítésének bizonyítékaként elismerni, és 
az indokolás nélkül nem kérdőjelezhető 
meg. Az említett indokolás összefügghet 
azzal a ténnyel, hogy az útlevelet hat 
hónapnál régebben állították ki.

(4) Az európai közbeszerzési útlevelet 
minden ajánlatkérő szerv köteles az útlevél 
által lefedett részvételi feltételek 
teljesítésének bizonyítékaként elismerni, és 
az indokolás nélkül nem kérdőjelezhető 
meg. Az említett indokolás összefügghet 
azzal a ténnyel, hogy az útlevelet egy évnél
régebben állították ki.

Or. en

Módosítás 1106
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ajánlattevők a szociális járulékok 
fizetésének elmulasztása miatt vagy akkor 
zárhatók ki az európai közbeszerzési 
útlevélből, ha a gazdasági szereplőt 
szakmai hitelét érintő bűncselekményben 
jogerős ítélettel elítélték, vagy súlyos 
szakmai kötelességszegés vétségét követte 
el.

Or. en
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Módosítás 1107
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági szereplő gazdasági és 
pénzügyi kapacitásának igazolása 
főszabály szerint a XIV. melléklet 1. 
részében felsorolt egy vagy több 
dokumentummal történhet.

(2) A gazdasági szereplő gazdasági és 
pénzügyi kapacitásának igazolása, 
valamint az állatjóléttel kapcsolatos 
szabályoknak és standardoknak való 
megfelelőség főszabály szerint a XIV. 
melléklet 1. részében felsorolt egy vagy 
több dokumentummal történhet.

Or. en

Módosítás 1108
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ajánlatkérő szerv felhívja az 
ajánlattevőket vagy a részvételre 
jelentkezőket arra, hogy szolgáltassanak 
bizonyítékot arról, hogy ajánlatuk 
elkészítésénél figyelembe vették az építési 
beruházás kivitelezése, illetve a 
szolgáltatásnyújtás helyén hatályos 
munkavédelmi rendelkezésekkel és 
munkafeltételekkel kapcsolatos 
kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a jelenlegi általános közbeszerzési irányelv, a 2004/18/EK irányelv 27. cikkének 
(2) bekezdésével. Semmi sem indokolja e rendelkezés törlését, amely hasznos pontosítást ad.
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Módosítás 1109
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minőségbiztosítási és 
környezetgazdálkodási standardok

Minőségbiztosítási, szociális,
környezetgazdálkodási és állatjóléti
standardok

Or. en

Módosítás 1110
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az ajánlatkérő szerv a gazdasági 
szereplő bizonyos minőségbiztosítási 
szabványoknak való megfeleléséről szóló 
(ideértve a fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is), 
független szervek által kiállított 
tanúsítványt kér, akkor akkreditált szervek 
által tanúsított, a vonatkozó európai 
szabványsorozaton alapuló 
minőségbiztosítási rendszerekre kell 
hivatkoznia. Az ajánlatkérők elismerik a 
többi tagállamban székhellyel rendelkező 
szervek által kibocsátott egyenértékű 
tanúsítványokat. Azoktól a gazdasági 
szereplőktől, amelyek nem férnek hozzá 
egyik ilyen tanúsítványhoz sem, illetve 
nincs lehetőségük azoknak az adott 
határidőn belül történő megszerzésére, az 
ajánlatkérőnek el kell fogadnia az 
egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékait is.

(1) Ha az ajánlatkérő szerv a gazdasági 
szereplő bizonyos minőségbiztosítási 
szabványoknak való megfeleléséről szóló 
(ideértve a fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat, a 
szociális és szolidáris gazdasággal és a 
tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos 
követelményeket is), független szervek 
által kiállított tanúsítványt kér, akkor 
akkreditált szervek által tanúsított, a 
vonatkozó európai szabványsorozaton 
alapuló minőségbiztosítási rendszerekre 
kell hivatkoznia. Az ajánlatkérők elismerik 
a többi tagállamban székhellyel rendelkező 
szervek által kibocsátott egyenértékű 
tanúsítványokat. Azoktól a gazdasági 
szereplőktől, amelyek nem férnek hozzá 
egyik ilyen tanúsítványhoz sem, illetve 
nincs lehetőségük azoknak az adott 
határidőn belül történő megszerzésére, az 
ajánlatkérőnek el kell fogadnia az 
egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékait is.
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Or. en

Módosítás 1111
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az ajánlatkérő szerv a gazdasági 
szereplő bizonyos minőségbiztosítási 
szabványoknak való megfeleléséről szóló 
(ideértve a fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat is), 
független szervek által kiállított 
tanúsítványt kér, akkor akkreditált szervek 
által tanúsított, a vonatkozó európai 
szabványsorozaton alapuló 
minőségbiztosítási rendszerekre kell 
hivatkoznia. Az ajánlatkérők elismerik a 
többi tagállamban székhellyel rendelkező 
szervek által kibocsátott egyenértékű 
tanúsítványokat. Azoktól a gazdasági 
szereplőktől, amelyek nem férnek hozzá 
egyik ilyen tanúsítványhoz sem, illetve 
nincs lehetőségük azoknak az adott 
határidőn belül történő megszerzésére, az 
ajánlatkérőnek el kell fogadnia az 
egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékait is.

(1) Ha az ajánlatkérő szerv a gazdasági 
szereplő bizonyos minőségbiztosítási 
szabványoknak való megfeleléséről szóló
(ideértve a fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésére vonatkozó szabványokat, a 
szociális és szolidáris gazdasággal és a 
tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos 
követelményeket is), független szervek 
által kiállított tanúsítványt kér, akkor 
akkreditált szervek által tanúsított, a 
vonatkozó európai szabványsorozaton 
alapuló minőségbiztosítási rendszerekre 
vagy több érdekelt fél, harmadik fél által 
igazolt szervezeti biztosítási rendszerekre
kell hivatkoznia. Az ajánlatkérők elismerik 
a többi tagállamban székhellyel rendelkező 
szervek által kibocsátott egyenértékű 
tanúsítványokat. Azoktól a gazdasági 
szereplőktől, amelyek nem férnek hozzá 
egyik ilyen tanúsítványhoz sem, illetve 
nincs lehetőségük azoknak az adott 
határidőn belül történő megszerzésére, az 
ajánlatkérőnek el kell fogadnia az 
egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékait is.

Or. en

Indokolás

Teljesen jogos, hogy az ajánlatkérő szerv arra vonatkozó információt kérjen a potenciális 
ajánlattevőktől, hogy miként szándékoznak teljesíteni a szerződésben megállapított célokat. 
Amint azt a Bizottság „A méltányos kereskedelem és a fenntarthatóságot garantáló nem 
kormányzati kereskedelmi rendszerek szerepéről” szóló közleményben (COM (2009)215) már 
elismerte, a magán, több érdekelt fél, harmadik fél által igazolt szervezeti biztosítási 
rendszerek elég erősek és hasznos eszközül szolgálnak az ajánlatkérő szervek számára.
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Módosítás 1112
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az ajánlatkérő szerv 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek 
vagy szabványoknak való megfelelésről 
szóló, független szervek által kiállított 
tanúsítvány bemutatását kéri, akkor a 
közösségi környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerre (EMAS), az 
1221/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 45. cikke szerint elismert 
egyéb környezetvédelmi vezetési 
rendszerekre, illetve az akkreditált szervek 
vonatkozó európai vagy nemzetközi 
szabványain alapuló egyéb 
környezetvédelmi vezetési szabványokra 
kell hivatkoznia. Az ajánlatkérők elismerik 
a többi tagállamban székhellyel rendelkező 
szervek által kibocsátott egyenértékű 
tanúsítványokat. Azoktól a gazdasági 
szereplőktől, amelyek nem férnek hozzá 
egyik ilyen tanúsítványhoz sem, illetve 
nincs lehetőségük azoknak az adott 
határidőn belül történő megszerzésére, az 
ajánlatkérőnek el kell fogadnia az 
egyenértékű környezetgazdálkodási 
intézkedések egyéb bizonyítékait is.

(2) Ha az ajánlatkérő szerv 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek 
vagy szabványoknak való megfelelésről 
szóló, független szervek által kiállított 
tanúsítvány bemutatását kéri, akkor a 
közösségi környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerre (EMAS), az 
1221/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 45. cikke szerint elismert 
egyéb környezetvédelmi vezetési 
rendszerekre, illetve az akkreditált szervek 
vonatkozó európai vagy nemzetközi 
szabványain alapuló egyéb 
környezetvédelmi vezetési szabványokra 
kell hivatkoznia. Az ajánlatkérők elismerik 
a többi tagállamban székhellyel rendelkező 
szervek által kibocsátott egyenértékű 
tanúsítványokat. Azoktól a gazdasági 
szereplőktől, amelyek nem férnek hozzá 
egyik ilyen tanúsítványhoz sem, illetve 
nincs lehetőségük azoknak az adott 
határidőn belül történő megszerzésére, az 
ajánlatkérőnek el kell fogadnia az 
egyenértékű környezetgazdálkodási 
intézkedések egyéb bizonyítékait is. Annak 
érdekében, hogy ne különböztessék meg 
azokat az ajánlattevőket, akik pénzt és időt 
fordítanak a tanúsítványokra vagy 
vizsgálati jelentésekre, az egyenértékűség 
biztosításának terhét az egyenértékűséget 
állító ajánlattevőre kell áthárítani.

Or. en

Módosítás 1113
Christel Schaldemose
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Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az ajánlatkérő szerv 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek 
vagy szabványoknak való megfelelésről 
szóló, független szervek által kiállított 
tanúsítvány bemutatását kéri, akkor a 
közösségi környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerre (EMAS), az 
1221/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 45. cikke szerint elismert 
egyéb környezetvédelmi vezetési 
rendszerekre, illetve az akkreditált szervek 
vonatkozó európai vagy nemzetközi 
szabványain alapuló egyéb 
környezetvédelmi vezetési szabványokra 
kell hivatkoznia. Az ajánlatkérők elismerik 
a többi tagállamban székhellyel rendelkező 
szervek által kibocsátott egyenértékű 
tanúsítványokat. Azoktól a gazdasági 
szereplőktől, amelyek nem férnek hozzá 
egyik ilyen tanúsítványhoz sem, illetve 
nincs lehetőségük azoknak az adott 
határidőn belül történő megszerzésére, az 
ajánlatkérőnek el kell fogadnia az 
egyenértékű környezetgazdálkodási 
intézkedések egyéb bizonyítékait is.

(2) Ha az ajánlatkérő szerv 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek 
vagy szabványoknak való megfelelésről 
szóló, független szervek által kiállított 
tanúsítvány bemutatását kéri, akkor a 
közösségi környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerre (EMAS), az 
1221/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 45. cikke szerint elismert 
egyéb környezetvédelmi vezetési 
rendszerekre, illetve az akkreditált szervek 
vonatkozó európai vagy nemzetközi 
szabványain alapuló egyéb 
környezetvédelmi vezetési szabványokra 
kell hivatkoznia. Az ajánlatkérők elismerik 
a többi tagállamban székhellyel rendelkező
szervek által kibocsátott egyenértékű 
tanúsítványokat. Szolgáltatások esetében 
ez lehet ökocímke-tanúsítvány, amely 
környezetgazdálkodási kritériumokat is 
magában foglal. Azoktól a gazdasági 
szereplőktől, amelyek nem férnek hozzá 
egyik ilyen tanúsítványhoz sem, illetve 
nincs lehetőségük azoknak az adott 
határidőn belül történő megszerzésére, az 
ajánlatkérőnek el kell fogadnia az 
egyenértékű környezetgazdálkodási 
intézkedések egyéb bizonyítékait is.

Or. en

Módosítás 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha az ajánlatkérő szerv a Nemzetközi 



AM\908713HU.doc 33/169 PE492.860v01-00

HU

Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a XI. 
mellékletben felsorolt egyezményeivel 
összefüggésben az ellátási lánc egészében 
a munkafeltételeket érintő bizonyos 
irányítási rendszereknek vagy 
szabványoknak való megfelelést tanúsító, 
független szervek által kiállított 
tanúsítvány vagy megfelelő bizonyíték 
bemutatását kéri, az ajánlatkérő szerv a 
több érdekelt felet összefogó 
kezdeményezésekben való részvételre utal, 
amelyekben a vállalkozások, 
szakszervezetek és/vagy jelentős nem 
kormányzati szervezetek képviseltetik 
magukat. A XI. melléklet 
rendelkezéseinek való megfelelés 
biztosítása érdekében a több érdekelt felet 
összefogó kezdeményezések a tagok 
független ellenőrzésének rendszerével 
rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 1115
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok kötelesek a 88. cikknek
megfelelően a többi tagállam számára 
kérésre hozzáférhetővé tenni minden olyan 
információt, amely a jelen cikk (1) és (2) 
bekezdésben említett minőségi és 
környezetvédelmi standardoknak való 
megfelelés bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.

(3) A tagállamok kötelesek a 88. cikknek 
megfelelően a többi tagállam számára 
kérésre hozzáférhetővé tenni minden olyan 
információt, amely a jelen cikk (1) és (2) 
bekezdésben említett minőségi, szociális és 
környezetvédelmi standardoknak való 
megfelelés bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.

Or. en

Módosítás 1116
Sirpa Pietikäinen



PE492.860v01-00 34/169 AM\908713HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok kötelesek a 88. cikknek 
megfelelően a többi tagállam számára 
kérésre hozzáférhetővé tenni minden olyan 
információt, amely a jelen cikk (1) és (2) 
bekezdésben említett minőségi és 
környezetvédelmi standardoknak való 
megfelelés bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.

(3) A tagállamok kötelesek a 88. cikknek 
megfelelően a többi tagállam számára 
kérésre hozzáférhetővé tenni minden olyan 
információt, amely a jelen cikk (1) és (2) 
bekezdésben említett minőségi, szociális, 
környezetvédelmi és állatjóléti
standardoknak való megfelelés 
bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.

Or. en

Módosítás 1117
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Építési beruházásra vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, 
illetve valamely árubeszerzésre irányuló 
szerződéssel kapcsolatos beállítási és 
üzembe helyezési műveletek esetén az 
ajánlatkérő szervek előírhatják, hogy 
bizonyos kritikus fontosságú feladatokat 
maga az ajánlattevő, vagy olyan ajánlat 
esetében, amelyet a 6. cikk szerint a 
gazdasági szereplők egy csoportja nyújtott 
be, a csoport egyik tagja végezzen el.

törölve

Or. it

Módosítás 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek tájékoztatni a 
Bizottságot és a többi tagállamot a tanúsító 
szerv, illetve hivatalos jegyzékekért felelős 
szerv címéről, amelyhez a kérelmeket 
címezni kell.

A tagállamok kérésre kötelesek 
tájékoztatni a Bizottságot és a többi 
tagállamot a tanúsító szerv, illetve 
hivatalos jegyzékért felelős szerv címéről.

Or. en

Módosítás 1119
Monica Luisa Macovei

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok on-line közzéteszik és 
rendszeresen frissítik a valamely 
közbeszerzési szerződésben való 
részvételből az 55. cikk (1), (2) és (3) 
bekezdésében előírt okok miatt kizárt 
gazdasági szereplők jegyzékét.

Or. en

Módosítás 1120
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az ajánlatkérő alkalmazhatja a 
minőségi kiválasztást a részvételre 
jelentkezők értékelési és besorolási 
rendszerére vonatkozóan, ily módon ezek 
szerepet játszhatnak az ajánlatok végső 
sorrendjének kialakulásában.
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Or. fr

Módosítás 1121
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A meghívásos eljárásban, a tárgyalásos 
eljárásban, a versenypárbeszédben és az 
innovációs partnerségben az ajánlatkérő 
szerv korlátozhatja a kiválasztási 
szempontoknak megfelelő olyan 
jelentkezők számát, akiket, illetve 
amelyeket ajánlattételre vagy párbeszédben 
való részvételre fel fog hívni, feltéve, hogy 
elegendő számú alkalmas jelentkező van.

(1) A meghívásos eljárásban, a tárgyalásos 
eljárásban az ajánlatkérő szerv 
korlátozhatja a kiválasztási szempontoknak 
megfelelő olyan jelentkezők számát, 
akiket, illetve amelyeket ajánlattételre vagy 
párbeszédben való részvételre fel fog hívni, 
feltéve, hogy elegendő számú alkalmas 
jelentkező van.

Or. fr

Módosítás 1122
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A meghívásos eljárásban a részvételre 
jelentkezők minimális száma öt. A 
tárgyalásos eljárásban, a 
versenypárbeszédben és innovációs 
partnerség esetén a minimális létszám 
három. A meghívott jelentkezők 
létszámának mindenképpen elegendőnek 
kell lennie a tényleges verseny 
biztosításához.

(1) A meghívásos eljárásban a részvételre 
jelentkezők minimális száma öt. A 
tárgyalásos eljárásban a minimális létszám 
három. A meghívott jelentkezők 
létszámának mindenképpen elegendőnek 
kell lennie a tényleges verseny 
biztosításához.

Or. fr
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Módosítás 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a következő szempontok valamelyike
alapján ítéli oda:

(1) Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
szempontja alapján ítéli oda.

Or. fr

Módosítás 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a következő szempontok valamelyike 
alapján ítéli oda:

(1) Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatnak 
ítéli oda.

Or. de

Indokolás

A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kritériuma a gyakorlatban bevált olyan főfogalomként, 
amely alá be lehet sorolni az összes minőségi, környezetvédelmi és szociális kritériumot, 
valamint az árat és a költségeket.

Módosítás 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a következő szempontok valamelyike 
alapján ítéli oda:

(1) Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a gazdaságilag legelőnyösebb és leginkább 
fenntartható ajánlat szempontja alapján 
ítéli oda.

Or. de

Módosítás 1126
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a következő szempontok valamelyike
alapján ítéli oda:

(1) Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
szempontja alapján ítéli oda. Amennyiben 
a közbeszerzés áruk – különösen 
szabványosított áruk – szállítására 
vonatkozik, az ajánlatkérő szervek a 
szerződés odaítélésekor alapul vehetik a 
legalacsonyabb költség szempontját.

Or. fr

Módosítás 1127
Marc Tarabella

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

(1) Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a következő szempontok valamelyike
alapján ítéli oda:

(1) Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot 
meghatározó több szempont alapján ítéli 
oda.

Or. fr

Módosítás 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; törölve

Or. fr

Módosítás 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás ugyanazon előterjesztője által a 66. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosításból 
következő módosítás. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kritériuma olyan főfogalom, 
amely alá be lehet sorolni az összes minőségi, környezetvédelmi és szociális kritériumot, 
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valamint az árat és a költségeket.

Módosítás 1130
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; törölve

Or. fr

Módosítás 1131
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; törölve

Or. fr

Módosítás 1132
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; a) a gazdasági, szociális és 
környezetvédelmi szempontból
legelőnyösebb ajánlat;

Or. en
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Módosítás 1133
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; a) a gazdasági, szociális és 
környezetvédelmi szempontból
legelőnyösebb ajánlat;

Or. en

Módosítás 1134
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. en

Módosítás 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. fr

Módosítás 1136
Barbara Weiler
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Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. de

Módosítás 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás ugyanazon előterjesztője által a 66. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosításból 
következő módosítás. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kritériuma olyan főfogalom, 
amely alá be lehet sorolni az összes minőségi, környezetvédelmi és szociális kritériumot, 
valamint az árat és a költségeket.

Módosítás 1138
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. fr

Módosítás 1139
Evelyne Gebhardt
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Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. de

Módosítás 1140
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. fr

Módosítás 1141
Toine Manders

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. nl

Módosítás 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

b) a legalacsonyabb költség. b) a legalacsonyabb ár.

Or. en

Módosítás 1143
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. b) a legalacsonyabb ár kizárólag akkor, ha 
objektív szemszögből nem állnak 
rendelkezésre más olyan odaítélési 
szempontok – különösen a szabványáruk 
vonatkozásában –, amelyek összetételük
vagy jellemzőik tekintetében nem 
különböznek jelentősen.

Or. en

Indokolás

Míg az esetek többségében a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kell meghatározó 
odaítélési szempontnak tekinteni, a legalacsonyabb árra vonatkozó kritériumot a 
szabványárukra kell fenntartani.

Módosítás 1144
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. b) a legalacsonyabb ár.

Or. da
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Módosítás 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket az ajánlatkérő szerv 
választása szerint pusztán az ellenérték 
alapján vagy egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 67. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik.

törölve

Or. fr

Módosítás 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket az ajánlatkérő szerv 
választása szerint pusztán az ellenérték 
alapján vagy egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 67. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik.

törölve

Or. de

Indokolás

A módosítás ugyanazon előterjesztője által a 66. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosításból 
következő módosítás. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kritériuma olyan főfogalom, 
amely alá be lehet sorolni az összes minőségi, környezetvédelmi és szociális kritériumot, 
valamint az árat és a költségeket.
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Módosítás 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket az ajánlatkérő szerv 
választása szerint pusztán az ellenérték 
alapján vagy egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 67. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik.

törölve

Or. en

Módosítás 1148
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket az ajánlatkérő szerv 
választása szerint pusztán az ellenérték 
alapján vagy egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 67. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik.

törölve

Or. en

Módosítás 1149
Heide Rühle

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

A költségeket az ajánlatkérő szerv 
választása szerint pusztán az ellenérték 
alapján vagy egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 67. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik.

A költségeket az ajánlatkérő szerv 
választása szerint egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 67. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik.

Or. en

Módosítás 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket az ajánlatkérő szerv 
választása szerint pusztán az ellenérték 
alapján vagy egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 67. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik.

A költségeket egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 67. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik.

Or. de

Módosítás 1151
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
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kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron kívül a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos egyéb szempontokat 
is magukban foglalnak, úgymint:

Or. da

Módosítás 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

(2) Az (1) bekezdés értelmében az 
ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
áron és költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalhatnak.

A költségeket egy költséghatékonysági 
megközelítés, például – a 67. cikkben 
megállapított feltételek mellett– az 
életciklus-költségek meghatározására 
irányuló módszer alkalmazásával 
értékelik.
A nagymértékben szabványosított áruk és 
szolgáltatások esetében az odaítélésnél az 
ár a meghatározó szempont.
A többi szempont között szerepelhetnek a 
következők:

Or. fr
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Módosítás 1153
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

(2) Az (1) bekezdés értelmében az 
ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

Or. en

Módosítás 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

(2) Az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
árat és a költségeket, valamint a szóban 
forgó közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb minőségi, 
környezetvédelmi és szociális 
szempontokat foglalnak magukban, 
úgymint:

Or. de
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Indokolás

A módosítás ugyanazon előterjesztője által a 66. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosításból 
következő módosítás. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kritériuma olyan főfogalom, 
amely alá be lehet sorolni az összes minőségi, környezetvédelmi és szociális kritériumot, 
valamint az árat és a költségeket.

Módosítás 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok és 
amennyiben lehetséges a 2. cikk 22. 
pontjában meghatározott életciklus 
pénzben történő kifejezése alapján kell 
meghatározni. Ezek a szempontok az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalhatnak, úgymint:

Or. en

Módosítás 1156
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
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tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos egyéb szempontokat 
foglalnak magukban, úgymint:

Or. de

Módosítás 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
áron kívül a szóban forgó közbeszerzési 
szerződés tárgyával kapcsolatos egyéb 
szempontokat is magukban foglalnak, 
úgymint:

Or. en

Módosítás 1158
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdasági, szociális és környezetvédelmi 
szempontból legelőnyösebb ajánlatot a 
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tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

Or. en

Módosítás 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

(2) Az (1) bekezdés értelmében az 
ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
áron és költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak.

A költségeket egy költséghatékonysági 
megközelítés, például – a 67. cikkben 
meghatározott feltételek mellett – az 
életciklus-költségek meghatározására 
irányuló módszer alkalmazásával 
értékelik. A nagymértékben 
szabványosított áruk és szolgáltatások 
esetében az odaítélésnél az ár a 
meghatározó szempont. A többi szempont 
között szerepelhetnek a következők:

Or. fr
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Módosítás 1160
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdasági, szociális és környezetvédelmi 
szempontból legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával vagy 
annak előállításával kapcsolatos egyéb 
szempontokat is magukban foglalnak, 
úgymint:

Or. en

Módosítás 1161
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalhatnak, úgymint:

Or. nl
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Módosítás 1162
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
áron kívül a szóban forgó közbeszerzési 
szerződés tárgyával kapcsolatos egyéb 
szempontokat is magukban foglalnak, 
úgymint:

Or. en

Módosítás 1163
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) tisztességes munkakörülmények, 
munkahelyi egészség és biztonság, a 
kollektív tárgyalások tiszteletben tartása;

Or. it

Módosítás 1164
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi, szociális és innovatív 
jellemzőket;

Or. en

Módosítás 1165
Anna Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, 
az innovatív jelleget és a környezetvédelmi
jellemzőket, adott esetben beleértve a 
rövid távú közbeszerzés 
költséghatékonyságát;

Or. en

Módosítás 1166
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
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környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

környezetvédelmi jellemzőket, az 
innovatív jelleget és a rövid ciklusokat;

Or. de

Indokolás

E további kritérium figyelembevétele további minőségi hozzáadott értéket hivatott nyújtani az 
ajánlatkérő szervek számára bizonyos termékek vagy szolgáltatások tekintetében. E 
hozzáadott érték abban áll, hogy a rövid ciklusokon keresztül az áruk és szolgáltatások 
rendszerint gyorsabban juthatnak el az ajánlatkérőhöz, valamint gyorsabban és 
rugalmasabban lehet az ajánlatkérő szükségleteire reagálni. Ezzel egyidejűleg a környezeti 
normák is fenntarthatóan javíthatók (rövidebb szállítási út és raktározási idő, kevesebb 
kibocsátás).

Módosítás 1167
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, 
az esztétikai és a funkcionális jellemzőket, 
a hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, 
a környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

a) a teljesítmény, ideértve a 
környezetvédelmi és éghajlattal 
összefüggő teljesítmény színvonalát és a 
társadalmi hatással kapcsolatos 
teljesítményt;

Or. en

Módosítás 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 

a) az életciklus-költségek és a minőség, 
ideértve a műszaki értéket, az esztétikai és 
a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
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környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

Or. en

Módosítás 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az
innovatív jelleget;

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az
innovatív vonatkozásokat, a vevőszolgálat 
és a technikai segítségnyújtás, a szállítási 
feltételek (a szállítási határnap, szállítási 
mód és határidő, illetve a teljesítési 
határidő);

Or. en

Indokolás

A figyelembe vehető – az ártól, illetve a költségektől eltérő – szempontok felsorolása nem 
kimerítő jellegű, hanem nyitott, és ennek egyértelműen ki kell derülnie a cikk 
megfogalmazásából.

Módosítás 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
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felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi, szociális jellemzőket és 
az innovatív jelleget;

Or. en

Módosítás 1171
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást és
a környezetvédelmi jellemzőket;

Or. nl

Módosítás 1172
Ian Hudghton

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget, és – indokolt esetben –
a fenntartható gazdasági növekedés, a 
társadalmi-gazdasági hatás előmozdítása 
érdekében a közrendhez kapcsolódó 
okokból;

Or. en
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Indokolás

Indokolt esetben a fenntartható gazdasági növekedés előmozdítása érdekében a közrendhez 
kapcsolódó okokból az ajánlatkérő szerveknek a társadalmi-gazdasági hatással kapcsolatos 
szempontokat is be kell tudniuk vonni annak megállapításához, hogy összességében melyik 
ajánlat képviseli a legjobb ár-érték arányt a követelmény teljesítése szempontjából. A 
jogalkotási javaslatban meglévő rendelkezésekkel együtt e módosítás nem biztosítana
egyértelmű előnyt a helyi ajánlattevők számára, másokkal szemben pedig nem jelentene 
megkülönböztetést.

Módosítás 1173
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket, az 
innovatív jelleget, és – indokolt esetben –a 
fenntartható gazdasági növekedés, a 
társadalmi-gazdasági hatás előmozdítása 
érdekében a közrendhez kapcsolódó 
okokból;

Or. en

Módosítás 1174
Louis Grech

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az
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innovatív jelleget; innovatív jelleget, a helyi képzésre 
irányuló támogatást, a helyi támogatási 
láncot, a társadalmi kohéziót és a 
tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos 
szempontokat, valamint a szerződés 
teljesítése érdekében a célcsoportok –
például a tartósan munkanélküliek, a 
fiatalok és a fogyatékkal élők – felvételét.

Or. en

Módosítás 1175
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az életciklus folyamatával kapcsolatos 
kritériumok;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy kitágítsa az ajánlatkérő szervek arra vonatkozó hatáskörét, hogy a 
szociális és környezetvédelmi szempontokkal kapcsolatos követelményeket beleemeljék a 
szerződés-odaítélési szempontok közé.

Módosítás 1176
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a 67. cikk szerinti életciklus-költségek;

Or. en
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Indokolás

Az alternatíva helyett a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat megállapítása érdekében az 
életciklus-költségeknek a választási lehetőségek közé kell tartozniuk.

Módosítás 1177
Toine Manders

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az innovatív jelleg, ideértve az elérhető 
legjobb technológiákat;

Or. nl

Módosítás 1178
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a szociális szempontból fenntartható 
előállítási folyamat kritériuma, amely 
magában foglalhatja a hátrányos helyzetű 
vagy kiszolgáltatott csoporthoz tartozó 
személyek foglalkoztatását;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy kitágítsa az ajánlatkérő szervek arra vonatkozó hatáskörét, hogy a 
szociális és környezetvédelmi szempontokkal kapcsolatos követelményeket beleemeljék a 
szerződés-odaítélési szempontok közé.

Módosítás 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt
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Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, 
hogy a helyettesek azonos szervezeti és 
minőségi szintet biztosítanak;

törölve

Or. de

Indokolás

Túlzott mértékű bürokratikus munkaterhet, adott esetben munkajogi nehézségeket jelent, 
különösen a kkv-k számára az a szabályozás, amely szerint a szerződés odaítélését követően a 
vállalkozó személyi állománya csak az ajánlatkérő jóváhagyásával helyettesíthetők, akinek 
ellenőriznie kell, hogy a helyettesítések azonos szervezeti és minőségi szintet biztosítanak-e. 
Emellett ez a kritérium ellentmondana az alkalmassági és odaítélési kritériumok 
szétválasztásának.

Módosítás 1180
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési beruházásokat és különösen az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata is figyelembe vehető, ami 
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szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a helyettesek azonos szervezeti és minőségi 
szintet biztosítanak;

azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a helyettesek azonos szervezeti és minőségi 
szintet biztosítanak;

Or. en

Indokolás

Ezt az ajánlatkérő szerv feladatának kell tekinteni. A régi épületek helyreállítása 
szempontjából például az említett szempontok ugyanolyan fontosak, mint az építési tervek 
esetében.

Módosítás 1181
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, 
hogy a helyettesek azonos szervezeti és 
minőségi szintet biztosítanak;

b) életciklus-jellemzők;

ba) az adott szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezete, képesítése és tapasztalata;

bb) biztonság és a méretek, beleértve a 
minőségbiztosítási eljárásokat, a 
terminológiát, a jeleket, a vizsgálatot és 
vizsgálati módszereket, a csomagolást, a 
jelölést és címkézést, a használati 
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utasítást;
bc) 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 alá tartozó 
műszaki feltétel.

Or. en

Módosítás 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, 
hogy a helyettesek azonos szervezeti és 
minőségi szintet biztosítanak;

b) valahányszor az alkalmazottak 
képessége döntő fontosságú a szerződés 
teljesítése szempontjából, az adott 
szerződés teljesítésével megbízott 
alkalmazotti állomány szervezete, 
képesítése és tapasztalata is figyelembe 
vehető, ami azzal a következménnyel jár, 
hogy a szerződés odaítélését követően az 
adott alkalmazottak csak az ajánlatkérő 
szerv hozzájárulásával helyettesíthetők;

Or. en

Indokolás

Az alkalmazotti állomány képesítésével és tapasztalatával kapcsolatos szempontot például 
csak a szellemi jellegű szolgáltatásnyújtás kell figyelembe venni, amikor egy adott személy 
képesítése és tapasztalata döntő fontosságú a kiváló minőségű szolgáltatás végrehajtásához. 
Ha azonban ez minden típusú szolgáltatásra vonatkozó előírás, legalább pontosan meg kell 
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fogalmazni, hogy ez a szempont akkor alkalmazható, ha az alkalmazottak képesítése és 
tapasztalata döntő fontosságú egy adott szolgáltatás kiváló minőségének eléréséhez.

Módosítás 1183
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a helyettesek azonos szervezeti és minőségi 
szintet biztosítanak;

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata, valamint bármely 
alvállalkozó kapacitása, képességei és 
szakmai hitele is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők és 
további alvállalkozók is csak az 
ajánlatkérő szerv hozzájárulásával 
vonhatók be; az ajánlatkérő szervnek 
ellenőriznie kell, hogy a helyettesek, illetve 
a további alvállalkozók azonos szervezeti 
és minőségi szintet biztosítanak;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy az ajánlatkérő szerveknek nagyobb hatáskört biztosítson az 
alvállalkozók bevonásának figyelembevételéhez.

Módosítás 1184
Jürgen Creutzmann

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

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a helyettesek azonos szervezeti és minőségi 
szintet biztosítanak;

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány képesítése és tapasztalata is 
figyelembe vehető, ami azzal a 
következménnyel jár, hogy a szerződés 
odaítélését követően az adott alkalmazottak 
csak az ajánlatkérő szerv hozzájárulásával 
helyettesíthetők; az ajánlatkérő szervnek 
ellenőriznie kell, hogy a helyettesek azonos 
szintet biztosítanak a képesítés és a 
tapasztalat tekintetében;

Or. en

Módosítás 1185
Catherine Stihler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szociális szempontból fenntartható 
előállítási folyamat kritériuma, amely 
magában foglalhatja a hátrányos helyzetű 
vagy kiszolgáltatott csoporthoz tartozó 
személyek foglalkoztatását;

Or. en

Módosítás 1186
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az igényelt építési beruházások, áruk törölve
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vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– a 2. cikk 22. pontjában említett –
életciklusának bármely más szakaszához 
kapcsolódó sajátos folyamat, amennyiben 
ezek a kritériumok a (4) bekezdéssel 
összhangban kerültek megállapításra és 
azok az említett folyamatokban 
közvetlenül érintett tényezőkre 
vonatkoznak, továbbá az igényelt építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
előállításának, illetve nyújtásának sajátos 
folyamatát jellemzik.

Or. de

Indokolás

A szerződés odaítélésekor a nem közbeszerzési jellegű szempontok csak akkor alkalmazhatók, 
ha azok szoros kapcsolatban vannak a szerződés tárgyával. Ezen elvnek ellentmondana az, 
hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat meghatározásakor figyelembe kell venni a 
gyártási folyamatokat.

Módosítás 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– a 2. cikk 22. pontjában említett –
életciklusának bármely más szakaszához 
kapcsolódó sajátos folyamat, amennyiben 
ezek a kritériumok a (4) bekezdéssel 
összhangban kerültek megállapításra és 
azok az említett folyamatokban 
közvetlenül érintett tényezőkre 
vonatkoznak, továbbá az igényelt építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
előállításának, illetve nyújtásának sajátos 
folyamatát jellemzik.

törölve
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Or. en

Módosítás 1188
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– a 2. cikk 22. pontjában említett –
életciklusának bármely más szakaszához 
kapcsolódó sajátos folyamat, amennyiben 
ezek a kritériumok a (4) bekezdéssel 
összhangban kerültek megállapításra és 
azok az említett folyamatokban 
közvetlenül érintett tényezőkre 
vonatkoznak, továbbá az igényelt építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
előállításának, illetve nyújtásának sajátos 
folyamatát jellemzik.

törölve

Or. en

Módosítás 1189
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– a 2. cikk 22. pontjában említett –
életciklusának bármely más szakaszához 
kapcsolódó sajátos folyamat, amennyiben 
ezek a kritériumok a (4) bekezdéssel 
összhangban kerültek megállapításra és 
azok az említett folyamatokban 

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– a 2. cikk 22. pontjában említett –
életciklusának bármely más szakaszához 
kapcsolódó, a (4) bekezdéssel 
összhangban meghatározott sajátos 
folyamat.
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közvetlenül érintett tényezőkre 
vonatkoznak, továbbá az igényelt építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
előállításának, illetve nyújtásának sajátos 
folyamatát jellemzik.

Or. en

Indokolás

Rendkívül bonyolult megfogalmazás – szükségtelen.

Módosítás 1190
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett szempontok magukban 
foglalhatják az előállítási folyamatban 
közvetlenül részt vevő emberi 
erőforrásokra vonatkozó szempontokat, 
például a tisztességes feltételeket, 
beleértve a díjazást, a szociális védelmet, 
az egészségvédelmet és biztonságot, az 
esélyegyenlőséget és az előállítással 
megbízott alkalmazottak tekintetében a 
nemek közötti egyenlőséget, a hátrányos 
helyzetű vagy kiszolgáltatott csoporthoz 
tartozó személyek foglalkoztatását és az 
előállítási folyamatban részt vevő 
munkavállalók képzési lehetőségeit.

Or. en

Módosítás 1191
Heide Rühle

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



PE492.860v01-00 70/169 AM\908713HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az ajánlatkérő szerv a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontjai közé 
felveheti a szükséges ártényezőt azáltal, 
hogy rögzített árat vagy költséget szab 
meg, amely alapján a gazdasági szereplők 
tisztán minőségi szempontok szerint 
versenyeznek.

Or. en

Módosítás 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) szociális szempontok, mint például az 
emberhez méltó munkakörülmények 
betartása, egészségügyi és biztonsági 
előírások, kollektív bértárgyalások, nemek 
közötti egyenlőség (például azonos 
munkáért azonos bér, a hivatás és a 
családi élet összeegyeztethetősége), 
társadalmi integráció, ideértve a 
fogyatékossággal élő emberek, hátrányos 
helyzetű vagy kiszolgáltatott 
munkavállalók (pl. tartós
munkanélküliek, romák, migránsok, 
illetve fiatalok és idősek) foglalkoztatási 
lehetőségeit is, hozzáférés a munkahelyi 
szakképzéshez, a felhasználók bevonása és 
a velük folytatott konzultáció, 
megfizethetőség, az emberi jogokat és 
etikai elveket figyelembe vevő 
kereskedelem;

Or. de
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Módosítás 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a munkakörülményekkel összefüggő 
jellemzők, amelyek célja a munkavállalók 
egészségének védelme, vagy a hátrányos 
helyzetű, vagy fogyatékossággal élő 
személyeknek a szerződés teljesítésében 
részt vevő személyek körébe való 
társadalmi integrációjának elősegítése.

Or. es

Módosítás 1194
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) szociális kritériumok, például a nemek 
közötti egyensúly, a társadalmi integráció, 
beleértve a fogyatékkal élő, hátrányos 
helyzetű vagy sérülékeny munkavállalók 
foglalkoztatási lehetőségeit, a munkahelyi 
szakképzéshez való hozzáférés, az 
igénybevevőkkel folytatott konzultáció és 
részvételük, megfizethetőség;

Or. it

Módosítás 1195
Christel Schaldemose

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

da) szociális szempontok.

Or. da

Módosítás 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy a szerződések bizonyos fajtái 
odaítélésének az (1) bekezdés a) pontjában 
és a (2) bekezdésben említettek szerint a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlaton kell 
alapulnia.

törölve

Or. fr

Módosítás 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy a szerződések bizonyos fajtái 
odaítélésének az (1) bekezdés a) pontjában 
és a (2) bekezdésben említettek szerint a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlaton kell 
alapulnia.

törölve

Or. de

Módosítás 1198
Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy a szerződések bizonyos fajtái 
odaítélésének az (1) bekezdés a) pontjában 
és a (2) bekezdésben említettek szerint a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlaton kell 
alapulnia.

(3) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy a szerződések bizonyos fajtái 
odaítélésének az (1) bekezdés a) pontjában 
és a (2) bekezdésben említettek szerint a 
gazdasági, szociális és környezetvédelmi 
szempontból legelőnyösebb ajánlaton kell 
alapulnia.

Or. en

Módosítás 1199
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy a szerződések bizonyos fajtái 
odaítélésének az (1) bekezdés a) pontjában 
és a (2) bekezdésben említettek szerint a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlaton kell 
alapulnia.

(3) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy a szerződések bizonyos fajtái 
odaítélésének az (1) bekezdés a) pontjában 
és a (2) bekezdésben említettek szerint a 
gazdasági, szociális és környezetvédelmi 
szempontból legelőnyösebb ajánlaton kell 
alapulnia.

Or. en

Módosítás 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az odaítélési szempontok nem törölve
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ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szervre. E 
kritériumoknak biztosítaniuk kell a 
tényleges verseny lehetőségét, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérő 
szervnek az ajánlattevők által megadott 
információk és benyújtott bizonyítékok 
alapján ténylegesen ellenőriznie kell, hogy 
az ajánlattevők megfelelnek-e az 
odaítélési szempontoknak.

Or. de

Indokolás

A 66. cikk (4) bekezdése félreérthető, és jogilag sem tesz semmit hozzá a javaslathoz. Nem 
egyértelmű, hogy a Bizottság mit szeretne szabályozni ezzel a két mondattal, mivel azok 
tartalmát a szabályok kijátszásának általános tilalma és az átláthatóság elve már teljesen 
lefedi. A bekezdést ezért az egyszerűsítés és a jogbiztonság javítása érdekében törölni kell.

Módosítás 1201
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az odaítélési szempontok nem 
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szervre. E 
kritériumoknak biztosítaniuk kell a 
tényleges verseny lehetőségét, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérő 
szervnek az ajánlattevők által megadott 
információk és benyújtott bizonyítékok 
alapján ténylegesen ellenőriznie kell, hogy 
az ajánlattevők megfelelnek-e az 
odaítélési szempontoknak.

(4) Az odaítélési szempontokhoz olyan 
követelményeknek kell kapcsolódniuk, 
amelyek lehetővé teszik az ajánlattevők 
által megadott információk hatékony 
ellenőrzését.
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Or. en

Módosítás 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az odaítélési szempontok nem 
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szervre. E
kritériumoknak biztosítaniuk kell a 
tényleges verseny lehetőségét, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérő 
szervnek az ajánlattevők által megadott 
információk és benyújtott bizonyítékok 
alapján ténylegesen ellenőriznie kell, hogy 
az ajánlattevők megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

(4) Az odaítélési szempontok a szerződés 
tárgyához kapcsolódnak (ez nem zárja ki 
a termékek vagy szolgáltatások nem 
látható jellemzőit, mint például a 22a. 
cikk (új) szerinti életciklus-jellemzőket); e
kritériumoknak biztosítaniuk kell a 
tényleges és tisztességes verseny 
lehetőségét, és olyan követelményeknek 
kell hozzájuk kapcsolódniuk, amelyek 
lehetővé teszik az ajánlattevők által 
megadott információk hatékony 
ellenőrzését. Az ajánlatkérő szervnek az 
ajánlattevők által megadott információk és 
benyújtott bizonyítékok alapján 
ténylegesen ellenőriznie kell, hogy az 
ajánlattevők megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

Or. de

Módosítás 1203
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az odaítélési szempontok nem 
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szervre. E 
kritériumoknak biztosítaniuk kell a 
tényleges verseny lehetőségét, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 

(4) Az odaítélési szempontok nem 
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szervre. A 
legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlat 
meghatározásához alkalmazott odaítélési 
szempontoknak a következőknek kell 
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kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérő
szervnek az ajánlattevők által megadott 
információk és benyújtott bizonyítékok 
alapján ténylegesen ellenőriznie kell, hogy 
az ajánlattevők megfelelnek-e az 
odaítélési szempontoknak.

megfelelniük:

a) a tárgyhoz kell kapcsolódniuk;
b) biztosítaniuk kell a tényleges verseny 
lehetőségét; és
c) olyan követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését.

Or. en

Módosítás 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szellemi természetű szolgáltatások 
esetén az odaítélésre főszabály szerint az 
(1) bekezdés a) pontja szerinti kritériumok 
alkalmazásával kerül sor; a 
legalacsonyabb ár kritériuma – megfelelő 
indokolás mellett – alkalmazható 
kizárólag nem összetett, ismétlődő jellegű 
és a képességek multidiszciplináris
hozzájárulását nem igénylő teljesítmények 
esetén.

Or. it

Módosítás 1205
Sirpa Pietikäinen
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Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
esetben az ajánlatkérő szerv minden egyes, 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, a beszerzési 
dokumentumokban, illetve 
versenypárbeszéd esetében az 
ismertetőben.

(5) Az ajánlatkérő szerv minden egyes, a 
gazdasági, szociális és környezetvédelmi 
szempontból legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, a beszerzési 
dokumentumokban, illetve 
versenypárbeszéd esetében az 
ismertetőben.

Or. en

Módosítás 1206
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
esetben az ajánlatkérő szerv minden egyes, 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, a beszerzési 
dokumentumokban, illetve 
versenypárbeszéd esetében az 
ismertetőben.

(5) Az ajánlatkérő szerv minden egyes, a 
gazdasági, szociális és környezetvédelmi 
szempontból legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, a beszerzési 
dokumentumokban, illetve 
versenypárbeszéd esetében az 
ismertetőben.

Or. en

Módosítás 1207
Ivo Belet
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Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
esetben az ajánlatkérő szerv minden egyes, 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
meghatározásához kiválasztott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, a beszerzési 
dokumentumokban, illetve 
versenypárbeszéd esetében az 
ismertetőben.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
esetben az ajánlatkérő szerv minden egyes, 
a legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlat
meghatározásához alkalmazott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, a beszerzési 
dokumentumokban, illetve 
versenypárbeszéd esetében az 
ismertetőben.

Or. en

Módosítás 1208
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az életciklus-költségek meghatározása 
egy termék, szolgáltatás vagy építési 
beruházás – 2. cikk 22. pontja szerinti –
életciklusa során felmerült alábbi 
költségeket jelenti a releváns mértékig:

(1) Az életciklus-költségek meghatározása 
egy termék, szolgáltatás vagy építési 
beruházás – 2. cikk 22. pontja szerinti –
életciklusa során az ajánlatkérő szervnél 
vagy más felhasználóknál felmerült alábbi 
költségek egészét vagy részét jelenti a 
releváns mértékig: 

Or. en

Indokolás

Az életciklus-költségek meghatározásának a beszerzésnél kell kezdődnie és a belső 
költségekre kell korlátozódnia. A külső költségeket nehéz számszerűsíteni, ugyanakkor az 
életciklus-költségek meghatározása nem idézhet elő új akadályokat az áruk és szolgáltatások 
egységes piacon belüli szabad mozgása tekintetében. A külső költségeket ennélfogva nem 
szabad bevonni az életciklus-költségek meghatározásába.
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Módosítás 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) belső költségek, ideértve a 
megszerzéshez (például az előállítási 
költségek), a használathoz (például az 
energiafogyasztási és a karbantartási 
költségek) és az életciklus végéhez 
(például az elszállítási és újrahasznosítási 
költségek) kapcsolódó költségeket, 
valamint

a) belső költségek, ideértve a 
megszerzéshez, a használathoz (például az 
energiafogyasztási és más erőforrás-
felhasználási és a karbantartási költségek) 
és az életciklus végéhez (például az 
elszállítási és újrahasznosítási költségek) 
kapcsolódó költségeket, valamint

Or. en

Indokolás

Tudomásul kell venni, hogy az életciklus-költségek meghatározására különös figyelmet kell 
fordítani. E szempont nem jelenthet terhet a kkv-k számára, amelyek egy adott termék 
életciklus-költségének kimutatása során költségekkel és adminisztratív terhekkel 
szembesülhetnek. Valójában ez bonyodalmakat is okozhat, mivel különböző módszerek 
alkalmazhatók a költségek meghatározásához.

Módosítás 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) belső költségek, ideértve a 
megszerzéshez (például az előállítási 
költségek), a használathoz (például az 
energiafogyasztási és a karbantartási 
költségek) és az életciklus végéhez 
(például az elszállítási és újrahasznosítási 
költségek) kapcsolódó költségeket, 
valamint

a) a használathoz kapcsolódó belső 
költségek, például karbantartási és az 
erőforrás-hatékonysággal kapcsolatos 
költségek (beleértve az 
energiahatékonyságot), az életciklus 
végén történő újrahasznosítás és 
elszállítás költségei, valamint a társadalmi 
hatással kapcsolatos költségek, 
amennyiben ezek összefüggenek a 
szerződés teljesítésével. A belső költségek 
magukban foglalják az eredményes 
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kialakítás, tervezés és folyamat 
költségeivel kapcsolatos tényezőket is, 
például az elektronikus eszközök 
használatát.

Or. en

Módosítás 1211
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) belső költségek, ideértve a 
megszerzéshez (például az előállítási 
költségek), a használathoz (például az 
energiafogyasztási és a karbantartási 
költségek) és az életciklus végéhez 
(például az elszállítási és újrahasznosítási 
költségek) kapcsolódó költségeket, 
valamint

a) belső költségek, ideértve a 
megszerzéshez (például az előállítási 
költségek), a használathoz (például az 
energiafogyasztási és a karbantartási 
költségek) és az életciklus végéhez 
(például az elszállítási és újrahasznosítási 
költségek) kapcsolódó költségeket

Or. en

Módosítás 1212
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) belső költségek, ideértve a 
megszerzéshez (például az előállítási 
költségek), a használathoz (például az 
energiafogyasztási és a karbantartási 
költségek) és az életciklus végéhez 
(például az elszállítási és újrahasznosítási 
költségek) kapcsolódó költségeket, 
valamint

a) a megszerzéshez kapcsolódó költségek,

Or. en
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Módosítás 1213
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a használathoz (például az 
energiafogyasztáshoz és más erőforrások 
felhasználásához) kapcsolódó költségek,

Or. en

Módosítás 1214
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) karbantartási költségek,

Or. en

Módosítás 1215
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) az életciklus végéhez kapcsolódó 
költségek, például elszállítási és 
újrahasznosítási költségek;

Or. en
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Módosítás 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső környezetvédelmi költségek, feltéve, 
hogy pénzben kifejezett értékük 
meghatározható és igazolható – ezek 
magukban foglalhatják az üvegházhatású 
gázok és más szennyezőanyagok 
kibocsátásának költségeit, valamint a 
klímaváltozás hatásainak csökkentésével 
kapcsolatos egyéb kiadásokat.

törölve

Or. en

Indokolás

A külső költségeket nehéz számszerűsíteni, ugyanakkor az életciklus-költségek meghatározása 
nem idézhet elő új akadályokat az áruk és szolgáltatások egységes piacon belüli szabad 
mozgása tekintetében. A külső költségeket ennélfogva nem szabad bevonni az életciklus-
költségek meghatározásába.

Módosítás 1217
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső környezetvédelmi költségek, feltéve,
hogy pénzben kifejezett értékük 
meghatározható és igazolható – ezek 
magukban foglalhatják az üvegházhatású 
gázok és más szennyezőanyagok 
kibocsátásának költségeit, valamint a 
klímaváltozás hatásainak csökkentésével 
kapcsolatos egyéb kiadásokat.

b) külső költségek, például az 
életciklushoz közvetlenül kapcsolódó
szociális és/vagy környezetvédelmi 
költségek, feltéve, hogy pénzben kifejezett 
értékük meghatározható és igazolható: 
ezek magukban foglalhatják az 
üvegházhatású gázok és más 
szennyezőanyagok kibocsátásának 
költségeit, valamint a klímaváltozás 
hatásainak csökkentésével kapcsolatos 
egyéb kiadásokat
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Or. en

Módosítás 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső környezetvédelmi költségek, feltéve, 
hogy pénzben kifejezett értékük 
meghatározható és igazolható – ezek 
magukban foglalhatják az üvegházhatású 
gázok és más szennyezőanyagok 
kibocsátásának költségeit, valamint a 
klímaváltozás hatásainak csökkentésével 
kapcsolatos egyéb kiadásokat.

b) a termék életciklusához közvetlenül 
kapcsolódó külső környezetvédelmi 
költségek, feltéve, hogy pénzben kifejezett 
értékük meghatározható és igazolható.

Or. en

Módosítás 1219
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) az életciklushoz közvetlenül 
kapcsolódó külső környezetvédelmi 
költségek, feltéve, hogy pénzben kifejezett 
értékük meghatározható és igazolható –
ezek magukban foglalhatják az 
üvegházhatású gázok és más 
szennyezőanyagok kibocsátásának 
költségeit, valamint a klímaváltozás 
hatásainak csökkentésével kapcsolatos 
egyéb kiadásokat.

b) az életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső környezetvédelmi költségek, többek 
között az adók, feltéve, hogy pénzben 
kifejezett értékük meghatározható és 
igazolható – ezek magukban foglalhatják 
az üvegházhatású gázok és más 
szennyezőanyagok kibocsátásának 
költségeit, valamint a klímaváltozás 
hatásainak csökkentésével kapcsolatos 
egyéb kiadásokat.

Or. es
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Módosítás 1220
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szervek a költségeket az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer segítségével értékelik, a 
közbeszerzési dokumentumokban fel kell 
tüntetniük az életciklus-költségek 
kiszámításához alkalmazott módszert. Az 
alkalmazott módszernek teljesítenie kell az 
alábbi feltételek mindegyikét:

(2) Abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szervek a költségeket az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer segítségével értékelik, a 
közbeszerzési dokumentumokban fel kell 
tüntetniük az ajánlattevők által 
szolgáltatandó adatokat és az életciklus-
költségek meghatározásához az 
ajánlatkérő szerv által alkalmazandó
módszert. Az említett életciklus-költségek 
értékeléséhez alkalmazott módszernek 
teljesítenie kell az alábbi feltételek 
mindegyikét:

Or. en

Módosítás 1221
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szervek a költségeket az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer segítségével értékelik, a 
közbeszerzési dokumentumokban fel kell 
tüntetniük az életciklus-költségek 
kiszámításához alkalmazott módszert. Az 
alkalmazott módszernek teljesítenie kell az 
alábbi feltételek mindegyikét:

(2) Abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szervek a költségeket az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer segítségével értékelik, a 
közbeszerzési dokumentumokban fel kell 
tüntetniük az életciklus-költségek 
kiszámításához alkalmazott módszert, és 
meg kell adniuk az életciklus-költségek 
kiszámításának módszerét minden 
ajánlattevőnek. Az alkalmazott 
módszernek teljesítenie kell az alábbi 
feltételek mindegyikét:

Or. en
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Módosítás 1222
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szervek a költségeket az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer segítségével értékelik, a 
közbeszerzési dokumentumokban fel kell 
tüntetniük az életciklus-költségek 
kiszámításához alkalmazott módszert. Az 
alkalmazott módszernek teljesítenie kell az 
alábbi feltételek mindegyikét:

(2) Abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szervek az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszert 
alkalmazzák, a közbeszerzési 
dokumentumokban fel kell tüntetniük az 
ajánlattevők által szolgáltatandó adatokat 
és azt a módszert, amelyet az ajánlatkérő 
szerv az ezen adatokon alapuló életciklus-
költségek meghatározásához fog 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 1223
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a módszer kidolgozása tudományos 
adatok alapján történt vagy egyéb, 
objektív módon ellenőrizhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumokon 
alapul;

törölve

Or. en

Indokolás

Aránytalan lenne részletes rendelkezéseket megállapítani ezen irányelvben az életciklus-
költségek meghatározására irányuló módszerre vonatkozóan, ha az életciklus-költségek 
meghatározása a belső költségekre korlátozódik a beszerzésnél kezdődően, a fentebb előírtak 
szerint. Mivel a belső költségek viszonylag könnyen mérhetők a tényszerű adatok alapján, az 
ajánlatkérő szervekre kell bízni, hogy a saját módszerüket alkalmazzák (amelyet még közzé 
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kell tenni).

Módosítás 1224
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a módszer kidolgozása tudományos 
adatok alapján történt vagy egyéb,
objektív módon ellenőrizhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumokon 
alapul;

a) a módszer objektív módon ellenőrizhető 
és megkülönböztetésmentes kritériumokon 
alapul;

Or. en

Módosítás 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a módszer kidolgozása tudományos 
adatok alapján történt vagy egyéb, 
objektív módon ellenőrizhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumokon
alapul;

a) a módszert az érdekeltekkel, többek 
között az ágazattal folytatott részletes 
egyeztetést követően dolgozták ki, és
tudományos adatok vagy egyéb, objektív 
módon ellenőrizhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumok 
alapján;

Or. en

Módosítás 1226
Heide Rühle

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

b) ismétlődő vagy folyamatos 
alkalmazásra hozták létre;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés kizárná azt a lehetőséget, hogy egy adott szerződésre alkalmas kész 
módszertant alkalmazzanak, ami a jelenlegi irányelvek alapján lehetséges.

Módosítás 1227
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ismétlődő vagy folyamatos 
alkalmazásra hozták létre;

törölve

Or. en

Indokolás

Aránytalan lenne részletes rendelkezéseket megállapítani ezen irányelvben az életciklus-
költségek meghatározására irányuló módszerre vonatkozóan, ha az életciklus-költségek 
meghatározása a belső költségekre korlátozódik a beszerzésnél kezdődően, a fentebb előírtak 
szerint. Mivel a belső költségek viszonylag könnyen mérhetők a tényszerű adatok alapján, az 
ajánlatkérő szervekre kell bízni, hogy a saját módszerüket alkalmazzák (amelyet még közzé 
kell tenni).

Módosítás 1228
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamennyi érdekelt fél számára törölve
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hozzáférhető.

Or. en

Indokolás

Aránytalan lenne részletes rendelkezéseket megállapítani ezen irányelvben az életciklus-
költségek meghatározására irányuló módszerre vonatkozóan, ha az életciklus-költségek 
meghatározása a belső költségekre korlátozódik a beszerzésnél kezdődően, a fentebb előírtak 
szerint. Mivel a belső költségek viszonylag könnyen mérhetők a tényszerű adatok alapján, az 
ajánlatkérő szervekre kell bízni, hogy a saját módszerüket alkalmazzák (amelyet még közzé 
kell tenni).

Módosítás 1229
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kért adatokat az általában véve 
gondos gazdasági szereplők – köztük a 
harmadik országbeli szereplők –
elfogadható erőfeszítéssel meg tudják 
adni.

Or. en

Módosítás 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kért adatokat az általában véve 
gondos gazdasági szereplők elfogadható 
erőfeszítéssel meg tudják adni.

Or. en
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Módosítás 1231
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervnek lehetővé kell 
tennie a gazdasági szereplők számára, 
hogy ajánlataik életciklus-költségeit más 
módszer segítségével számítsák ki, feltéve, 
hogy bizonyítják: a módszer megfelel az 
a), b) és c) pontban rögzített 
követelményeknek, és egyenértékű az 
ajánlatkérő szerv által jelzett módszerrel.

törölve

Or. en

Módosítás 1232
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervnek lehetővé kell
tennie a gazdasági szereplők számára, 
hogy ajánlataik életciklus-költségeit más 
módszer segítségével számítsák ki, feltéve, 
hogy bizonyítják: a módszer megfelel az 
a), b) és c) pontban rögzített 
követelményeknek, és egyenértékű az 
ajánlatkérő szerv által jelzett módszerrel.

törölve

Or. en

Indokolás

Aránytalan lenne részletes rendelkezéseket megállapítani ezen irányelvben az életciklus-
költségek meghatározására irányuló módszerre vonatkozóan, ha az életciklus-költségek 
meghatározása a belső költségekre korlátozódik a beszerzésnél kezdődően, a fentebb előírtak 
szerint. Mivel a belső költségek viszonylag könnyen mérhetők a tényszerű adatok alapján, az 
ajánlatkérő szervekre kell bízni, hogy a saját módszerüket alkalmazzák (amelyet még közzé 
kell tenni).
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Módosítás 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni, ha a 66. cikk (1) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.

törölve

Az említett jogalkotási aktusok és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
felsorolása a XV. mellékletben található. 
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 89. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a lista 
frissítésének tekintetében, amennyiben új 
jogszabályok elfogadása, jogszabályok 
hatályon kívül helyezése vagy módosítása 
miatt ilyen változtatás szükségesnek 
bizonyul.

Or. de

Indokolás

Üdvözlendő, hogy ösztönzik az életciklus-költségek figyelembevételét a szerződések 
odaítélésekor. A jogi kötelezettség azonban egy jövőbeli, még nem meghatározott számítási 
módszerre vonatkozik, így ebben az időpontban a kiszámíthatatlanság miatt elutasítandó.

Módosítás 1234
Wim van de Camp

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

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni, ha a 66. cikk (1) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.

törölve

Or. nl

Módosítás 1235
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni, ha a 66. cikk (1) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.

törölve

Or. en

Indokolás

Aránytalan lenne részletes rendelkezéseket megállapítani ezen irányelvben az életciklus-
költségek meghatározására irányuló módszerre vonatkozóan, ha az életciklus-költségek 
meghatározása a belső költségekre korlátozódik a beszerzésnél kezdődően, a fentebb előírtak 
szerint. Mivel a belső költségek viszonylag könnyen mérhetők a tényszerű adatok alapján, az 
ajánlatkérő szervekre kell bízni, hogy a saját módszerüket alkalmazzák (amelyet még közzé 
kell tenni).
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Módosítás 1236
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni, ha a 66. cikk (1) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.

(3) Az uniós jogalkotási aktus részeként 
ágazatspecifikus jogszabályok alapján 
vagy az európai műszaki leírások 
részeként az életciklus-költségek 
kiszámítására elfogadott közös módszert 
úgy kell tekinteni, hogy teljesíti a (2) 
bekezdés kritériumait, és szerepeltethető a 
66. cikk (1) bekezdésében említett 
odaítélési szempontok között.

Or. en

Indokolás

Ösztönözni kell az ajánlatkérő szerveket, hogy vegyék figyelembe az életciklus-költségeket. A 
számítási módszer kidolgozása során azonban még mindig problémák merülnek fel. Az uniós 
módszer kötelező használata túlságosan ambiciózus cél, emellett az európai közbeszerzési 
jogszabály minimumkövetelményeket állapít meg, amelyeknél az ajánlatkérő szervek 
szigorúbb követelményeket állapíthatnak meg, amennyiben azok megfelelnek a Szerződés 
elveinek és az odaítélési kritériumok egyedi követelményeinek.

Módosítás 1237
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 

(3) A Bizottság vagy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén, vagy 
ágazatspecifikus jogszabályokban közös 
módszereket állapít meg a termékek 
életciklus-költségének kiszámítására, 
amennyiben a gazdasági megtakarítással 
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alkalmazni, ha a 66. cikk (1) bekezdésében 
említett odaítélési szempontok között az 
életciklus-költségek meghatározása is 
szerepel.

vagy a környezet javításával kapcsolatos 
lehetőségek jelentősek. Amennyiben az 
Unió jogalkotási aktus részeként – ideértve 
az ágazatspecifikus jogszabályok szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat –
közös módszert fogad el az életciklus-
költségek kiszámítására, ezt a módszert 
kell alkalmazni, ha a 66. cikk (1) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.

Or. en

Módosítás 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni, ha a 66. cikk (1) bekezdésében 
említett odaítélési szempontok között az 
életciklus-költségek meghatározása is 
szerepel.

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
révén kötelezővé teszi a többek között a 
környezeti externáliákra is kiterjedő
életciklus-költségek kiszámítására 
vonatkozó közös módszert, ezt a módszert 
kell alkalmazni, ha a 66. cikk (1) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.

Or. en

Indokolás

Döntő fontosságú, hogy az Unió jogalkotási aktussal fogadja el az életciklus-költségek 
kiszámítására vonatkozó közös módszert, és hogy a Bizottság csak a XV. mellékletet 
frissíthesse. A 67. cikk (3) bekezdésének második albekezdéséből egyértelműnek kell lennie, 
hogy a Bizottságra csupán annak a jogát ruházza rá, hogy a XV. melléklet frissítése céljából 
fogadjon el felhatalmazáson alapuló aktusokat. Semmiképpen nem szolgálhat alapul ahhoz, 
hogy a Bizottság felhatalmazáson alapuló olyan aktusokat fogadjon el, amelyek kötelezővé 
teszik az életciklus-költségek kiszámítására vonatkozó bármely módszert.
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Módosítás 1239
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett jogalkotási aktusok és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
felsorolása a XV. mellékletben található. 
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 89. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a lista 
frissítésének tekintetében, amennyiben új 
jogszabályok elfogadása, jogszabályok 
hatályon kívül helyezése vagy módosítása 
miatt ilyen változtatás szükségesnek 
bizonyul.

törölve

Or. nl

Módosítás 1240
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett jogalkotási aktusok és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
felsorolása a XV. mellékletben található. 
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 89. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a lista 
frissítésének tekintetében, amennyiben új 
jogszabályok elfogadása, jogszabályok 
hatályon kívül helyezése vagy módosítása 
miatt ilyen változtatás szükségesnek 
bizonyul.

törölve

Or. en
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Indokolás

Aránytalan lenne részletes rendelkezéseket megállapítani ezen irányelvben az életciklus-
költségek meghatározására irányuló módszerre vonatkozóan, ha az életciklus-költségek 
meghatározása a belső költségekre korlátozódik a beszerzésnél kezdődően, a fentebb előírtak 
szerint. Mivel a belső költségek viszonylag könnyen mérhetők a tényszerű adatok alapján, az 
ajánlatkérő szervekre kell bízni, hogy a saját módszerüket alkalmazzák (amelyet még közzé 
kell tenni).

Módosítás 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett jogalkotási aktusok és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
felsorolása a XV. mellékletben található. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
89. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a lista 
frissítésének tekintetében, amennyiben új 
jogszabályok elfogadása, jogszabályok 
hatályon kívül helyezése vagy módosítása 
miatt ilyen változtatás szükségesnek 
bizonyul.

Az említett jogalkotási aktusok felsorolása 
a XV. mellékletben található. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 89. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a lista frissítésének 
tekintetében, amennyiben új jogszabályok 
elfogadása, jogszabályok hatályon kívül 
helyezése vagy módosítása miatt ilyen 
változtatás szükségesnek bizonyul.

Or. en

Módosítás 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett jogalkotási aktusok és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
felsorolása a XV. mellékletben található. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
89. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 

Az említett jogalkotási aktusok felsorolása 
a XV. mellékletben található.
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jogi aktusokat fogadjon el a lista 
frissítésének tekintetében, amennyiben új 
jogszabályok elfogadása, jogszabályok 
hatályon kívül helyezése vagy módosítása 
miatt ilyen változtatás szükségesnek 
bizonyul.

Or. en

Módosítás 1243
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződés odaítélésének akadályai A szerződés odaítélésének mellőzése

Or. fr

Módosítás 1244
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek nem a legjobb 
ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek ítélik oda
a szerződést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül:

Az ajánlatkérő szervek dönthetnek úgy, 
hogy nem folytatnak le közbeszerzési 
eljárást. A szerződés odaítélésének 
mellőzéséről szóló határozatot indokolni 
kell és arról valamennyi részvételre 
jelentkezőt és ajánlattevőt tájékoztatni 
kell.
Az ajánlatkérő szervek semmiképpen sem 
ítélhetik oda a legjobb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek a szerződést, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül:

Or. fr
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Módosítás 1245
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69. cikk törölve
Kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
(1) Az ajánlatkérő szerv köteles 
magyarázatot kérni a gazdasági 
szereplőktől a felszámított ár vagy 
költségek tekintetében, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:
a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;
b) a felszámított ár vagy költség több mint 
20%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;
c) legalább öt ajánlatot benyújtottak.
(2) Ha az ajánlatok egyéb okok miatt 
tűnnek kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv akkor 
is kérhet ilyen magyarázatot.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
magyarázatok mindenekelőtt a 
következőkkel lehetnek kapcsolatosak:
a) az építési módszer, a gyártási folyamat 
vagy a nyújtott szolgáltatás 
gazdaságossága;
b) a választott műszaki megoldások vagy 
az ajánlattevő számára az építési 
beruházás kivitelezéséhez, az áruk 
leszállításához, illetve a 
szolgáltatásnyújtáshoz rendelkezésre álló 
kivételesen előnyös feltételek;
c) az ajánlattevő által kínált építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
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eredetisége;
d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
legalább egyenértékű módon történő 
betartása, vagy ha ezek nem 
alkalmazandók, az azonos szintű védelmet 
biztosító rendelkezések betartása;
e) az ajánlattevő állami támogatások 
megszerzésére vonatkozó lehetősége.
(4) Az ajánlatkérő szerv az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján ellenőrzi a 
megadott információkat. Csak abban az 
esetben utasíthatja el az ajánlatot, ha a 
bizonyíték nem indokolja a felszámított ár 
vagy költségek alacsony szintjét, 
figyelembe véve a (3) bekezdésben említett 
elemeket. 
Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az 
ajánlat azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.
(5) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
megállapítja, hogy az ajánlatban szereplő 
ellenszolgáltatás azért kirívóan alacsony, 
mert az ajánlattevő állami támogatáshoz 
jutott, az ajánlatot pusztán ezen az alapon 
csak akkor utasíthatja el, ha az 
ajánlattevővel konzultált, és az ajánlattevő 
az ajánlatkérő szerv által megállapított 
kellő időn belül nem tudja bizonyítani, 
hogy a kérdéses támogatás a Szerződés 
107. cikkének értelmében 
összeegyeztethető volt a belső piaccal. Az 
ajánlatot ilyen körülmények között 
elutasító ajánlatkérő szerv köteles erről 
tájékoztatni a Bizottságot.
(6) A tagállamok a 88. cikknek 
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megfelelően kötelesek a többi tagállam 
számára kérésre hozzáférhetővé tenni 
minden olyan információt, amely a (3) 
bekezdésben említett minőségi és 
környezetvédelmi standardoknak való 
megfelelés bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.

Or. en

Módosítás 1246
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szerv köteles 
magyarázatot kérni a gazdasági 
szereplőktől a felszámított ár vagy 
költségek tekintetében, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

törölve

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50 %-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;
b) a felszámított ár vagy költség több mint 
20 %-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;
c) legalább öt ajánlatot benyújtottak.

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.

Módosítás 1247
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szerv köteles 
magyarázatot kérni a gazdasági 
szereplőktől a felszámított ár vagy 
költségek tekintetében, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

(1) Ha egy adott szerződés esetében az 
ajánlatok a nyújtandó szolgáltatáshoz 
képest kirívóan alacsony ellenszolgáltatást 
tartalmaznak, az ajánlatkérő szerv –
mielőtt elutasítaná ezeket az ajánlatokat –
írásban megkéri az ajánlat általa 
lényegesnek ítélt alkotóelemeinek 
jellemzőit.
Ezek a jellemzők különösen a 
következőkre vonatkozhatnak:

Or. nl

Módosítás 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szerv köteles 
magyarázatot kérni a gazdasági 
szereplőktől a felszámított ár vagy 
költségek tekintetében, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

(1) Az ajánlatkérő szerv köteles 
magyarázatot kérni a gazdasági 
szereplőktől a felszámított ár vagy 
költségek tekintetében, ha az alábbi 
feltételek legalább egyike teljesül:

Or. en

Indokolás

Nem tűnik helyénvalónak az összes feltétel teljesítésének megkövetelése annak megállapítása 
érdekében, hogy az ár kirívóan alacsony. Gyakran elég csak az egyik ilyen helyzet kialakulása 
ahhoz, hogy az ár kirívóan alacsony legyen.

Módosítás 1249
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szerv köteles 
magyarázatot kérni a gazdasági 
szereplőktől a felszámított ár vagy 
költségek tekintetében, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

(1) Az ajánlatkérő szerv köteles 
magyarázatot kérni a gazdasági 
szereplőktől a felszámított ár vagy 
költségek tekintetében, ha legalább öt 
ajánlatot benyújtottak, vagy:

Or. it

Módosítás 1250
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szerv köteles 
magyarázatot kérni a gazdasági 
szereplőktől a felszámított ár vagy 
költségek tekintetében, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

(1) Az ajánlatkérő szerv köteles 
magyarázatot kérni a gazdasági 
szereplőktől a felszámított ár vagy 
költségek tekintetében, ha az alábbi 
feltételek egyike teljesül:

Or. en

Módosítás 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50 %-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
30%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

Or. de

Indokolás

30 százalékra kell csökkenteni azt az összeget, amennyivel a felszámított költség alacsonyabb, 
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mint a többi ajánlat átlagos árai.

Módosítás 1252
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50 %-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

a) az építési módszer, a gyártási folyamat 
vagy a nyújtott szolgáltatás 
gazdaságossága;

Or. nl

Módosítás 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

a) az ajánlatban feltüntetett ár vagy 
költség több mint 50%-kal alacsonyabb, 
mint a többi ajánlattevő átlagos árai, illetve 
költségei;

Or. en

Módosítás 1254
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50 %-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
30%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;
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Or. fr

Módosítás 1255
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

a) a felszámított ár vagy költség 30%-kal 
alacsonyabb, mint a többi ajánlattevő 
átlagos árai, illetve költségei;

Or. it

Módosítás 1256
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50 %-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
30%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

Or. it

Módosítás 1257
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
25%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;
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Or. en

Módosítás 1258
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
30%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

Or. en

Indokolás

E feltételek rendkívül ritkán teljesülnek. A feltételeknek kevésbé korlátozónak kell lenniük, 
hogy e cikk elérhesse célját.

Módosítás 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az ajánlatban feltüntetett ár vagy 
költség legalább 40%-kal alacsonyabb az 
ajánlatkérő szerv által az esedékes adók 
figyelembevételével kellő gondossággal 
kiszámított árnál vagy költségnél;

Or. en

Módosítás 1260
Raffaele Baldassarre

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

b) a felszámított ár vagy költség több mint 
20 %-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;

törölve

Or. it

Módosítás 1261
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felszámított ár vagy költség több mint 
20%-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;

b) a választott műszaki megoldások 
és/vagy az ajánlattevő számára az építési 
beruházás kivitelezéséhez, vagy az áruk 
leszállításához, illetve a 
szolgáltatásnyújtáshoz rendelkezésre álló 
kivételesen előnyös feltételek;

Or. nl

Módosítás 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felszámított ár vagy költség több mint
20%-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;

b) az ajánlatban feltüntetett ár vagy 
költség legalább 20%-kal alacsonyabb, 
mint a második legalacsonyabb 
ellenértéket tartalmazó ajánlat árai, illetve 
költségei;

Or. en
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Módosítás 1263
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felszámított ár vagy költség több mint 
20%-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;

b) a felszámított ár vagy költség több mint 
10%-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;

Or. en

Módosítás 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. törölve

Or. en

Indokolás

A kirívóan alacsony ár megállapításához nem tűnik helyénvalónak előírni öt ajánlat meglétét.

Módosítás 1265
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. törölve

Or. it
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Módosítás 1266
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. törölve

Or. en

Módosítás 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. c) legalább három ajánlatot benyújtottak.

Or. de

Indokolás

Már legalább három ajánlat benyújtása esetén kérni kell az ár megmagyarázását.

Módosítás 1268
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. c) az ajánlattevő által javasolt kialakítás 
eredetisége;

Or. nl
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Módosítás 1269
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. c) legalább három ajánlatot benyújtottak.

Or. fr

Módosítás 1270
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. c) legalább három ajánlatot benyújtottak.

Or. en

Indokolás

E feltételek rendkívül ritkán teljesülnek. A feltételeknek kevésbé korlátozónak kell lenniük, 
hogy e cikk elérhesse célját.

Módosítás 1271
Wim van de Camp

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

ca) a szerződés teljesítésének helyén 
hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek 
és munkafeltételeknek való megfelelés;
cb) az ajánlattevő állami támogatások 
megszerzésére vonatkozó lehetősége.

Or. nl

Módosítás 1272
Barbara Weiler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a felszámított ár alacsonyabb, mint a 
törvényben vagy kollektív 
megállapodásokban rögzített nemzeti 
minimálbér, pótlékokkal és 
társadalombiztosítási járulékokkal együtt.

Or. de

Módosítás 1273
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az ajánlatok egyéb okok miatt 
tűnnek kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv akkor 
is kérhet ilyen magyarázatot.

(2) Ha az ajánlatok egyéb okok miatt 
tűnnek kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv akkor 
is köteles ilyen magyarázatot kérni.

Or. de
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Módosítás 1274
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az ajánlatok egyéb okok miatt 
tűnnek kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv akkor 
is kérhet ilyen magyarázatot.

(2) Az ajánlatkérő szerv az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján és a benyújtott 
magyarázatok figyelembevételével 
ellenőrzi ezeket az alkotóelemeket.

Or. nl

Módosítás 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az ajánlatok egyéb okok miatt 
tűnnek kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv akkor 
is kérhet ilyen magyarázatot.

(2) Az ajánlatkérő szerv akkor is kérhet 
magyarázatot az ajánlatban feltüntetett 
árral vagy költségekkel kapcsolatban, ha 
az (1) bekezdésben említettektől eltérő 
egyéb feltételek teljesülnek, ha például az 
ajánlatban feltüntetett ár vagy költség 
lényegesen alacsonyabb a többi 
ajánlatban megadottnál, vagy az 
ajánlatkérő szerv által becsült árnál vagy 
költségnél, és igen nagy a valószínűsége, 
hogy az ár vagy a költség kirívóan 
alacsony.

Or. en

Indokolás

Indokolt lehetővé tenni az ajánlatkérő szerv számára, hogy az (1) bekezdésben előírtaktól 
eltérő, egyéb helyzetekben is magyarázatot kérjen annak megállapítása érdekében, hogy az ár 
kirívóan alacsony-e. Ezen túlmenően hasznos néhány példával szolgálni az ilyen további 
esetek vonatkozásában.
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Módosítás 1276
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ajánlatkérő szervek figyelembe 
veszik a munkajognak való megfelelést az 
olyan szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési eljárások során, amelyekben 
előfordul a munkaerő helyettesítése, és 
amelyek munkaerő-igényes és alacsony 
hozzáadott értéket kínáló gazdasági 
ágazatokat érintenek; kirívónak és 
aránytalannak tekintendők az olyan 
árajánlatok, amelyek a kollektív 
megállapodásokban meghatározott 
béreknél vagy az alkalmazandó 
minimálbéreknél alacsonyabb 
bérköltséget tartalmaznak.

Or. es

Módosítás 1277
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
magyarázatok mindenekelőtt a 
következőkkel lehetnek kapcsolatosak:

(3) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
megállapítja, hogy az ajánlatban szereplő 
ellenszolgáltatás azért kirívóan alacsony, 
mert az ajánlattevő állami támogatáshoz 
jutott, az ajánlatot pusztán ezen az alapon 
csak akkor utasíthatja el, ha az 
ajánlattevővel konzultált, és az ajánlattevő 
az ajánlatkérő szerv által megállapított 
kellő időn belül nem tudja bizonyítani, 
hogy a kérdéses támogatáshoz jogszerűen 
jutott. Az ajánlatot ilyen körülmények 
között elutasító ajánlatkérő szerv köteles 
erről tájékoztatni a Bizottságot.
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a) az építési módszer, a gyártási folyamat 
vagy a nyújtott szolgáltatás 
gazdaságossága;
b) a választott műszaki megoldások vagy 
az ajánlattevő számára az építési 
beruházás kivitelezéséhez, az áruk 
leszállításához, illetve a 
szolgáltatásnyújtáshoz rendelkezésre álló 
kivételesen előnyös feltételek;
c) az ajánlattevő által kínált építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás
eredetisége;
d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
legalább egyenértékű módon történő 
betartása, vagy ha ezek nem 
alkalmazandók, az azonos szintű védelmet 
biztosító rendelkezések betartása;
e) az ajánlattevő állami támogatások 
megszerzésére vonatkozó lehetősége.

Or. nl

Indokolás

A kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok ellenőrzésének 
követelménye nagyobb terhet ró mind az ajánlatkérő szervekre, mind a vállalkozókra.

Módosítás 1278
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
magyarázatok mindenekelőtt a 
következőkkel lehetnek kapcsolatosak:

(3) Ha egy adott szerződés esetében az 
ajánlatok az áruhoz, építményhez vagy 
szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást tartalmaznak, az 
ajánlatkérő szerv – mielőtt elutasítaná 
ezeket az ajánlatokat – írásban megkéri az 
ajánlat általa lényegesnek ítélt 
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alkotóelemeinek jellemzőit.
Ezek a jellemzők különösen a 
következőkre vonatkozhatnak:

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.

Módosítás 1279
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a választott műszaki megoldások vagy
az ajánlattevő számára az építési beruházás 
kivitelezéséhez, az áruk leszállításához, 
illetve a szolgáltatásnyújtáshoz 
rendelkezésre álló kivételesen előnyös 
feltételek;

b) a választott műszaki megoldások 
és/vagy az ajánlattevő számára az építési 
beruházás kivitelezéséhez, az áruk 
leszállításához, illetve a 
szolgáltatásnyújtáshoz rendelkezésre álló 
kivételesen előnyös feltételek;

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.

Módosítás 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió szociális, munkaügyi vagy
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések
által megállapított kötelezettségek legalább 

d) az Unió környezetvédelmi jogszabályai 
vagy a szociális és foglalkoztatási 
feltételekkel, mint például a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal, a 
szociális biztonsággal és a 
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egyenértékű módon történő betartása, 
vagy ha ezek nem alkalmazandók, az 
azonos szintű védelmet biztosító 
rendelkezések betartása;

munkakörülményekkel kapcsolatos 
követelmények, valamint az uniós 
jogszabályok, nemzeti törvények, 
rendeletek és közigazgatási rendelkezések, 
választott bírósági döntések, kollektív 
megállapodások és szerződések, valamint 
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezések által 
megállapított, a teljesítés helyén 
alkalmazandó kötelezettségek betartása 
(ezek a kötelezettségek határokon átnyúló 
helyzetekben is érvényesek, amikor az 
egyik tagállam munkavállalója egy másik 
tagállamban nyújt szolgáltatásokat), vagy 
ha ezek nem alkalmazandók, az azonos 
szintű védelmet biztosító rendelkezések 
betartása;

Or. de

Módosítás 1281
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI.
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
legalább egyenértékű módon történő 
betartása, vagy ha ezek nem 
alkalmazandók, az azonos szintű védelmet 
biztosító rendelkezések betartása;

d) a teljesítés helyén hatályos 
munkavédelmi rendelkezéseknek és 
munkafeltételeknek való megfelelés;

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.
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Módosítás 1282
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek legalább 
egyenértékű módon történő betartása, vagy 
ha ezek nem alkalmazandók, az azonos 
szintű védelmet biztosító rendelkezések 
betartása;

d) az Unió állatjóléti, szociális, munkaügyi 
vagy környezetvédelmi jogszabályai vagy 
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségek legalább egyenértékű 
módon történő betartása, vagy ha ezek nem 
alkalmazandók, az azonos szintű védelmet 
biztosító rendelkezések betartása;

Or. en

Módosítás 1283
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések
által megállapított kötelezettségek 
legalább egyenértékű módon történő 
betartása, vagy ha ezek nem 
alkalmazandók, az azonos szintű védelmet 
biztosító rendelkezések betartása;

d) az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
teljesítésének helyén hatályos 
munkavédelmi rendelkezéseknek és 
munkafeltételeknek való megfelelés;

Or. en

Módosítás 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések
által megállapított kötelezettségek legalább 
egyenértékű módon történő betartása, vagy 
ha ezek nem alkalmazandók, az azonos 
szintű védelmet biztosító rendelkezések 
betartása;

d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a 
termelési folyamatok helye szerinti 
nemzeti munkajogi törvényekben és 
rendeletekben megállapított és a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi 
egyezményekben szereplő, az egész 
ellátási lánc mentén érvényes 
munkafeltételekkel kapcsolatos 
kötelezettségek legalább egyenértékű 
módon történő betartása attól függően, 
hogy melyik a legkedvezőbb a 
munkavállalók számára, E rendelkezések
a következőket foglalják magukban:
i. az ILO nyolc alapvető egyezményében 
(az egyesülés szabadsága és a kollektív 
tárgyalás, a kényszer- és a kötelező 
munka, megkülönböztetés a foglalkoztatás 
és a foglalkozások tekintetében, 
gyermekmunka) meghatározottak;
ii. munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem
iii. munkaidő
iv. bérek
v. szociális biztonság

Or. en

Módosítás 1285
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérő szerv az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján ellenőrzi a 
megadott információkat. Csak abban az 

törölve
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esetben utasíthatja el az ajánlatot, ha a 
bizonyíték nem indokolja a felszámított ár 
vagy költségek alacsony szintjét, 
figyelembe véve a (3) bekezdésben említett 
elemeket.
Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az
ajánlat azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.

Módosítás 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérő szerv az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján ellenőrzi a 
megadott információkat. Csak abban az 
esetben utasíthatja el az ajánlatot, ha a 
bizonyíték nem indokolja a felszámított ár 
vagy költségek alacsony szintjét, 
figyelembe véve a (3) bekezdésben említett 
elemeket.

(4) Az ajánlatkérő szerv az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján ellenőrzi a 
megadott információkat.

Or. en

Módosítás 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert az ajánlatban 
feltüntetett ár vagy költség nem fedezi a 
közbeszerzési szerződés tárgyát képező 
termék gyártásának, 
szolgáltatásnyújtásnak vagy építési 
beruházások végrehajtásának költségeit, 
figyelembe véve a gazdasági feltételeket, 
és különösen ha nem tesz eleget az Unió 
szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében az ajánlatkérő szervet kötelezni kell az ajánlat elutasítására, ha 
megállapítást nyer, hogy az ajánlatban feltüntetett ár nem fedezi a gazdasági szereplő 
költségeit. Hangsúlyozni kell, hogy a kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatok – különösen azok, amelyek nem garantálják a közbeszerzési szerződés tárgyát 
képező termék gyártása, a szolgáltatásnyújtás vagy építési beruházások elvégzése 
költségeinek megtérülését – azon jelentős tényezők közé tartoznak, amelyek a közérdek 
rovására veszélyeztethetik a közbeszerzési szerződések teljesítését.

Módosítás 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
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Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Unió szociális, munkaügyi, adatvédelmi
vagy környezetvédelmi jogszabályai vagy 
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 1289
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai és a 
nemzeti törvények, rendeletek és egyéb 
kötelező erejű előírások vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
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környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések
által megállapított kötelezettségeknek.

környezetvédelmi jogszabályai vagy a 
termelési folyamatok helye szerinti 
nemzeti munkajogi törvényekben és 
rendeletekben megállapított és a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi 
egyezményekben szereplő, az egész 
ellátási lánc mentén érvényes 
munkafeltételekkel kapcsolatos 
kötelezettségeknek, attól függően, hogy 
melyik a legkedvezőbb a munkavállalók 
számára.
E rendelkezések a következőket foglalják 
magukba:
a) az ILO nyolc alapvető egyezményében 
(az egyesülés szabadsága és a kollektív 
tárgyalás, a kényszer- és a kötelező 
munka, megkülönböztetés a foglalkoztatás 
és a foglalkozások tekintetében, 
gyermekmunka) meghatározottak;
b) munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem
c) munkaidő
d) bérek;
e) szociális biztonság.

Or. en

Módosítás 1291
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv akkor is köteles 
elutasítani az ajánlatot, ha megállapította, 
hogy a felszámított ár vagy költség 
kirívóan alacsony azon költségekhez 
képest, amelyeket az ajánlattevőnek 
fedeznie kell, és az ajánlat elfogadása oly 
módon erősítené meg az ajánlattevő piaci 
helyzetét, hogy az a belső piaci verseny 
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torzulásához vezetne.

Or. en

Módosítás 1292
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
megállapítja, hogy az ajánlatban szereplő 
ellenszolgáltatás azért kirívóan alacsony, 
mert az ajánlattevő állami támogatáshoz 
jutott, az ajánlatot pusztán ezen az alapon 
csak akkor utasíthatja el, ha az 
ajánlattevővel konzultált, és az ajánlattevő 
az ajánlatkérő szerv által megállapított 
kellő időn belül nem tudja bizonyítani, 
hogy a kérdéses támogatás a Szerződés 
107. cikkének értelmében 
összeegyeztethető volt a belső piaccal. Az 
ajánlatot ilyen körülmények között 
elutasító ajánlatkérő szerv köteles erről 
tájékoztatni a Bizottságot.

(5) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
megállapítja, hogy az ajánlatban szereplő 
ellenszolgáltatás azért kirívóan alacsony, 
mert az ajánlattevő állami támogatáshoz 
jutott, az ajánlatot pusztán ezen az alapon 
csak akkor utasíthatja el, ha az 
ajánlattevővel konzultált, és az ajánlattevő 
az ajánlatkérő szerv által megállapított 
kellő időn belül nem tudja bizonyítani, 
hogy a kérdéses támogatást törvényesen 
szerezte. Az ajánlatot ilyen körülmények 
között elutasító ajánlatkérő szerv erről a 
tényről köteles tájékoztatni a Bizottságot.

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.

Módosítás 1293
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) Az ajánlatkérő szervek automatikusan 
kizárják azokat az ajánlatokat, 
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amelyekben az ajánlati ár több mint 50%-
kal alacsonyabb, mint az összes benyújtott 
ajánlat átlagára.

Or. it

Módosítás 1294
Raffaele Baldassarre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ajánlatkérő szervek 
automatikusan kizárják azokat az 
ajánlatokat, amelyekben az ajánlati ár 
több mint 40%-kal alacsonyabb, mint az 
összes benyújtott ajánlat átlagára.

Or. it

Módosítás 1295
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok a 88. cikknek 
megfelelően kötelesek a többi tagállam 
számára kérésre hozzáférhetővé tenni 
minden olyan információt, amely a (3) 
bekezdésben említett minőségi és 
környezetvédelmi standardoknak való 
megfelelés bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.

törölve

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.
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Módosítás 1296
Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben az ajánlattevő 
magyarázatának ellenőrzését követően az 
ajánlatkérő szervnek szándékában áll 
elfogadni egy kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó, az Unión 
kívülről származó árubeszerzéseket 
és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó 
ajánlatot – amely esetében a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
árbeszerzések és/vagy szolgáltatások 
értéke meghaladja az ajánlatban szereplő 
árubeszerzések és szolgáltatások 
összértékének 50%-át –, erről írásban kell 
tájékoztatnia a többi ajánlattevőt, 
beleértve a felszámított ár vagy költségek 
kirívóan alacsony jellegére vonatkozó 
indokokat.
Az ajánlatkérő szerv bármilyen 
információkat mellőzhet, amennyiben 
azok közlése akadályozná a 
jogérvényesítést vagy más módon 
ellentétes volna a közérdekkel, sértené egy 
bizonyos – magán vagy állami tulajdonú –
gazdasági szereplő törvényes üzleti 
érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.

Or. en

Módosítás 1297
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
69 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69a. cikk
Kirívóan alacsony összegű 

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
(1) Ha egy adott szerződés esetében az 
ajánlatok az áruhoz, építményhez vagy 
szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony
ellenszolgáltatást tartalmaznak, az 
ajánlatkérő szerv – mielőtt elutasítaná 
ezeket az ajánlatokat – írásban megkéri az 
ajánlat általa lényegesnek ítélt 
alkotóelemeinek jellemzőit. Ezek a 
jellemzők különösen a következőkre 
vonatkozhatnak:
a) az építési módszer, a gyártási folyamat 
vagy a nyújtott szolgáltatás 
gazdaságossága;
b) a választott műszaki megoldások 
és/vagy az ajánlattevő számára az építési 
beruházás kivitelezéséhez, az áruk 
leszállításához, illetve a 
szolgáltatásnyújtáshoz rendelkezésre álló 
kivételesen előnyös feltételek;
c) az ajánlattevő által kínált építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
eredetisége;
d) az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
teljesítésének helyén hatályos 
munkavédelmi rendelkezéseknek és 
munkafeltételeknek való megfelelés;
e) az ajánlattevő állami támogatások 
megszerzésére vonatkozó lehetősége.
(2) Az ajánlatkérő szerv az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján és a benyújtott 
bizonyítékok figyelembevételével ellenőrzi 
ezeket az alkotóelemeket.
(3) Ha az ajánlatok egyéb okok miatt 
tűnnek kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv akkor 
is kérhet ilyen információt.
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(4) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
megállapítja, hogy az ajánlatban szereplő 
ellenszolgáltatás azért kirívóan alacsony, 
mert az ajánlattevő állami támogatáshoz 
jutott, az ajánlatot pusztán ezen az alapon 
csak akkor utasíthatja el, ha az 
ajánlattevővel konzultált, és az ajánlattevő 
az ajánlatkérő szerv által megállapított 
kellő időn belül nem tudja bizonyítani, 
hogy a kérdéses támogatást jogszerűen 
szerezte. Az ajánlatot ilyen körülmények 
között elutasító ajánlatkérő szerv erről a 
tényről köteles tájékoztatni a Bizottságot.

Or. en

Indokolás

Ez a jelenlegi 2004/18/EK irányelv 55. cikke, amelyet nem szükséges módosítani. A (3) 
bekezdés az irányelvre irányuló javaslatból (COM(2011)896, 68. cikk, (2) bekezdés) 
származik.

Módosítás 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
69 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69a. cikk
Harmadik országokból származó 
termékekre vonatkozó ajánlatok

(1) Ezt a cikket azokra az ajánlatokra kell 
alkalmazni, amelyek olyan harmadik 
országokból származó árukra 
vonatkoznak, amelyekkel az Unió nem 
kötött olyan többoldalú vagy kétoldalú 
megállapodást, amely a közösségi 
vállalkozások számára az e harmadik 
országok piacaihoz való összehasonlítható 
és tényleges hozzáférést biztosítana. E 
cikk nem érinti az Uniónak vagy 
tagállamainak harmadik országokkal 
szemben fennálló kötelezettségeit.
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(2) Az ajánlatkérő szervek kötelezhetik az 
ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban 
szereplő áruk és szolgáltatások 
származására és értékére vonatkozóan 
tájékoztatást nyújtsanak. Ha a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. 
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelettel összhangban meghatározott, 
harmadik országokból származó termékek 
értéke meghaladja az ezen ajánlat részét 
képező termékek vagy szolgáltatások 
összértékének 50%-át, az árubeszerzésre 
irányuló bármely szerződés odaítélése 
céljából tett ajánlat elutasítható a 
következő feltételekkel.
(3) Az ajánlatkérő szervek kérésére a 
Bizottság mérlegeli, hogy jóváhagyja-e a 
hozzáadottérték-adó (HÉA) nélkül 
legalább 5 millió EUR becsült értékű 
szerződések kizárását a harmadik 
országokból származó árukra vagy 
szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződésajánlatok odaítélési eljárásából, 
ha az ezen ajánlat részét képező áruk vagy 
szolgáltatások összértékének 50%-át 
meghaladja az olyan országokból 
származó áruk vagy szolgáltatások értéke, 
amelyekkel az Unió nem kötött 
piacrajutási kötelezettségvállalásokat 
tartalmazó nemzetközi közbeszerzési 
megállapodást, vagy kötött ilyen 
megállapodást, de ezekre az árukra az 
nem vonatkozik.
(4) A (3) bekezdésben említett szerződések 
esetében a tervezett kizárás jóváhagyására 
vonatkozóan a Bizottság végrehajtási jogi 
aktust fogad el. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
(5) A végrehajtási aktusok (4) bekezdés 
szerinti elfogadásakor a Bizottság a 
következő esetekben hagyja jóvá a 
tervezett kizárást:
a) ha az Unió és az áruk és/vagy 
szolgáltatások származási országa között a 
közbeszerzési piacokhoz való 
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hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
és/vagy szolgáltatások tekintetében az 
Unió által tett, kifejezett piacrajutási 
fenntartásokról rendelkezik;
b) az a) pontban említett megállapodás 
hiányában, és akkor, ha a harmadik 
ország olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya.
A b) pont alkalmazásában alapvető 
viszonosság hiánya feltételezhető, ha a 
korlátozó közbeszerzési intézkedések 
nyomán az uniós gazdasági szereplőket, 
árukat és szolgáltatásokat súlyos és 
rendszeres hátrányos megkülönböztetés 
éri.
A végrehajtási jogi aktusok (6) bekezdés 
szerinti elfogadásakor a Bizottság nem 
hagyja jóvá a tervezett kizárást, ha az 
sértené az Unió nemzetközi 
megállapodásokban tett piacrajutási 
kötelezettségvállalásait.
(6) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottság a következőket 
vizsgálja:
a) az érintett ország közbeszerzési joga 
milyen mértékben biztosítja a nemzetközi 
közbeszerzési előírásokkal összhangban az 
átláthatóságot, és milyen mértékben zárja 
ki az uniós árukkal, szolgáltatásokkal és 
gazdasági szereplőkkel szembeni 
hátrányos megkülönböztetést;
b) a hatóságok és/vagy független 
ajánlatkérők milyen mértékben tartanak 
fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, 
szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket 
hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat.
(7) A valamely gazdasági szereplővel az 
ajánlatkérő szervek által bejelentett 
tervezett kizárás esetén a (4) bekezdés 
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alapján elfogadott bizottsági végrehajtási 
jogi aktusok megsértésével megkötött 
szerződések a 2007/66/EK irányelv 
értelmében érvénytelennek minősülnek.

Or. en

Módosítás 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
69 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69a. cikk
Harmadik országokból származó 
termékekre vonatkozó ajánlatok

(1) Ezt a cikket azokra az ajánlatokra kell 
alkalmazni, amelyek olyan harmadik 
országokból származó árukra 
vonatkoznak, amelyekkel az Unió nem 
kötött olyan többoldalú vagy kétoldalú 
megállapodást, amely az uniós 
vállalkozások számára az e harmadik 
országok piacaihoz való összehasonlítható 
és tényleges hozzáférést biztosítaná. cikk 
nem érinti az Uniónak vagy 
tagállamainak harmadik országokkal 
szemben fennálló kötelezettségeit.
(2) Az árubeszerzésre irányuló szerződés 
odaítélése céljából tett bármely ajánlat 
elutasítható, ha a Közösségi Vámkódex 
létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 
2913/92/EGK tanácsi rendelettel1

összhangban meghatározott, harmadik 
országokból származó termékek aránya 
meghaladja az ezen ajánlat részét képező 
termékek összértékének 50%-át. E cikk 
alkalmazásában a távközlési hálózati 
berendezésekben alkalmazott szoftvereket 
termékeknek kell tekinteni.
(3) A második albekezdésre is 
figyelemmel, amennyiben az 66. cikkben 
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meghatározott szerződés-odaítélési 
szempontok alapján két vagy több ajánlat 
egyenértékűnek tekinthető, azokat az 
ajánlatokat kell előnyben részesíteni, 
amelyeket a (2) bekezdés alapján nem 
lehet elutasítani. Az ezen ajánlatokban 
szereplő árakat e cikk alkalmazásában 
egyenértékűnek kell tekinteni, 
amennyiben az árkülönbség nem haladja 
meg a 3%-ot.
Mindazonáltal egy ajánlat nem 
részesíthető előnyben egy másik ajánlattal 
szemben az első albekezdés értelmében, 
ha annak elfogadása esetén az 
ajánlatkérő arra kényszerülne, hogy 
olyan, a meglévő felszereléstől eltérő 
olyan műszaki jellemzőkkel rendelkező 
anyagot szerezzen be, amely 
összeegyeztethetetlenséget, az 
üzemeltetésben és a karbantartásban 
műszaki nehézségeket, illetve 
aránytalanul nagy költségeket 
eredményezne.
(4) E cikk alkalmazásában a harmadik 
országokból származó termékek (2) 
bekezdésben említett arányának 
meghatározásánál nem lehet figyelembe 
venni azokat a harmadik országokat, 
amelyekre az (1) bekezdésnek megfelelően 
ezen irányelv rendelkezéseinek hatályát 
tanácsi határozattal kiterjesztették.
(5) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács részére – első alkalommal az ezen 
irányelv hatálybalépését követő első év 
második felében – éves beszámolót készít 
az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
területeken az uniós vállalkozások 
harmadik országok piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatban folytatott 
többoldalú vagy kétoldalú tárgyalások 
során elért előrelépésről, minden olyan 
eredményről, amelyet ilyen tárgyalások 
útján értek el, továbbá a megkötött 
megállapodások gyakorlati 
végrehajtásáról.
Az ilyen fejlemények fényében az Európai 
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Parlament és a Tanács rendes jogalkotási 
eljárás keretében módosíthatja e cikk 
rendelkezéseit.
1 HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

Or. en

Módosítás 1300
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
69 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69a. cikk
Harmadik országból származó árukat 

tartalmazó ajánlatok
(1) Ezt a cikket azokra az ajánlatokra kell 
alkalmazni, amelyek olyan harmadik 
országokból származó árukra vagy 
szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyekkel 
az Unió nem kötött olyan többoldalú vagy 
kétoldalú megállapodást, amely az uniós 
vállalkozások számára az e harmadik 
országok piacaihoz való összehasonlítható 
és tényleges hozzáférést biztosítana. Ez 
vonatkozik a harmadik országokból 
származó azon termékeket vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra is, 
amelyekre az Unió által kötött nemzetközi 
közbeszerzési megállapodások (kétoldalú 
szabadkereskedelmi megállapodások vagy 
közbeszerzésről szóló többoldalú 
megállapodások) értelmében az európai 
piacra való bejutásra vonatkozó 
fenntartás érvényes. E cikk nem érinti az 
Unió vagy a tagállamok harmadik 
országokkal szemben fennálló 
kötelezettségeit.
(2) Az ajánlatkérő szervek felkérik az 
ajánlattevőket, hogy az ajánlatban 
szereplő áruk és szolgáltatások 
származására és értékére vonatkozóan 
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tájékoztatást nyújtsanak. Az öntanúsítás 
az előzetes bizonyítás eszközeként 
elfogadott. Az ajánlatkérő szerv az eljárás 
során bármikor kérheti a megkövetelt 
valamennyi dokumentumot, vagy azok egy 
részét. Az árubeszerzésre irányuló 
szerződés odaítélése céljából tett bármely 
ajánlat elutasítható a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. 
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelettel összhangban meghatározott, 
harmadik országokból származó termékek 
aránya meghaladja az ezen ajánlat részét 
képező termékek vagy szolgáltatások 
összértékének 50%-át. E cikk 
alkalmazásában a távközlési hálózati 
berendezésekben alkalmazott szoftvereket 
termékeknek kell tekinteni.
(3) A második albekezdésre is 
figyelemmel, amennyiben az 76. cikkben 
meghatározott szerződés-odaítélési 
szempontok alapján két vagy több ajánlat 
egyenértékűnek tekinthető, azokat az 
ajánlatokat kell előnyben részesíteni, 
amelyeket a (2) bekezdés alapján nem 
lehet elutasítani. Az ezen ajánlatokban 
szereplő árakat e cikk alkalmazásában 
egyenlőnek kell tekinteni, amennyiben az 
árkülönbözetük nem haladja meg a 3%-
ot.
Mindazonáltal egy ajánlat nem 
részesíthető előnyben egy másik ajánlattal 
szemben az első albekezdés értelmében, 
ha annak elfogadása esetén az 
ajánlatkérő arra kényszerülne, hogy a 
meglévő felszereléstől eltérő olyan 
műszaki jellemzőkkel rendelkező anyagot 
szerezzen be, amely 
összeegyeztethetetlenséget, az 
üzemeltetésben és a karbantartásban 
műszaki nehézségeket, illetve 
aránytalanul nagy költségeket 
eredményezne.
(4) E cikk alkalmazásában a harmadik 
országokból származó termékek és 
szolgáltatások (2) bekezdésben említett 
meghatározásánál nem lehet figyelembe 
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venni azokat a harmadik országokat, 
amelyekre az (1) bekezdésnek megfelelően 
ezen irányelv rendelkezéseinek hatályát 
tanácsi határozattal kiterjesztették.
(5) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács részére – első alkalommal az ezen 
irányelv hatálybalépését követő első év 
második felében – éves beszámolót készít 
az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
területeken az uniós vállalkozások 
harmadik országok piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatban folytatott 
többoldalú vagy kétoldalú tárgyalások 
során elért előrelépésről, minden olyan 
eredményről, amelyet ilyen tárgyalások 
útján értek el, továbbá a megkötött 
megállapodások gyakorlati 
végrehajtásáról.
Az ilyen fejlemények fényében az Európai 
Parlament és a Tanács rendes jogalkotási 
eljárás keretében módosíthatja e cikk 
rendelkezéseit.

Or. fr

Indokolás

A kölcsönösségről szóló rendelet elfogadásáig átmenetileg fenn kell tartani a 
közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok jelenlegi rendelkezéseit.

Módosítás 1301
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
69 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69a. cikk
Amennyiben valamely ajánlatkérő szerv 
nem az Unióból származó építési 
beruházásokat, árukat vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó, kiugróan 
alacsony ajánlatot szándékozik elfogadni, 
amelyben a lefedetlen építési 
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beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
értéke meghaladja az ajánlatot képező 
építési beruházások, áruk vagy 
szolgáltatások értékének 50%-át, a 22a. 
cikkel összhangban az ajánlatkérő szerv 
erről írásban tájékoztatja a többi 
ajánlattevőt, és kifejti, hogy az ajánlott 
árak vagy költségek miért rendkívül 
alacsonyak.
Automatikusan elutasítják az azon 
harmadik országból érkező ajánlatot, 
amellyel nincsen nemzetközi 
megállapodás, ha a felszámított ár vagy 
költség több mint 30%-kal alacsonyabb, 
mint a többi ajánlattevő átlagos árai, 
illetve költségei.

Or. fr

Módosítás 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Irányelvre irányuló javaslat
69 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69b. cikk
Harmadik országokkal építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
tekintetében fennálló kapcsolatok

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan általános – akár 
ténybeli, akár jogi – nehézségről, amellyel 
vállalkozásaik szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződések harmadik 
országokban történő elnyerése 
tekintetében szembesültek, és amelyekről 
beszámoltak.
(2) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács részére 2014. december 31-ig, 
majd azt követően rendszeres 
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időközönként jelentést készít a harmadik 
országbeli szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződésekhez való hozzáférésről és az 
ezen országokkal e tárgykörben, 
különösen a WTO keretében folyó 
tárgyalások során elért előrehaladásról.
(3) A Bizottság az érintett harmadik 
ország megkeresése révén törekszik 
orvosolni a helyzetet, amennyiben – akár 
a (2) bekezdésben említett jelentések, akár 
más információk alapján – megállapítja, 
hogy a szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződések odaítélésével kapcsolatban 
valamely harmadik ország:
a) az uniós vállalkozások számára nem 
biztosít tényleges, az Unió által e 
harmadik országok vállalkozásainak 
megadott hozzáféréssel összehasonlítható 
hozzáférést; vagy
b) nem biztosít az uniós vállalkozások 
számára nemzeti bánásmódot vagy a 
nemzeti vállalkozások rendelkezésére álló 
versenylehetőségekkel azonos 
lehetőségeket; vagy
c) az egyéb harmadik országokból 
származó vállalkozásokat kedvezőbb 
bánásmódban részesíti, mint az uniós 
vállalkozásokat.
(4) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan, a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések be 
nem tartásából következő akár ténybeli, 
akár jogi nehézségről, amellyel 
vállalkozásaik akkor szembesültek, 
amikor megpróbáltak harmadik 
országban elnyerni szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződéseket, és amelyekről e 
vállalkozások beszámoltak.
(5) A (3) és a (4) bekezdésben említett 
körülmények között a Bizottság bármikor 
javasolhatja a Tanácsnak, hogy hozzon 
olyan határozatot, amellyel a 
határozatban megállapítandó időtartamra 
felfüggeszti vagy korlátozza a 
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szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknek a következők részére 
történő odaítélését:
a) az érintett harmadik ország joga által 
szabályozott vállalkozások;
b) az a) pontban említett vállalkozásokhoz 
kapcsolt vállalkozásként működő, az 
Unióban bejegyzett székhellyel 
rendelkező, de tagállam gazdaságával 
közvetlen és tényleges kapcsolatban nem 
álló vállalkozások;
c) olyan ajánlatokat benyújtó 
vállalkozások, amelyek tárgya az érintett
harmadik országból származó 
szolgáltatás.
A Tanács haladéktalanul és minősített 
többséggel jár el.
A Bizottság ezeket az intézkedéseket saját 
kezdeményezésére vagy valamely tagállam 
kérésére javasolhatja.
(6) E cikk nem sérti az Uniónak harmadik 
országokkal szemben fennálló, a 
közbeszerzésről szóló, különösen a WTO 
keretrendszerében kötött nemzetközi 
megállapodásokból eredő kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 1303
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
69 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69b. cikk
Harmadik országokkal építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
tekintetében fennálló kapcsolatok

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
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Bizottságot minden olyan általános – akár 
ténybeli, akár jogi – nehézségről, amellyel 
vállalkozásaik építési beruházásra, árukra 
és szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződések harmadik országokban 
történő elnyerése tekintetében 
szembesültek, és amelyekről beszámoltak.
(2) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács részére rendszeres időközönként 
jelentést készít a harmadik országokbeli 
építési beruházásokra, árukra és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződésekhez való hozzáférésről és az 
ezen országokkal e tárgykörben, 
különösen a WTO keretében folyó 
tárgyalások során elért előrehaladásról.
(3) A Bizottság az érintett harmadik 
ország megkeresése révén törekszik 
orvosolni a helyzetet, amennyiben – akár 
a (2) bekezdésben említett jelentések, akár 
más információk alapján – megállapítja, 
hogy az építési beruházásokra, árukra és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
odaítélésével kapcsolatban valamely 
harmadik ország:
a) az uniós vállalkozások számára nem 
biztosít tényleges, az Unió által e 
harmadik országok vállalkozásainak 
megadott hozzáféréssel összehasonlítható 
hozzáférést;
b) nem biztosít az uniós vállalkozások 
számára nemzeti bánásmódot vagy a 
nemzeti vállalkozások rendelkezésére álló 
versenylehetőségekkel azonos 
lehetőségeket, vagy
c) az egyéb harmadik országokból 
származó vállalkozásokat kedvezőbb 
bánásmódban részesíti, mint az uniós 
vállalkozásokat.
(4) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan, a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezések be nem 
tartásából következő akár ténybeli, akár 
jogi nehézségről, amellyel vállalkozásaik 
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akkor szembesültek, amikor megpróbáltak 
harmadik országban elnyerni építési 
beruházásokra, árukra és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseket, és amelyekről e 
vállalkozások beszámoltak.
(5) A (3) és a (4) bekezdésben említett 
körülmények között a Bizottság bármikor 
javasolhatja a Tanácsnak, hogy hozzon 
olyan határozatot, amellyel a 
határozatban megállapítandó időtartamra 
felfüggeszti vagy korlátozza az építési 
beruházásokra, árukra és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknek a következők részére 
történő odaítélését:
a) az érintett harmadik ország joga által 
szabályozott vállalkozások;
b) az a) pontban említett vállalkozásokhoz 
kapcsolt vállalkozásként működő, az 
Unióban bejegyzett székhellyel 
rendelkező, de tagállam gazdaságával 
közvetlen és tényleges kapcsolatban nem 
álló vállalkozások;
c) az érintett harmadik országból 
származó építési beruházásokra, árukra és 
szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat 
benyújtó vállalkozások.
A Tanács haladéktalanul és minősített 
többséggel jár el.
A Bizottság ezeket az intézkedéseket saját 
kezdeményezésére vagy valamely tagállam 
kérésére javasolhatja.
(6) E cikk nem sérti az Uniónak harmadik 
országokkal szemben fennálló, a 
közbeszerzésről szóló, különösen a WTO 
keretrendszerében kötött nemzetközi 
megállapodásokból eredő kötelezettségeit.

Or. fr

Indokolás

A kölcsönösségről szóló rendelet elfogadásáig átmenetileg fenn kell tartani a 
közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok jelenlegi rendelkezéseit.
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Módosítás 1304
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70. cikk törölve
Szerződésteljesítési feltételek
Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Or. de

Indokolás

A szerződés odaítélésekor a nem közbeszerzési jellegű szempontok csak akkor alkalmazhatók, 
ha azok mindig szoros kapcsolatban vannak a szerződés tárgyával. Az, hogy egy szerződés 
teljesítésére különleges feltételeket lehet megállapítani, amelyek főként a szociális és 
környezeti ügyeket érinthetik, ahhoz vezethet, hogy az ajánlatkérő a bizonyos szociális és 
környezeti feltételek meghatározásával eltér a 66. cikktől és az abban említett odaítélési 
kritériumoktól.

Módosítás 1305
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg a tárggyal 
kapcsolatban és valamely szerződés 
teljesítésére vonatkozóan, feltéve, hogy e 
feltételek szerepelnek a pályázati 
felhívásban vagy az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációban. Ezek a 
feltételek mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak.

Or. en

Módosítás 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak.
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Or. de

Indokolás

Magától értetődő, hogy a vállalkozások viselik az áremelkedés kockázatát. A 70. cikk 
harmadik mondata azt a benyomást kelti, hogy a vállalkozásoknak csak akkor kell viselniük 
ezt a kockázatot, ha ezt az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges 
feltételekben rögzítette. Ennek az a következménye, hogy minden ajánlati felhívásban egy 
ilyen hivatkozást kellene feltüntetni.

Módosítás 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
gazdasági, innovatív, környezetvédelmi, 
illetve szociális megfontolásokat 
foglalhatnak magukban. Tartalmazhatnak 
arra vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére. Az 
említett különleges feltételek közül 
azonban egyik sem vezethet a szerződés 
tárgyával való kapcsolat meglazulásához.

Or. en

Módosítás 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
magukban foglalják a szociális és 
foglalkoztatási feltételekkel kapcsolatos 
kötelezettségeket, a munkahelyi 
egészségvédelmet és biztonságot, a 
szociális biztonságot és a 
munkakörülményeket, továbbá az uniós 
jogszabályok, nemzeti törvények, 
rendeletek és közigazgatási rendelkezések, 
választott bírósági döntések, kollektív 
megállapodások és szerződések 
kötelezettségeit, valamint a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezések által 
megállapított, a teljesítés helyén 
alkalmazandó kötelezettségeket. Ezek a 
kötelezettségek határokon átnyúló 
helyzetekben is érvényesek, amikor az 
egyik tagállam munkavállalói egy másik 
tagállamban nyújtanak szolgáltatásokat.
Tartalmazhatnak arra vonatkozó 
követelményt is, hogy a gazdasági 
szereplők irányozzanak elő kompenzációt 
az áringadozásból (fedezeti ügylet) eredő 
olyan árnövekedési kockázatokra, amelyek 
jelentős hatással lehetnek a szerződések 
teljesítésére.

Or. de

Módosítás 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
szociális és környezetvédelmi 
megfontolásokat foglalhatnak magukban, 
és tartalmazhatnak az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
teljesítésének helyén alkalmazandó 
nemzeti jogban és/vagy kollektív 
szerződésekben vagy a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi munkajogi 
rendelkezésekben meghatározott szociális 
és munkavédelmi rendelkezéseket és 
munkafeltételeket. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Or. en

Módosítás 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges dokumentációban 
és közvetlenül kapcsolódnak a 
szerződésben foglalt építési 
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környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

beruházásokhoz, árukhoz vagy 
szolgáltatásokhoz. Ezek a feltételek 
tartalmazhatnak arra vonatkozó 
követelményt, hogy a gazdasági szereplők 
irányozzanak elő kompenzációt az 
áringadozásból (fedezeti ügylet) eredő 
olyan árnövekedési kockázatokra, amelyek 
jelentős hatással lehetnek a szerződések 
teljesítésére.

Or. en

Módosítás 1311
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

(1) Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban.

(2) Ezek a feltételek mindenekelőtt 
szociális és környezetvédelmi 
megfontolásokra vonatkozhatnak.

(3) A tagállamok az ajánlat benyújtásakor 
előre nem látható árnövekedések esetére a 
gazdasági szereplőknek nyújtandó 
kompenzációs formákat írhatnak elő. 

Or. it
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Módosítás 1312
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt (különböző fedezeti 
stratégiákat, többek között árkövetési 
formulákat alkalmazva) az áringadozásból 
eredő olyan árnövekedési kockázatokra, 
amelyek jelentős hatással lehetnek a 
szerződések teljesítésére.

Or. en

Módosítás 1313
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
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mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

mindenekelőtt a munkanélküliekre és a 
fiatalokra irányuló képzési intézkedésekre
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Or. en

Módosítás 1314
Ádám Kósa

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt a (41) 
preambulumbekezdésben említett szociális 
és környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Or. en

Módosítás 1315
Mitro Repo
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Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek kiköthetik, hogy a 
szerződés tartalmazzon a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) 94. sz. 
Egyezményében meghatározott 
munkakörülményekre vonatkozó 
előírásokat.

Or. fi

Módosítás 1316
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv azt is előírhatja, hogy 
a szerződés tartalmazzon a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) 94. sz. 
Egyezményének megfelelő munkaügyi 
záradékokat.

Or. fi

Módosítás 1317
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
70 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70a. cikk
Adózással, környezetvédelemmel, 
munkavédelmi rendelkezésekkel és 
munkafeltételekkel kapcsolatos 
kötelezettségek
(1) Az ajánlatkérő szerv az ajánlattételi 
dokumentációban megnevezheti – vagy 
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valamely tagállam által kötelezhető arra, 
hogy megnevezze – azt a szervet vagy 
szerveket, amelytől, illetve amelyektől a 
részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő 
megfelelő tájékoztatást kaphat az építési 
beruházás kivitelezése, illetve a 
szolgáltatás teljesítése területén 
szokásosan alkalmazott, adózással, 
környezetvédelemmel, munkavédelmi 
rendelkezésekkel és munkafeltételekkel 
kapcsolatos kötelezettségekről, amelyeket 
az építési területen végzendő építési 
munkákra, illetve a szerződés teljesítése 
során nyújtott szolgáltatásokra alkalmazni 
kell.
(2) Az (1) bekezdésben említett 
tájékoztatást nyújtó ajánlatkérő szerv 
felhívja az ajánlattevőket vagy a 
közbeszerzési eljárásban részvételre 
jelentkezőket arra, hogy nyilatkozzanak 
arról, hogy ajánlatuk elkészítésénél 
figyelembe vették az építési beruházás 
kivitelezése, illetve a szolgáltatásnyújtás 
helyén rendszerint alkalmazott 
munkavédelmi rendelkezésekkel és 
munkafeltételekkel kapcsolatos 
kötelezettségeket.
(3) Azok a tagállamok, ahol (az állami 
szektoron belül) védik az olyan állami 
alkalmazottakat, akik feljelentést tesznek, 
kérhetik, hogy a gazdasági szereplő által 
alkalmazott munkavállaló ezzel 
egyenértékű védelemben részesüljön, ha a 
gazdasági szereplő államilag 
finanszírozott szolgáltatásokat lát el.

Or. en

Indokolás

Néhány kisebb változtatással újból bevezeti a közbeszerzésről szóló jelenlegi (2004/18/EK) 
irányelv 27. cikkét. Ezt a fontos cikket nem szabad törölni. Tiszteletben kell tartani a 
feljelentést tevő személyek azon tagállamokban való védelmét, amelyek rendelkeznek vagy 
szeretnének rendelkezni ilyen jogokkal és rendelkezésekkel.
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Módosítás 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71. cikk törölve
Alvállalkozás
(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti az 
ajánlatkérő szervet arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje 
meg a szerződésnek azt a részét, amelyre 
nézve harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.
(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére – és ha a 
szerződés jellege azt megengedi – az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

Or. de

Indokolás

Az ajánlattevő és az alvállalkozó közötti viszony a nemzeti kötelmi jog hatálya alá tartozik, 
amelyet a javaslat nem érinthet. Ez a rendelkezés bizonytalan jogi helyzetet teremt, mivel az 
az alvállalkozó, amely ellentételezés fejében az ajánlatkérőnek dolgozik, immár nem 
alvállalkozó, hanem ajánlattevő. A rendelkezés megfosztja az ajánlatkérőt attól a lehetőségtől, 
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hogy a szerződés nem szabályszerű teljesítésére számítva visszatartsa a kifizetéseket.

Módosítás 1319
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71. cikk törölve
Alvállalkozók
(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti az 
ajánlatkérő szervet arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje 
meg a szerződésnek azt a részét, amelyre 
nézve harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.
(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére – és ha a 
szerződés jellege azt megengedi – az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségét.

Or. en

Indokolás

Mivel a fővállalkozó mindenkor felelősséggel tartozik a szerződéskötő egységgel szemben 
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fennálló kötelezettségeiért, a szerződéskötő egységnek nincs oka arra kérni az ajánlattevőt, 
hogy ajánlatában jelölje meg a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve alvállalkozói 
szerződést kíván kötni. A javaslat alkalmazása teljesen lehetetlen a gyakorlatban. A 
szerződéskötő egység nem tudja megállapítani az alvállalkozó adott szolgáltatásainak, 
árubeszerzéseinek vagy építési beruházásainak árát, mivel ez a fővállalkozó üzleti titkai közé 
tartozik.

Módosítás 1320
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti az 
ajánlatkérő szervet arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje 
meg a szerződésnek azt a részét, amelyre 
nézve harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kéri az ajánlattevőtől, 
hogy ajánlatában jelölje meg a 
szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat. Amennyiben különleges 
know-how-ra és/vagy berendezésre van 
szükség, a fővállalkozónak a közbeszerzési 
szerződésben meg kell neveznie az 
alvállalkozókat.

Or. en

Módosítás 1321
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti az 
ajánlatkérő szervet arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje 
meg a szerződésnek azt a részét, amelyre 
nézve harmadik személlyel alvállalkozói 

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kéri az ajánlattevőtől, 
hogy ajánlatában jelölje meg a 
szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat, amelyekkel kapcsolatban 
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szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

tájékoztatással kell szolgálnia, többek 
között nevükre, elérhetőségi adataikra és 
jogi képviselőikre vonatkozóan. Az 
alvállalkozói láncban bekövetkező 
bármilyen változást haladéktalanul jelezni 
kell az ajánlatkérő szervnek.
Amennyiben módosításra tesznek 
javaslatot – amely magában foglalja új 
alvállalkozónak az alvállalkozói láncban 
való részvételét is –, a fővállalkozó köteles 
megadni a nevét, az elérhetőségi adatait és 
jogi képviselőit. Az alvállalkozói láncban 
részt vevő szereplőknek tiszteletben kell 
tartaniuk az ezen irányelv rendelkezéseit 
és a beszerzési dokumentációban 
meghatározott feltételeket, biztosítaniuk 
kell továbbá, hogy a szerződéssel 
kapcsolatos feladatok kivitelezése megfelel 
az ajánlattételi felhívásban 
meghatározottaknak.

Or. fr

Módosítás 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti az 
ajánlatkérő szervet arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje 
meg a szerződésnek azt a részét, amelyre 
nézve harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kéri az ajánlattevőtől, 
hogy ajánlatában jelölje meg a 
szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat, közölve a rájuk vonatkozó 
információkat, ideértve az alvállalkozó 
nevét, elérhetőségét és jogi képviselőit.

Az alvállalkozói lánc bármilyen 
változtatására a gazdasági szereplő tesz 
javaslatot, és azt az ajánlatkérő szervnek 
jóvá kell hagynia. Amennyiben a javasolt 
változás új alvállalkozó bevonását jelenti, 
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a fővállalkozónak közölnie kell annak 
nevét, elérhetőségi adatait és jogi 
képviselőit.
Az alvállalkozói láncban részt vevő 
minden szereplőnek biztosítania kell, hogy 
az ezen irányelv rendelkezéseit és a 
közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott feltételeket tiszteletben 
tartja, biztosítaniuk kell továbbá, hogy a 
szerződéssel kapcsolatos feladatok 
teljesítése megfelel annak az 
ajánlattételben meghatározottaknak.

Or. en

Módosítás 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti az 
ajánlatkérő szervet arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje meg 
a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kéri az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezi az 
ajánlatkérő szervet arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje meg 
a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat, továbbá adjon az 
alvállalkozókra vonatkozó információkat, 
beleértve azok nevét, címét és jogi 
képviselőjét. Az alvállalkozói láncban 
bekövetkezett minden módosításról és 
minden új alvállalkozóról – azok nevének, 
címének és jogi képviselőjének 
megadásával – tájékoztatni kell az 
ajánlatkérőt.

Or. de
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Módosítás 1324
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti az 
ajánlatkérő szervet arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje meg 
a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti az 
ajánlatkérő szervet arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje meg 
a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat. Az ajánlatkérő szerv 
elutasíthatja azon alvállalkozókat, 
amelyek nem idéznek elő hozzáadott 
értéket, vagy amelyek technikai, jogi vagy 
pénzügyi kockázatot jelentenek. Az 
ajánlatkérő szerv az ajánlati felhívási 
dokumentációban megjelölheti azt a részt, 
amely nem adható ki alvállalkozásba. A 
közbeszerzési dokumentumok 
meghatározzák az e korlátozásra 
vonatkozó indokokat.

Or. en

Módosítás 1325
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a közbeszerzési 
szerződések teljesítése során egy 
alvállalkozói láncon belül legfeljebb 
három alvállalkozó bevonására 
korlátozzák az ajánlattevők azon 
lehetőségét, hogy alvállalkozókat 
vegyenek igénybe. Az ajánlatkérő szervek 
további korlátozásokat állapíthatnak meg 
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az alvállalkozók igénybevételére 
vonatkozóan, az alvállalkozók száma, az 
egy alvállalkozói láncon belüli 
alvállalkozók száma, vagy az alvállalkozói 
láncon belüli változtatások lehetősége 
tekintetében, vagy kiköthetik, hogy a 
szerződések egyetlen része sem adható ki 
harmadik feleknek alvállalkozásba.

Or. en

Módosítás 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az alvállalkozók igénybevételének 
indokait meg kell adni a közbeszerzési 
dokumentumokban. Ezeknek technikai 
megfontolásokon kell alapulniuk, és nem 
irányulhatnak a munkaerőköltségek 
csökkentésére.

Or. de

Módosítás 1327
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A közbeszerzési dokumentációban fel 
kell tüntetni az alvállalkozók szigorú 
szakmai megfontolásokkal indokolt 
igénybevételének okait, ami nem 
szolgálhat az építési beruházások, 
szolgáltatások és áruk nyújtásának helyén 
alkalmazandó, vonatkozó jogszabályok és 
kötelezettségek megkerülésére;
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Or. en

Módosítás 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére - és ha a 
szerződés jellege azt megengedi - az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

törölve

Or. fr

Módosítás 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére – és ha a 
szerződés jellege azt megengedi – az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 

törölve
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tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

Or. en

Indokolás

Az ajánlatkérő szerv által az alvállalkozók számára biztosított közvetlen kifizetés sérti a 
szerződéskötés szabadságának jogelvét és megszünteti a fő szolgáltatóknak az ellátási láncuk 
feletti, az alvállalkozónak kiszervezett árubeszerzés vagy szolgáltatásnyújtás időben történő és 
minőségi teljesítésének biztosítása tekintetében meglévő befolyását.

Módosítás 1330
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére – és ha a 
szerződés jellege azt megengedi – az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

törölve

Or. en

Indokolás

A vállalkozó és az alvállalkozó közötti kapcsolat a kötelmi jog alapvető része. A javaslat olyan 
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helyzeteket fog előidézni, amelyekben az alvállalkozó arra törekszik, hogy az ajánlatkérő 
szerv közvetlenül neki fizessen, és megfossza az ajánlatkérőt azon jogától, hogy a szerződés 
teljesítésével összefüggő érvényes okok miatt visszatartsa a vállalkozó kifizetését.

Módosítás 1331
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére – és ha a 
szerződés jellege azt megengedi – az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

törölve

Or. de

Módosítás 1332
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére - és ha a 
szerződés jellege azt megengedi - az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített

(2) A tagállamok a közbeszerzési 
szerződések teljesítése során egy 
alvállalkozói láncon belül legfeljebb 
három vagy ennél kevesebb alvállalkozó 
bevonására korlátozzák az ajánlattevők 
azon lehetőségét, hogy alvállalkozókkal 
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szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

dolgoztassanak.

A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy az 
alvállalkozó kérésére – és amennyiben a 
szerződés jellege azt megengedi – az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ilyen esetben a tagállamok 
olyan megfelelő mechanizmusokat 
vezetnek be, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a fővállalkozó kifogást emeljen a 
jogosulatlan kifizetések ellen. A szóban 
forgó fizetési módra vonatkozó 
rendelkezéseket a szerződés odaítélésére 
vonatkozó dokumentumokban kell 
meghatározni.

Or. fr

Módosítás 1333
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére – és ha a 
szerződés jellege azt megengedi – az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 

(2) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
az alvállalkozó kérésére – és ha a szerződés 
jellege azt megengedi – az ajánlatkérő 
szerv az esedékes kifizetéseket köteles 
közvetlenül az alvállalkozónak átutalni a 
fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
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mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

Or. de

Módosítás 1334
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére – és ha a 
szerződés jellege azt megengedi – az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

(2) A tagállamok rendelkeznek saját 
jogukban arról a lehetőségről, hogy az 
alvállalkozó kérésére – és ha a szerződés 
jellege azt megengedi – az ajánlatkérő 
szerv az esedékes kifizetéseket köteles 
közvetlenül az alvállalkozónak átutalni a 
fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

Or. it

Módosítás 1335
Raffaele Baldassarre

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

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére – és ha a 
szerződés jellege azt megengedi – az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

(2) A tagállamok rendelkeznek saját 
jogukban arról a lehetőségről, hogy az 
alvállalkozó kérésére – és ha a szerződés 
jellege azt megengedi – az ajánlatkérő 
szerv az esedékes kifizetéseket köteles 
közvetlenül az alvállalkozónak átutalni a 
fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

Or. it

Módosítás 1336
Herbert Dorfmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az alvállalkozók 
kifizetése nem közvetlenül történik, a 
tagállamok kötelesek olyan 
mechanizmusokat bevezetni, amelyek 
garantálják, hogy a fővállalkozó nem 
biztosíthat annál kedvezőtlenebb 
feltételeket az alvállalkozóknak, mint 
amilyenekben az ajánlatkérő és a 
fővállalkozó megállapodtak.

Or. de

Módosítás 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy 
az ajánlatkérő szerv kizárhatja az 
ajánlatban feltüntetett alvállalkozót, 
amennyiben:
i. az alvállalkozó nem teljesíti az ajánlat 
vonatkozásában előírt kiválasztási 
kritériumokat,
ii. az alvállalkozó nem tudja megfelelően 
teljesíteni a szerződés rá vonatkozó részét.
Az eljárásban való részvétel feltételeinek 
és az alvállalkozónak a szerződés rá 
vonatkozó részének megfelelő teljesítésére 
való képességének értékelésére a 
szerződés alvállalkozónak odaítélt 
részéhez képest, az 55. és 56. cikkben 
említett minőségi kiválasztási kritériumok 
alapján kerül sor.

Or. en

Indokolás

Az ajánlatkérő szerveknek több lehetőséggel kell rendelkezniük, hogy befolyást gyakoroljanak 
az alvállalkozók sikeres ajánlattevők általi bevonására. Mindenekelőtt jogosultaknak kell 
lenniük a tervezett alvállalkozók megfelelőségének és képesítésének ellenőrzésére. Az erre 
irányuló összes követelménynek összhangban kell állnia az arányosság elvével.

Módosítás 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségét.

törölve

Or. en



PE492.860v01-00 162/169 AM\908713HU.doc

HU

Indokolás

Zavaros.

Módosítás 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

(3) Az (1) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

Or. fr

Módosítás 1340
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségét.

(3) Az (1) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

Or. en

Módosítás 1341
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségét.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségét. Az 
ajánlatkérő szerv számára előírható, hogy 
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kérje az alvállalkozót, hogy tegyen eleget 
az Unió szociális, munkaügyi, vagy 
környezetvédelmi jogszabályaiban vagy a 
XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezésekben megállapított 
kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 1342
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

(3) Az odaítélési dokumentációban ki kell 
fejteni az alvállalkozók szigorúan 
technikai megfontolásokkal indokolt 
igénybevételének okait. Az alvállalkozó 
igénybevételével nem lehet cél azon 
vonatkozó jogszabályok és kötelezettségek 
megkerülése, amelyeket az építési 
beruházások, szolgáltatások és 
áruszállítások esetén kell alkalmazni.
Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a 
fővállalkozó és az alvállalkozók 
felelősségét.

A tagállamoknak az alvállalkozói láncban
közös és szolidáris felelősségviselési 
rendszert kell előírniuk.

Or. fr

Módosítás 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

(3) A fővállalkozót és az esetleges 
közbenső alvállalkozókat a munkavállaló 
és/vagy a közös alapok vagy a szociális 
partnerek intézményei az alvállalkozón túl 
vagy ahelyett kezesként közvetlenül 
felelősségre vonhatják minden olyan 
mulasztásért, amely abból adódik, hogy az 
alvállalkozó elmulasztja betartani a 
szociális és foglalkoztatási feltételekkel 
kapcsolatos előírásokat, mint amilyenek a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság, 
a szociális biztonság és a 
munkakörülmények, továbbá az uniós 
jogszabályokban, nemzeti törvényekben, 
rendeletekben és közigazgatási 
rendelkezésekben, választott bírósági 
döntésekben, kollektív 
megállapodásokban és szerződésekben 
rögzített, valamint a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi munkajogi 
rendelkezések által megállapított, a 
teljesítés helyén alkalmazandó 
előírásokat. Ezek a kötelezettségek 
határokon átnyúló helyzetekben is 
érvényesek, amikor az egyik tagállam 
munkavállalói egy másik tagállamban 
nyújtanak szolgáltatásokat. Ez minden 
további feltétel nélkül alkalmazandó, 
különösen abban az esetben, amikor a 
munkáltató nem közvetlenül követett el 
hibát.

Or. de

Módosítás 1344
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő (3) Az (1) bekezdés nem érinti a fő 
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gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

Or. de

Módosítás 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségét.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a 
fővállalkozó és az alvállalkozók 
felelősségének a kérdését.

A tagállamok egyetemleges felelősségi 
rendszert írnak elő a teljes alvállalkozói 
láncban.
A fő gazdasági szereplő és a valamely 
közbeszerzési szerződés teljesítésében részt 
vevő bármely alvállalkozó egyetemleges 
felelősséggel tartozik minden olyan 
kockázatért, amely abból ered, hogy egy 
alvállalkozó elmulasztja teljesíteni az 
uniós és nemzeti jogszabályokban és/vagy 
kollektív szerződésekben vagy a XI. 
melléklet szerinti nemzetközi munkajogi 
rendelkezésekben az alapvető jogokra, az 
egészséggel és biztonsággal összefüggő 
követelményeire, a társadalmi szabályokra 
és normákra, a foglalkoztatásra és a 
munkakörülményekre, a munkahelyi 
egészségre és biztonságra, valamint a 
szociális biztonságra vonatkozóan 
meghatározott, a megvalósítandó építési 
beruházás, szolgáltatás vagy árubeszerzés 
helyén alkalmazandó rendelkezéseket.
A tagállamok a nemzeti jog alapján 
szigorúbb felelősségi szabályokat is 
előírhatnak.

Or. en
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Módosítás 1346
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A fő gazdasági szereplő és a 
közbeszerzés keretében végzett építési 
beruházás teljesítésében részt vevő 
alvállalkozók egyetemlegesen felelősek 
azért, ha az alvállalkozó nem tartja 
tiszteletben az uniós és nemzeti 
jogszabályokban és/vagy kollektív 
szerződésekben vagy a XI. melléklet 
szerinti nemzetközi munkajogi 
rendelkezésekben az alapvető jogokra, az 
egészséggel és biztonsággal összefüggő 
követelményeire, a társadalmi szabályokra 
és normákra, a foglalkoztatásra és a 
munkakörülményekre, a munkahelyi 
egészségvédelemre és biztonságra, 
valamint a szociális biztonságra 
vonatkozóan meghatározott, a 
megvalósítandó építési beruházás, 
szolgáltatás vagy árubeszerzés helyén 
alkalmazandó törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket. 
Ezek a kötelezettségek határokon átnyúló 
helyzetekben is érvényesek, amikor az 
egyik tagállam munkavállalója egy másik 
tagállamban nyújt szolgáltatásokat. 
Az ajánlatkérő szerv a fővállalkozóval 
kötött szerződésében, és az összes köztes 
alvállalkozó az alvállalkozóival kötött 
szerződésekben előírja, hogy amennyiben 
okkal feltételezhetik, hogy közvetlen 
alvállalkozójuk megsérti az első 
albekezdésben említett szabályokat, az 
alvállalkozó köteles haladéktalanul a 
helyzet orvoslására irányuló 
intézkedéseket tenni, valamint hogy ennek 
elmulasztása esetén a vonatkozó szerződés 
megszűnik. 
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A tagállamok a nemzeti jogszabályok 
értelmében szigorúbb szabályokat 
írhatnak elő a felelősség viselésére 
vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ajánlatkérő szervek biztosítják, 
hogy a sikeres ajánlattevőket szerződésben 
kötelezik arra, hogy a szerződés teljesítése 
során megfeleljenek a szerződésteljesítés 
helye szerinti tagállamban hatályos 
kötelező törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseknek.
Továbbá, amennyiben a sikeres 
ajánlattevő alvállalkozásba adja ki az 
építési beruházás, árubeszerzés vagy 
szolgáltatás egy részét, és amennyiben a 
Bíróság vagy hatáskörrel rendelkező más 
hatóság megállapítása szerint valamely 
alvállalkozó a szerződés teljesítése során 
megsértette az első albekezdésben említett 
rendelkezéseket, a sikeres ajánlattevő 
hatékony, arányos és visszatartó erejű 
szerződéses szankciókat foganatosít az 
érintett alvállalkozóval/alvállalkozókkal 
szemben.
Amennyiben a sikeres ajánlattevő a 
Bíróság vagy hatáskörrel rendelkező más 
hatóság első döntésétől számított három 
hónapon belül nem teljesítette az első 
és/vagy második albekezdésben 
meghatározott kötelezettségeket, az 
ajánlatkérő szerv a Bírósághoz vagy 
hatáskörrel rendelkező más hatósághoz 
utalja az ügyet a szükséges szankciókról 
való döntés meghozatala céljából.
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Indokolás

E javaslat célja, hogy figyelembe vegye az előadónak a fővállalkozó kötelezettségeit és az 
ellátási lánc egészére vonatkozó kötelezettségeket érintő, alkalmazandó jogszabályokkal 
kapcsolatos aggályait, ugyanakkor biztosítsa, hogy ezek az új szabályok összeegyeztethetők 
maradjanak a szerződéskötés szabadságának alapelveivel, és azokkal ne éljenek vissza.

Módosítás 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A közbeszerzési szerződés 
teljesítésében alvállalkozóként részt vevő 
vállalkozások számát legfeljebb három 
egymást követő alvállalkozóra 
korlátozzák.

Or. de

Módosítás 1349
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szerződésnek az annak hatálya 
során történő módosítása nem tekinthető 
jelentősnek, ha az áruk és szolgáltatások 
kifejlesztése és az innovációk 
előmozdítása rugalmas együttműködést 
igényel a szerződő felek között.

Or. en

Módosítás 1350
Marc Tarabella
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Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy szerződés módosítása annak 
tartama alatt akkor tekinthető 
lényegesnek az (1) bekezdés értelmében, 
amennyiben a szerződés lényegesen 
megváltozik az eredetileg megkötött 
szerződéshez képest. Bármely esetben, a 
(3) és a (4) bekezdés sérelme nélkül, a 
módosítás akkor tekinthető lényegesnek, ha 
az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

(2) Bármely esetben, a (3) és a (4) 
bekezdés sérelme nélkül, a módosítás 
akkor tekinthető lényegesnek, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül:

Or. fr

Módosítás 1351
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy szerződés módosítása annak 
tartama alatt akkor tekinthető lényegesnek 
az (1) bekezdés értelmében, amennyiben a 
szerződés lényegesen megváltozik az 
eredetileg megkötött szerződéshez képest.
Bármely esetben, a (3) és a (4) bekezdés 
sérelme nélkül, a módosítás akkor 
tekinthető lényegesnek, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül:

(2) Egy szerződés módosítása annak 
tartama alatt akkor tekinthető lényegesnek 
az (1) bekezdés értelmében, amennyiben a 
szerződés lényegesen megváltozik az 
eredetileg megkötött szerződéshez képest.
A (3) és a (4) bekezdés sérelme nélkül, a 
módosítás akkor tekinthető lényegesnek, ha 
az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Or. es


