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Módosítás 1352
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) megváltoztatja a szerződés jellegét;
-aa) magában foglalja a szerződéses 
partner felváltását;

Or. fr

Indokolás

A jelenlegi szerződés módosítására vonatkozó rendelkezéseket ki kell egészíteni (a szerződés 
jellegének megváltoztatása mindig alapvető módosítás) és egyértelművé kell tenni (a jelenlegi 
(3) bekezdés egyszerűsítés céljából a (2) bekezdésbe lett beleolvasztva, mivel itt a lényeges 
módosítás szintén fontos kérdés).

Módosítás 1353
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a módosítás a vállalkozó javára 
megváltoztatja a szerződés gazdasági 
egyensúlyát;

b) a módosítás a vállalkozó javára 
megváltoztatja a szerződés gazdasági 
egyensúlyát, a szerződés odaítélésekor 
való meghatározásnak megfelelően;

Or. es

Módosítás 1354
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a módosítás jelentősen megváltoztatja a 
szerződés hatályát, amely így olyan árukat, 
szolgáltatásokat és építési beruházásokat is 
magában foglal, amelyek eredetileg nem 
szerepeltek benne.

c) a módosítás jelentősen megváltoztatja a 
szerződés tárgyát, amely így olyan árukat, 
szolgáltatásokat és építési beruházásokat is 
magában foglal, amelyek eredetileg nem 
szerepeltek benne.

Or. fr

Módosítás 1355
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szerződéses partner felváltása az (1) 
bekezdés értelmében lényeges 
módosításnak tekintendő.

törölve

Or. fr

Indokolás

A bekezdést törölni kell a 72. cikk (2) bekezdéséhez (új c b bekezdés) benyújtott módosítással 
összhangban. Az eredeti szöveg egyértelműbbé tétele.

Módosítás 1356
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor az első albekezdés nem 
érvényes abban az esetben, ha az eredeti 
vállalkozó helyébe egyetemes vagy 
részleges jogutódlás révén, vállalati 
átszervezési műveleteket vagy 
fizetésképtelenséget követően egy másik 

Ugyanakkor az első albekezdés nem 
érvényes abban az esetben, ha az eredeti 
vállalkozó helyébe egyetemes vagy 
részleges jogutódlás révén, vállalati 
átszervezési műveleteket vagy 
fizetésképtelenséget követően egy másik 
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gazdasági szereplő lép, amely megfelel az 
eredetileg megállapított minőségi 
kiválasztási szempontoknak, feltéve, hogy 
ezzel nem jár együtt a szerződés egyéb 
lényeges módosítása, és hogy ez nem a 
jelen irányelv alkalmazásának 
megkerülését célozza.

gazdasági szereplő lép, amely megfelel az 
eredetileg megállapított minőségi 
kiválasztási szempontoknak, feltéve, hogy 
ezzel nem jár együtt a szerződés egyéb 
lényeges módosítása, és hogy ez nem a 
jelen irányelv alkalmazásának 
megkerülését célozza, vagy a szerződő fél 
aláírói státuszának az ajánlatkérő szerv 
általi átvétele esetén, a tagállami 
rendelkezéseknek megfelelően, a 71.
cikkel összhangban.

Or. en

Indokolás

A (4) és (6) bekezdés nem elég koherens ahhoz, hogy ne idézzen elő jogbizonytalanságot. 
Ragaszkodni kell a 2004/18/EK irányelv szövegéhez, amely a (6) bekezdéshez hasonló, és 
törölni kell a 72. cikk (4) bekezdését.

Módosítás 1357
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor az első albekezdés nem 
érvényes abban az esetben, ha az eredeti 
vállalkozó helyébe egyetemes vagy 
részleges jogutódlás révén, vállalati 
átszervezési műveleteket vagy
fizetésképtelenséget követően egy másik 
gazdasági szereplő lép, amely megfelel az 
eredetileg megállapított minőségi 
kiválasztási szempontoknak, feltéve, hogy 
ezzel nem jár együtt a szerződés egyéb 
lényeges módosítása, és hogy ez nem a 
jelen irányelv alkalmazásának 
megkerülését célozza.

A (2) bekezdés aa) pontja nem érvényes 
abban az esetben, ha az eredeti vállalkozó 
helyébe egyetemes vagy részleges 
jogutódlás révén, vállalati átszervezési 
műveleteket, a vállalkozások közötti tőke-
vagy eszközátruházást vagy valamely 
szerződő partner fizetésképtelenné válása 
utáni átvételét követően egy másik 
gazdasági szereplő lép, amely megfelel az 
eredetileg megállapított minőségi 
kiválasztási szempontoknak, feltéve, hogy 
ezzel nem jár együtt a szerződés egyéb 
lényeges módosítása, és hogy ez nem a 
jelen irányelv alkalmazásának 
megkerülését célozza.

Or. fr
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Módosítás 1358
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor az első albekezdés nem 
érvényes abban az esetben, ha az eredeti 
vállalkozó helyébe egyetemes vagy 
részleges jogutódlás révén, vállalati 
átszervezési műveleteket vagy 
fizetésképtelenséget követően egy másik 
gazdasági szereplő lép, amely megfelel az 
eredetileg megállapított minőségi 
kiválasztási szempontoknak, feltéve, hogy 
ezzel nem jár együtt a szerződés egyéb 
lényeges módosítása, és hogy ez nem a 
jelen irányelv alkalmazásának 
megkerülését célozza.

Ugyanakkor az első albekezdés nem 
érvényes abban az esetben, ha az eredeti 
vállalkozó helyébe egyetemes vagy 
részleges jogutódlás révén, vállalati 
átszervezési műveleteket követően, egy 
szerződőses záradék eredményeként vagy 
fizetésképtelenséget követően egy másik 
gazdasági szereplő lép, amely megfelel az 
eredetileg megállapított minőségi 
kiválasztási szempontoknak, feltéve, hogy 
ezzel nem jár együtt a szerződés egyéb 
lényeges módosítása, és hogy ez nem a 
jelen irányelv alkalmazásának 
megkerülését célozza.

Or. es

Módosítás 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem alkalmazandó az 
ajánlatkérő szervnek a szerződés lejárta 
előtti megváltozása esetén sem.

Or. de

Indokolás

Hosszú távú szerződés esetén szükség lehet arra, hogy az ajánlatkérő szerv – a szerződő fél 
beleegyezése mellett – átadja a szerződést például egy másik szervnek vagy leányvállalatnak, 
amely ezután az új ajánlatkérő szerv lesz. Ez nem minősülhet a szerződéses feltételek alapvető 



AM\908760HU.doc 7/175 PE492.869v01-00

HU

módosításának.

Módosítás 1360
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

törölve

Or. en

Indokolás

A (4) és a (6) bekezdés nem koherens, a jogbizonytalanság elkerülése érdekében ragaszkodni 
kell a 2004/18/EK irányelv szövegéhez, amely a (6) bekezdéshez hasonló, és törölni kell a 72. 
cikk (4) bekezdését.

Módosítás 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem minden esetben tekintendő 
lényegesnek az (1) bekezdés értelmében, 
ha annak értéke nem haladja meg a 4. 
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értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 5%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

cikkben megállapított értékhatárokat, és ha 
az eredeti szerződés árának 10%-ánál
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Or. de

Indokolás

Az 5%-os módosítás túl alacsony, mivel ez azt jelentené, hogy majdnem minden kis módosítás 
jelentősnek minősülne. Mindez aránytalan bürokráciát eredményezne, különösen az építési 
projektek tekintetében. A gyakorlatban a 10%-os érték realisztikusabbnak tűnik.

Módosítás 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 5%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 15%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

Or. fr

Módosítás 1363
Marc Tarabella
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Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 5%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat vagy ha az eredeti szerződés 
árának 10%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

Or. fr

Módosítás 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke
nem haladja meg a 4. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
az eredeti szerződés árának 20%-ánál
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Or. en
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Módosítás 1365
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 5%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés
aktualizált árának 5%-ánál kevesebb, 
feltéve, hogy a módosítás nem változtatja 
meg a szerződés általános jellegét. Több 
egymást követő módosítás megvalósítása 
esetén ezt az értéket az egymást követő 
módosítások együttes értéke alapján kell 
megállapítani.

Or. fr

Indokolás

Ez az eredeti szerződés aktualizált árát veszi figyelembe, amely korrektebb kiindulási pontnak 
tűnik.

Módosítás 1366
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke
nem haladja meg a 4. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
az eredeti szerződés árának 10%-ánál
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
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jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Or. es

Módosítás 1367
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg az eredeti szerződés 
árának 20%-át, feltéve, hogy a módosítás 
nem változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Or. it

Módosítás 1368
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben 

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg az eredeti szerződés 
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megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

árának 10%-át, feltéve, hogy a módosítás 
nem változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Or. it

Módosítás 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 5%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 15%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

2000-ben a Bíróság elismerte, hogy a 10%-os növekedéshez nem szükséges új közbeszerzési 
eljárás (2000. október 5., C-337/98. sz. ügy, az Európai Közösségek Bizottsága kontra 
Francia Köztársaság) A küszöbérték 5%-ban való meghatározása a szerződések időtartama 
során mindenfajta módosítást lehetetlenné tenne. Problematikus következményeket okozna a 
szerződések végrehajtása során. A 15%-os küszöbérték a nemzeti és európai esetjog által 
kifejlesztett megoldásokat veszi át, és célja a közbeszerzési szabályok alkalmazásával való 
visszaélés megelőzése.
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Módosítás 1370
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 5%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 15%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

A küszöbértéket 15%-ra kell módosítani, ami összhangban van a mai esetjoggal, annak 
érdekében, hogy mozgásteret biztosítsunk az ajánlatkérő szerv és a szerződő fél számára a 
változó körülményekre való válaszadás lehetővé tétele érdekében.

Módosítás 1371
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szerződésmódosítások nem 
tekintendők lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha a közbeszerzési 
dokumentumokban világos, pontos és 
egyértelmű felülvizsgálati záradékokban 
vagy választási lehetőségekben 
rendelkeztek róluk. Ezek a záradékok 
megállapítják a lehetséges módosítások és 
opciók hatályát és jellegét, valamint azokat 

(5) A szerződésmódosítások nem 
tekintendők lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha a közbeszerzési 
dokumentumokban világos, pontos és 
egyértelmű felülvizsgálati záradékokban 
vagy választási lehetőségekben vagy 
árfelülvizsgálati záradékban vagy az árak 
meghatározására vonatkozó eljárásokról 
szóló záradékokban rendelkeztek róluk.
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a feltételeket, amelyek esetén ezek 
alkalmazhatók. Olyan módosításokról és 
opciókról nem rendelkeznek, amelyek 
megváltoztatnák a szerződés általános 
jellegét.

Ezek a záradékok megállapítják a 
lehetséges módosítások és opciók hatályát 
és jellegét, valamint azokat a feltételeket, 
amelyek esetén ezek alkalmazhatók. Olyan
módosításokról és opciókról nem 
rendelkeznek, amelyek megváltoztatnák a 
szerződés általános jellegét.

Or. fr

Módosítás 1372
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szerződésmódosítások nem 
tekintendők lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha a közbeszerzési 
dokumentumokban világos, pontos és 
egyértelmű felülvizsgálati záradékokban 
vagy választási lehetőségekben 
rendelkeztek róluk. Ezek a záradékok 
megállapítják a lehetséges módosítások és 
opciók hatályát és jellegét, valamint azokat 
a feltételeket, amelyek esetén ezek 
alkalmazhatók. Olyan módosításokról és 
opciókról nem rendelkeznek, amelyek 
megváltoztatnák a szerződés általános 
jellegét.

(5) A szerződésmódosítások nem 
tekintendők lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha a közbeszerzési 
dokumentumokban világos, pontos és 
egyértelmű felülvizsgálati záradékokban 
vagy választási lehetőségekben vagy 
árfelülvizsgálati záradékban vagy az árak 
meghatározására vonatkozó eljárásokról 
szóló záradékokban rendelkeztek róluk, 
vagy ha azok az ajánlatkérő szervek vagy 
egységek által rendelkezésre bocsátott 
közbeszerzési dokumentumokban 
található hibákból vagy kihagyásokból 
erednek. Ezek a záradékok megállapítják a 
lehetséges módosítások és opciók hatályát 
és jellegét, valamint azokat a feltételeket, 
amelyek esetén ezek alkalmazhatók. Olyan 
módosításokról és opciókról nem 
rendelkeznek, amelyek megváltoztatnák a 
szerződés általános jellegét.

Or. es

Módosítás 1373
Philippe Juvin
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Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés– c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az esetleges áremelkedés nem haladja 
meg az eredeti szerződés értékének 50%-
át.

c) az esetleges áremelkedés nem haladja 
meg az eredeti szerződés aktualizált
értékének 50%-át.

Or. fr

Indokolás

Ez az eredeti szerződés aktualizált árát veszi figyelembe, amely korrektebb kiindulási pontnak 
tűnik.

Módosítás 1374
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ajánlatkérő szervek az alábbi 
esetekben nem vehetik igénybe a szerződés 
módosításának eszközét:

(7) Az ajánlatkérő szervek nem vehetik 
igénybe a szerződés módosításának 
eszközét, amennyiben a módosítások célja 
az áringadozásból eredő olyan 
árnövekedési kockázatok kompenzálása, 
amelyekre a vállalkozó fedezeti ügyletet 
kötött.

a) amennyiben a módosítások célja a 
vállalkozó teljesítményében jelentkező 
olyan hiányosságok, illetve e 
hiányosságok olyan következményeinek 
orvoslása, amelyek a szerződéses 
kötelezettségek végrehajtása révén 
orvosolhatók;
b) amennyiben a módosítások célja az 
áringadozásból eredő olyan árnövekedési 
kockázatok kompenzálása, amelyekre a 
vállalkozó fedezeti ügyletet kötött.

Or. en
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Indokolás

Az a) pont törlésére vonatkozóan: problematikus – egy ajánlatkérő szerv sem tud könnyen 
eltekinteni a szerződő fél teljesítményének hiányosságaiból eredő követelésektől az új 
közbeszerzési eljárás elkerülése érdekében.

Módosítás 1375
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ajánlatkérő szervek az alábbi 
esetekben nem vehetik igénybe a szerződés
módosításának eszközét:

(7) Az ajánlatkérő szervek az alábbi 
esetekben nem alkalmazhatják e cikk 
rendelkezéseit a szerződés módosítása 
tekintetében:

Or. fr

Indokolás

Az irányelvi javaslat fogalmazásának pontosítása, mert az nem egyértelmű.

Módosítás 1376
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a módosítások célja a 
vállalkozó teljesítményében jelentkező 
olyan hiányosságok, illetve e 
hiányosságok olyan következményeinek 
orvoslása, amelyek a szerződéses 
kötelezettségek végrehajtása révén 
orvosolhatók;

törölve

Or. de
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Indokolás

Összetett projektek esetén a szerződés pragmatikus módosításai akadályt jelentenének annak 
végrehajtása tekintetében. Az ajánlatkérő szerv arra kényszerülne, hogy jogi lépések 
eszközével juttassa érvényre a szerződő fél szerződéses kötelezettségeit. Ezek bizonyos 
esetekben a gyakorlattól távol állók, sőt, akár technikailag kivihetetlenek is lehetnek, és 
általában csak az ajánlatkérő szerv számára minősülnek hiányosságnak (és azokat a szerződő 
fél vitatja). Ez jogbizonytalanságot eredményezne és késéseket okozna a szerződés 
teljesítésében.

Módosítás 1377
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek - az 
alkalmazandó nemzeti kötelmi jog által 
meghatározott feltételek szerint -
lehetőségük legyen a közbeszerzési 
szerződés felmondására annak tartama 
alatt, ha a következő feltételek valamelyike 
teljesül:

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek - az 
alkalmazandó nemzeti kötelmi jog által 
meghatározott feltételek szerint -
lehetőségük legyen a közbeszerzési 
szerződés felmondására annak tartama 
alatt, ha a következő feltételek valamelyike 
teljesül:

Or. en

Módosítás 1378
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek - az 
alkalmazandó nemzeti kötelmi jog által 
meghatározott feltételek szerint -
lehetőségük legyen a közbeszerzési 
szerződés felmondására annak tartama 
alatt, ha a következő feltételek valamelyike

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy a közbeszerzési szerződés 
felmondására a nemzeti kötelmi jog 
legyen az irányadó. A tagállamok, amikor 
lehetőséget adnak az ajánlatkérő 
szerveknek - az alkalmazandó nemzeti 
kötelmi jog által meghatározott feltételek 
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teljesül: szerint - a közbeszerzési szerződés 
felmondására annak tartama alatt,
megkövetelhetik, hogy a következő 
feltételek valamelyike teljesüljön:

Or. en

Módosítás 1379
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 11. cikkben szereplő kivételek már 
nem alkalmazandók, miután valamely jogi 
személybe, amelynek a 11. cikk (4) 
bekezdése szerint szerződést ítéltek oda, 
bevonódott a magánszféra;

a) a 11. cikkben szereplő kivételek már 
nem alkalmazandók, miután valamely jogi 
személybe, amelynek a 11. cikk szerint 
szerződést ítéltek oda, bevonódott a 
magánszféra;

Or. fr

Indokolás

Nem indokolt közbeszerzési szerződések lezárására vonatkozó ezen rendelkezést a 
horizontális együttműködési megállapodásokra korlátozni (11. cikk (4) bekezdés). Ennek a 11. 
cikkben foglalt esetekre kell vonatkoznia (házon belüli, házon belüli közös).

Módosítás 1380
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szerződés módosítása a 72. cikk 
értelmében új szerződés odaítélését jelenti;

törölve

Or. es
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Módosítás 1381
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Unió Bírósága a Szerződés 
258. cikke szerinti eljárásban 
megállapítja, hogy valamely tagállam 
elmulasztotta a Szerződések szerinti 
kötelezettségei teljesítését, mivel az adott 
tagállamhoz tartozó valamely ajánlatkérő 
szerv a szóban forgó szerződést a 
Szerződések és a jelen irányelv szerinti 
kötelezettségeinek betartása nélkül ítélte 
oda.

törölve

Or. en

Módosítás 1382
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Unió Bírósága a Szerződés 
258. cikke szerinti eljárásban 
megállapítja, hogy valamely tagállam 
elmulasztotta a Szerződések szerinti 
kötelezettségei teljesítését, mivel az adott 
tagállamhoz tartozó valamely ajánlatkérő 
szerv a szóban forgó szerződést a 
Szerződések és a jelen irányelv szerinti 
kötelezettségeinek betartása nélkül ítélte 
oda.

törölve

Or. es

Módosítás 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Unió Bírósága a Szerződés 
258. cikke szerinti eljárásban megállapítja, 
hogy valamely tagállam elmulasztotta a 
Szerződések szerinti kötelezettségei 
teljesítését, mivel az adott tagállamhoz 
tartozó valamely ajánlatkérő szerv a szóban 
forgó szerződést a Szerződések és a jelen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek 
betartása nélkül ítélte oda.

c) az Európai Unió Bírósága a Szerződés 
258. cikke szerinti eljárásban megállapítja, 
hogy valamely tagállam elmulasztotta a 
Szerződések szerinti kötelezettségei 
teljesítését, mivel az adott tagállamhoz 
tartozó valamely ajánlatkérő szerv a szóban 
forgó szerződést a Szerződések és a jelen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek 
betartása nélkül ítélte oda. Az a szerződő 
fél, amely nem volt tudatában annak, 
hogy az ajánlatkérő szerv jogellenesen járt 
el, kártérítést kérhet a felmondás 
eredményeként keletkezett károkért.

Or. de

Indokolás

Az a szerződő fél számára, amely nem volt tudatában annak, hogy az ajánlatkérő szerv 
jogellenesen járt el, biztosítani kell a kártérítésének lehetőségét kérhet a felmondás 
eredményeként keletkezett károkért, feltételezve, hogy a szerződés érvényben marad.

Módosítás 1384
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben egymást követő, az 
ajánlattevőtől független módosítások a 
közbeszerzési szerződést teljesíthetetlenné 
teszik – akár az aránytalan beruházás 
miatt – a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az ajánlattevők a vonatkozó 
nemzeti jogszabályok által meghatározott 
feltételek mellett:
a) kártérítést kérhetnek bármilyen további 
szolgáltatásért, amely a szerződés 
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teljesítéséhez szükséges;
b) kérhetik a szerződés felmondását.

Or. en

Módosítás 1385
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a szerződő partner nem 
követett el hibát, a tagállamok biztosítják 
a kártérítéshez való jogot, amennyiben az 
ajánlatkérő szerv úgy határoz vagy arra 
kényszerül, hogy a szerződés időtartama 
alatt felmondja a szerződést.

Or. en

Módosítás 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
73 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

73a. cikk
A tagállamok széles körű mérlegelési 
joggal rendelkeznek ahhoz, hogy a 
szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg, és szabadon 
nyújthatnak maguk is szociális 
szolgáltatásokat és egyéb egyedi 
szolgáltatásokat vagy szervezhetik meg 
ilyen szolgáltatások nyújtását 
közbeszerzési szerződések kötése nélkül, 
amennyiben ez a rendszer biztosítja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
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tilalma alapelvének tiszteletben tartását.

Or. de

Módosítás 1387
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
73 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

73a. cikk
A szerződés tartalmának megsértése 
esetén, valamint ha valamely gazdasági 
szereplő nem tudta teljesíteni a 
szerződésben foglalt kötelezettségeit, a 
hatóságok kötelezettsége a szankciók 
meghatározása és kiszabása a szerződés 
piaci értékének megfelelően, a 
szerződésszegéstől való hatékony 
elriasztás érdekében.

Or. en

Módosítás 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
73 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

73a. cikk
A szerződés teljesítésének nyomon 

követése és a nem teljesítés rögzítése
(1) Az ajánlatkérők figyelemmel 
kísérhetik azon vállalkozó teljesítményét, 
akinek a szerződést odaítélték, és a 
szerződés hatálya alatt megfelelő 
szakaszokban teljesítményértékelés 
elvégzésére, objektív és mérhető, 
módszeres, egységes és átlátható módon 
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alkalmazott szempontokon alapuló 
módszer felhasználásával. A teljesítés 
értékelését ésszerű határidőn belül közölni 
kell az érintett vállalkozóval, és biztosítani 
kell számára annak lehetőséget, hogy 
kifogást emelhessen a megállapítások 
ellen, illetve hogy jogi védelmet kérjen.
(2) Amennyiben az (1) bekezdéssel 
összhangban értékelést végeznek, és a 
gazdasági szereplőről vagy az adott 
szerződés teljesítésére a gazdasági 
szereplő által kijelölt alvállalkozóról 
megállapítást nyer, hogy jelentős és tartós 
teljesítményhiányosságokat mutat, és a 
gazdasági szereplő a megállapítások ellen 
nem tiltakozik vagy a gazdasági szereplő 
kifogásait bírósági jogvédelem keresése 
révén nem igazolták, az ajánlatkérő szerv 
közli az ilyen ellenőrzést és a szükséges 
adatokat a 84. és 88. cikkben említett 
felügyeleti és közigazgatási hatóságokkal.
(3) Ebben az esetben a gazdasági szereplőt 
fel kell venni a meg nem felelési 
nyilvántartásba, amelyet a 84. és a 88. 
cikkben említett felügyeleti és 
közigazgatási hatóságok kezelnek.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ajánlatkérő szervek a 84., 87. és 88. 
cikkben említett felügyeleti és 
közigazgatási hatóságok segítsége révén 
könnyen betekintést nyerhessenek a meg 
nem felelési nyilvántartásba információt 
és támogatást szerezhetnek a jelen cikk 
alkalmazásával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 1389
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74. cikk törölve
A szerződések odaítélése a szociális és 
egyéb meghatározott szolgáltatások 
esetében
A szociális és a XVI. mellékletben 
felsorolt egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket 
a jelen fejezetnek megfelelően kell 
odaítélni, ha a szerződések értéke 
megegyezik a 4. cikk d) pontjában 
szereplő értékhatárral, illetve azt 
meghaladja.

Or. da

Módosítás 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74. cikk törölve
A szerződések odaítélése a szociális és 
egyéb meghatározott szolgáltatások 
esetében
A szociális és a XVI. mellékletben 
felsorolt egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket 
a jelen fejezetnek megfelelően kell 
odaítélni, ha a szerződések értéke 
megegyezik a 4. cikk d) pontjában 
szereplő értékhatárral, illetve azt 
meghaladja.

Or. en

Indokolás

Az A és B szolgáltatások közötti különbségtétel újrabevezetéséhez kapcsolódik.



AM\908760HU.doc 25/175 PE492.869v01-00

HU

Módosítás 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződések odaítélése a szociális és 
egyéb meghatározott szolgáltatások 
esetében

A szerződések odaítélése a szociális és 
egyéb meghatározott szolgáltatások 
esetében, és az azokban való részvétel

Or. es

Módosítás 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális és a XVI. mellékletben felsorolt 
egyéb meghatározott szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződéseket a jelen fejezetnek 
megfelelően kell odaítélni, ha a 
szerződések értéke megegyezik a 4. cikk d) 
pontjában szereplő értékhatárral, illetve azt 
meghaladja.

A szociális és a XVI. mellékletben felsorolt 
egyéb meghatározott szolgáltatásokra 
vonatkozó közbeszerzési szerződéseket a 
jelen fejezetnek megfelelően kell odaítélni, 
ha a szerződések értéke megegyezik a 4. 
cikk d) pontjában szereplő értékhatárral, 
illetve azt meghaladja.

Or. en

Indokolás

A szociális és egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan kompromisszumot javasló módosításokkal 
összefüggésben olvasandó, a B részhez tartozó szolgáltatások ismételt bevezetésének és e rész 
törtlésének elkerülése érdekében.

Módosítás 1393
Robert Rochefort



PE492.869v01-00 26/175 AM\908760HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális és a XVI. mellékletben felsorolt 
egyéb meghatározott szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződéseket a jelen fejezetnek 
megfelelően kell odaítélni, ha a 
szerződések értéke megegyezik a 4. cikk d) 
pontjában szereplő értékhatárral, illetve azt 
meghaladja.

A szociális és a XVI. B mellékletben 
felsorolt egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket a 
jelen fejezetnek megfelelően kell odaítélni, 
ha a szerződések értéke megegyezik a 4. 
cikk d) pontjában szereplő értékhatárral, 
illetve azt meghaladja.

Or. fr

Módosítás 1394
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális és a XVI. mellékletben felsorolt 
egyéb meghatározott szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződéseket a jelen fejezetnek 
megfelelően kell odaítélni, ha a 
szerződések értéke megegyezik a 4. cikk d) 
pontjában szereplő értékhatárral, illetve azt 
meghaladja.

A tagállamok és/vagy az ajánlatkérő 
szervek azon szabadságának sérelme 
nélkül, hogy közbeszerzési eljáráshoz való 
folyamodás nélkül biztosítsanak és 
szervezzenek meg szociális és egyéb 
meghatározott szolgáltatásokat, a szociális 
és a XVI. mellékletben felsorolt egyéb 
meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó
közbeszerzési szerződéseket a jelen 
fejezetnek megfelelően kell odaítélni, ha a 
szerződések értéke megegyezik a 4. cikk d) 
pontjában szereplő értékhatárral, illetve azt 
meghaladja.

Or. fr

Módosítás 1395
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális és a XVI. mellékletben felsorolt 
egyéb meghatározott szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződéseket a jelen fejezetnek 
megfelelően kell odaítélni, ha a 
szerződések értéke megegyezik a 4. cikk d) 
pontjában szereplő értékhatárral, illetve azt 
meghaladja.

A tagállamok és/vagy az ajánlatkérő 
szervek azon szabadságának sérelme 
nélkül, hogy saját maguk biztosítsák a 
XVI. mellékletben felsorolt szociális és
egyéb meghatározott szolgáltatásokat, 
vagy azokat oly módon szervezzék meg 
amely nem foglalja magában 
közbeszerzési szerződések megkötését, a 
XVI. mellékletben foglalt szociális és 
egyéb meghatározott szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződéseket a jelen fejezetnek 
megfelelően kell odaítélni, ha a 
szerződések értéke megegyezik a 4. cikk d) 
pontjában szereplő értékhatárral, illetve azt 
meghaladja.

Or. en

Módosítás 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
74 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74a. cikk
A tagállamok fenntarthatják azon jogot, 
hogy a szociális szolgáltatásokra 
vonatkozó közbeszerzési eljárásokat csak 
olyan nonprofit szervezetekre korlátozzák, 
amelyek célja programok végrehajtása a 
szóban forgó szociális szolgáltatások 
terén, illetve amelyek fő célja az eljárás 
tárgyát képező kiszolgáltatott csoportok 
jogainak védelme.
A nonprofit szervezeteket olyan 
szervezetekként kell meghatározni, 
amelyek éves pozitív forgalmuknak 
legalább a 70%-át az általuk folytatott 
tevékenységek vagy az általuk nyújtott 
szolgáltatások javításába forgatják vissza.
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Or. es

Módosítás 1397
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75. cikk törölve
A hirdetmények közzététele
(1) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést kíván odaítélni a 
74. cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, ezt a szándékát 
ajánlati/részvételi felhívásban teszi közzé.
(2) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést ítélt oda a 74. 
cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, a közbeszerzési eljárás 
eredményét az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatóban teszi közzé.
(3)
Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet H. és I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.
A Bizottság meghatározza ezeket a 
szabvány-formanyomtatványokat. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 91. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

Or. da
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Módosítás 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75. cikk törölve
A hirdetmények közzététele
(1) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést kíván odaítélni a 
74. cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, ezt a szándékát 
ajánlati/részvételi felhívásban teszi közzé.
(2) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést ítélt oda a 74. 
cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, a közbeszerzési eljárás 
eredményét az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatóban teszi közzé.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet H. és I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.
A Bizottság meghatározza ezeket a 
szabvány-formanyomtatványokat. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 91. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

Or. en

Indokolás

Az A és B szolgáltatások közötti különbségtétel újrabevezetéséhez kapcsolódik.

Módosítás 1399
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést kíván odaítélni a 
74. cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, ezt a szándékát 
ajánlati/részvételi felhívásban teszi közzé.

törölve

Or. en

Módosítás 1400
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést kíván odaítélni a 
74. cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, ezt a szándékát 
ajánlati/részvételi felhívásban teszi közzé.

törölve

Or. nl

Indokolás

A kötelező előzetes értesítés a jelenlegi kötelezettségeket bonyolultabbá teszi. Ez 
adminisztratív terheket okoz, míg az átláthatóságot jelenleg a közbeszerzéshez kapcsolódó 
közzétételi követelmények biztosítják.

Módosítás 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az az ajánlatkérő szerv, amely törölve
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közbeszerzési szerződést kíván odaítélni a 
74. cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, ezt a szándékát 
ajánlati/részvételi felhívásban teszi közzé.

Or. de

Indokolás

A 74. cikkben említett szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások tisztán helyi szintűek és 
azokat jellegükből adódóan nem lehet határokon átnyúló módon biztosítani. A szociális és 
egyéb meghatározott szolgáltatásokhoz kapcsolódó előzetes értesítésre vonatkozó új 
rendelkezések megnövelik a bürokráciát, amely a szolgáltatások e kategóriájában aránytalan 
mértékű. A jelenleg alkalmazott utólagos értesítéssel az átláthatóság biztosítható.

Módosítás 1402
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést kíván odaítélni a 
74. cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, ezt a szándékát 
ajánlati/részvételi felhívásban teszi közzé.

törölve

Or. de

Módosítás 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést kíván odaítélni a 
74. cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, ezt a szándékát
ajánlati/részvételi felhívásban teszi közzé.

(1) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést kíván odaítélni a 
74. cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, ezt a szándékát az alábbi 
módok valamelyikén közzéteszi:
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a) ajánlati/részvételi felhívás formájában, 
amelynek a VI. melléklet H. részében 
említett információkat kell tartalmaznia, a 
szabvány-formanyomtatványoknak 
megfelelően.
b) előzetes tájékoztató felhívás 
formájában, amelyet a 49. cikknek 
megfelelően folyamatosan közzé kell 
tenni, és a VI. melléklet I. részében 
meghatározott információkat kell 
tartalmaznia. Az előzetes tájékoztató 
felhívás konkrétan megjelöli az 
odaítélendő szerződések tárgyát képező 
szolgáltatásokat. Tartalmazza, hogy a 
szerződést további közzététel nélküli 
meghívásos vagy tárgyalásos eljárás útján 
ítélik oda, és felkéri az érdekelt gazdasági 
szereplőket, hogy részvételi szándékukat 
írásban közöljék.

Or. en

Indokolás

A szociális és egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan kompromisszumot javasló, kulcsfontosságú 
módosítása, a B részhez tartozó szolgáltatások ismételt bevezetésének elkerülése érdekében. A 
küszöbérték javasolt növelésével összefüggésben olvasandó.

Módosítás 1404
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést ítélt oda a 74. 
cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, a közbeszerzési eljárás 
eredményét az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatóban teszi közzé.

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti

Or. nl
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Módosítás 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést ítélt oda a 74. 
cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, a közbeszerzési eljárás 
eredményét az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatóban teszi közzé.

(2) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést ítélt oda a 74. 
cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, a közbeszerzési eljárás 
eredményét az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatóban teszi közzé, amelynek a VI.
melléklet J. részében említett 
információkat kell tartalmaznia, a 
szabvány-formanyomtatványoknak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A szociális szolgáltatásokra vonatkozóan javasolt kompromisszum részét képezi, amellyel 
elkerülhető a B részhez tartozó szolgáltatások ismételt bevezetése.

Módosítás 1406
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet H. és I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.

(3) Az (2) bekezdésben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk.

Or. en

Módosítás 1407
Wim van de Camp
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Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet H. és I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.

(3) A (1) bekezdésben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.

Or. nl

Módosítás 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett
hirdetményeknek a VI. melléklet H. és I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.

(3) A Bizottság meghatározza az (1) és (2)
bekezdésekben említett szabvány-
formanyomtatványokat. A végrehajtási 
jogi aktusokat a 91. cikkben említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A szociális és egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan javasolt kompromisszum részét képezi.

Módosítás 1409
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett (3) A (2) bekezdésben említett
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hirdetményeknek a VI. melléklet H. és I.
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.

hirdetménynek a I. mellékletben említett 
információt kell tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványnak megfelelően.

Or. en

Módosítás 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet H. és I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.

(3) A (2) bekezdésben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet H. és I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.

Or. de

Indokolás

A 75. cikk (1) bekezdésére vonatkozóan ugyanazon jelentéstevő által javasolt módosítás 
következménye.

Módosítás 1411
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet H. és I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.

(3) A (2) bekezdésben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet H. és I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.

Or. de
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Módosítás 1412
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság meghatározza ezeket a 
szabvány-formanyomtatványokat. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 91. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 1413
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság meghatározza ezeket a 
szabvány-formanyomtatványokat. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 91. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. nl

Módosítás 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság meghatározza ezeket a 
szabvány-formanyomtatványokat. A 

törölve
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végrehajtási jogi aktusokat a 91. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság meghatározza ezeket a 
szabvány-formanyomtatványokat. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 91. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

A szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások tisztán helyi szintűek és azokat jellegükből 
adódóan nem lehet határokon átnyúló módon biztosítani. A hatóságoknak meg kell felelniük 
az átláthatóságra és az egyenlő bánásmódra vonatkozó európai uniós elveknek amikor e 
szolgáltatásokat nemzeti rendszereiken belül kialakítják. A szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó előzetes értesítésre vonatkozó új rendelkezések megnövelik a 
bürokráciát, amely a szolgáltatások e kategóriájában aránytalan mértékű.

Módosítás 1416
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság meghatározza ezeket a 
szabvány-formanyomtatványokat. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 91. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

törölve
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Or. de

Módosítás 1417
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

(4) Az (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások egyedi kezelése csak akkor indokolt, ha azt az összes hasonló jellegű 
szolgáltatásra alkalmazzák. A jogi szolgáltatásokra ugyanazok a titoktartási szabályok 
vonatkoznak, így azokat nem szabad megkülönböztetni.

Módosítás 1418
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

Or. nl

Módosítás 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

(4) Az e cikkben említett hirdetményeket a 
49. cikknek megfelelően teszik közzé.

Or. en

Indokolás

A szociális és egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan kompromisszumot javasló megoldás részét 
képezi, amellyel elkerülhető a B részhez tartozó szolgáltatások ismételt bevezetése.

Módosítás 1420
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

(4) A (2) bekezdésben említett hirdetményt
a 49. cikknek megfelelően teszik közzé.

Or. en

Módosítás 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

(4) Az (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

Or. de
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Indokolás

A 75. cikk (1) bekezdésére vonatkozóan ugyanazon jelentéstevő által javasolt módosítás 
következménye.

Módosítás 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

(4) Az (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

Or. de

Módosítás 1423
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

76. cikk törölve
A szerződések odaítélésének elvei
(1) A tagállamoknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják az 
átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel 
való egyenlő bánásmód elvének teljes 
körű betartását, valamint lehetővé teszik, 
hogy az ajánlatkérő szervek figyelembe 
vegyék az adott szolgáltatások 
sajátosságait.
(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vehessék a szolgáltatások 
minőségének, folyamatosságának, 
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hozzáférhetőségének, elérhetőségének és 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 
felhatalmazását, valamint az innovációt. 
A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, 
hogy a szolgáltatót nem pusztán a 
szolgáltatásnyújtás ára alapján kell 
kiválasztani.

Or. da

Módosítás 1424
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

76. cikk törölve
A szerződések odaítélésének elvei
(1) A tagállamoknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják az 
átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel 
való egyenlő bánásmód elvének teljes 
körű betartását, valamint lehetővé teszik, 
hogy az ajánlatkérő szervek figyelembe 
vegyék az adott szolgáltatások 
sajátosságait.
(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vehessék a szolgáltatások 
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, elérhetőségének és 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 
felhatalmazását, valamint az innovációt. 
A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, 
hogy a szolgáltatót nem pusztán a 
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szolgáltatásnyújtás ára alapján kell 
kiválasztani.

Or. nl

Indokolás

Számos esetben a szociális szolgáltatásokat helyi szinten biztosítják, és nincs határokon 
átnyúló hatásuk. Az uniós és nemzeti szintű új kötelezettségek szükségtelen adminisztratív 
terheket eredményeznek az ajánlatkérő szervek és a szolgáltatók számára.

Módosítás 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

76. cikk törölve
A szerződések odaítélésének elvei
(1) A tagállamoknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják az 
átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel 
való egyenlő bánásmód elvének teljes 
körű betartását, valamint lehetővé teszik, 
hogy az ajánlatkérő szervek figyelembe 
vegyék az adott szolgáltatások 
sajátosságait.
(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vehessék a szolgáltatások 
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, elérhetőségének és 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 
felhatalmazását, valamint az innovációt. 
A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, 
hogy a szolgáltatót nem pusztán a 
szolgáltatásnyújtás ára alapján kell 
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kiválasztani.

Or. de

Indokolás

A szociális szolgáltatások tisztán helyi szintűek és azokat jellegükből adódóan nem lehet 
határokon átnyúló módon biztosítani. Az egyszerűség és a rugalmasság alapvető fontosságú, 
különösen a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások esetében, és el kell kerülni az új 
bürokratikus akadályokat. Az utólagos értesítés megfelelő és elégséges az átláthatóság és az 
egyenlő elbánás elvének való megfelelés biztosításához.

Módosítás 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

76. cikk törölve
A szerződések odaítélésének elvei
(1) A tagállamoknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják az 
átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel 
való egyenlő bánásmód elvének teljes 
körű betartását, valamint lehetővé teszik, 
hogy az ajánlatkérő szervek figyelembe 
vegyék az adott szolgáltatások 
sajátosságait.
(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vehessék a szolgáltatások 
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, elérhetőségének és 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 
felhatalmazását, valamint az innovációt. 
A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, 
hogy a szolgáltatót nem pusztán a 
szolgáltatásnyújtás ára alapján kell 



PE492.869v01-00 44/175 AM\908760HU.doc

HU

kiválasztani.

Or. en

Indokolás

Az A és B szolgáltatások közötti különbségtétel újrabevezetéséhez kapcsolódik.

Módosítás 1427
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják az 
átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel 
való egyenlő bánásmód elvének teljes 
körű betartását, valamint lehetővé teszik, 
hogy az ajánlatkérő szervek figyelembe 
vegyék az adott szolgáltatások 
sajátosságait.

törölve

Or. en

Módosítás 1428
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják az 
átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel 
való egyenlő bánásmód elvének teljes 
körű betartását, valamint lehetővé teszik, 

törölve
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hogy az ajánlatkérő szervek figyelembe 
vegyék az adott szolgáltatások 
sajátosságait.

Or. de

Módosítás 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják az 
átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel 
való egyenlő bánásmód elvének teljes körű
betartását, valamint lehetővé teszik, hogy 
az ajánlatkérő szervek figyelembe vegyék 
az adott szolgáltatások sajátosságait.

(1) A tagállamoknak olyan nemzeti 
szabályokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják, hogy az
ajánlatkérő szervek megfeleljenek az
átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel 
való egyenlő bánásmód elvének. A 
tagállamok szabadon meghatározhatják 
az alkalmazandó eljárási szabályokat, 
feltéve hogy e szabályok lehetővé teszik, 
hogy az ajánlatkérő szervek figyelembe 
vegyék az adott szolgáltatások 
sajátosságait.

Or. en

Indokolás

A szociális és egyéb szolgáltatásokra vonatkozóan kompromisszumot javasló egyéb 
módosításokkal összefüggésben olvasandó, a B részhez tartozó szolgáltatások ismételt 
bevezetésének elkerülése érdekében.

Módosítás 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

(1) A tagállamoknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják az 
átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel 
való egyenlő bánásmód elvének teljes körű 
betartását, valamint lehetővé teszik, hogy 
az ajánlatkérő szervek figyelembe vegyék
az adott szolgáltatások sajátosságait.

(1) A tagállamoknak olyan szabályokat
kell bevezetniük a jelen fejezet hatálya alá 
tartozó szerződések odaítélésére, amelyek 
biztosítják, hogy az ajánlatkérő hatóságok 
megfeleljenek az átláthatóság és a 
gazdasági szereplőkkel való egyenlő 
bánásmód elvének. A szabályok
figyelembe veszik az adott szolgáltatások 
sajátosságait.

Or. en

Indokolás

A 76. cikk szövegét egyértelműbbé kellett tenni.

Módosítás 1431
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják az 
átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel 
való egyenlő bánásmód elvének teljes körű 
betartását, valamint lehetővé teszik, hogy 
az ajánlatkérő szervek figyelembe vegyék 
az adott szolgáltatások sajátosságait.

(1) A tagállamoknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják az 
átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel 
való egyenlő bánásmód elvének teljes körű 
betartását, valamint lehetővé teszik, hogy 
az ajánlatkérő szervek figyelembe vegyék 
az adott szolgáltatások sajátosságait. A 
tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az 
ajánlatkérő szervek olyan döntést is 
hozhassanak, hogy a szociális 
szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési 
eljárásokban való részvételt csak 
nonprofit szervezetekre korlátozzák. Az 
ajánlati felhívásnak hivatkoznia kell erre 
a rendelkezésre.

Or. fr
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Módosítás 1432
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vehessék a szolgáltatások 
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, elérhetőségének és 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 
felhatalmazását, valamint az innovációt. A 
tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy 
a szolgáltatót nem pusztán a 
szolgáltatásnyújtás ára alapján kell 
kiválasztani.

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vehessék a szolgáltatások 
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, elérhetőségének és 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 
felhatalmazását, valamint az innovációt.

Or. en

Módosítás 1433
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vehessék a szolgáltatások 
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, elérhetőségének és 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 
felhatalmazását, valamint az innovációt. A 
tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy a 

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vegyék a szolgáltatások magas
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, elérhetőségének és 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, a felhasználók különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, a 
felhasználók bevonását és felhatalmazását, 
valamint az innovációt. A tagállamok úgy
rendelkeznek, hogy a szolgáltatót nem 
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szolgáltatót nem pusztán a 
szolgáltatásnyújtás ára alapján kell 
kiválasztani.

pusztán a szolgáltatásnyújtás ára alapján 
kell kiválasztani, hanem a fentieknek 
megfelelően a szociális szolgáltatásoknál 
figyelembe kell venni a minőségi és a 
fenntarthatósági kritériumokat is. Az 
ajánlatkérő szervek utalhatnak a szociális 
szolgáltatások önkéntes európai minőségi 
keretének kritériumaira. A tagállamok 
rendelkezhetnek úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek olyan döntést is hozhassanak, 
hogy a szociális szolgáltatásokra 
vonatkozó közbeszerzési eljárásokban való 
részvételt csak nonprofit szervezetekre 
korlátozzák, amennyiben az egyes 
felhasználói kategóriák speciális 
szükségletei ezt megkövetelik.

Or. en

Módosítás 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vehessék a szolgáltatások 
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, elérhetőségének és 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 
felhatalmazását, valamint az innovációt. A 
tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy a 
szolgáltatót nem pusztán a 
szolgáltatásnyújtás ára alapján kell 
kiválasztani.

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vegyék a szolgáltatások magas
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének,
megfizethetőségének, elérhetőségének és 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak – ideértve a hátrányos 
helyzetű és veszélyeztetett csoportok –
sajátos igényeit, az igénybevevők 
bevonását és felhatalmazását, valamint az 
innovációt. A tagállamok biztosítják, hogy 
a szolgáltatót nem pusztán a 
szolgáltatásnyújtás ára alapján kell 
kiválasztani, hanem a fentieknek 
megfelelően a szociális szolgáltatásoknál 
figyelembe kell venni a minőségi és a 
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fenntarthatósági kritériumokat is.

Or. de

Módosítás 1435
Rosa Estaràs Ferragut

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az átfogó, személyes gondozásnak, a 
személyes választásnak és a gondozás 
folyamatosságának és minőségének 
elveivel összhangban a tagállamok olyan 
intézkedéseket hozhatnak, amelyek 
biztosítják az ilyen szolgáltatások 
folyamatosságát a felhasználók számára 
azon szolgáltatók révén, amelyek ezen 
irányelv közzétételét megelőzően 
biztosították azokat, és annak közzétételét 
követően az ilyen szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződések odaítélése révén.

Or. es

Módosítás 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok és/vagy az ajánlatkérő 
szervek biztosítják, hogy a gazdasági 
szereplők betartsák a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
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közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozó kötelezettségeket; 
ezek a kötelezettségek határokon átnyúló 
helyzetekben is alkalmazandók, amikor az 
egyik tagállam munkavállalói egy másik 
tagállamban nyújtanak szolgáltatásokat.

Or. de

Módosítás 1437
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok szabadon előírhatják, 
hogy a XVI. mellékletben felsorolt 
szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokat adott típusú gazdasági 
szereplőknek kell ellátniuk.

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a szociális szolgáltatásokat olyan típusú vállalatok lássák 
el, amelyek célja a profit és nem az egyének gondozásának támogatása, a tagállamok számára 
lehetővé kell tenni annak előírását, hogy a szociális szolgáltatásokat bizonyos formájú 
vállalatok lássák el.

Módosítás 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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



AM\908760HU.doc 51/175 PE492.869v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ajánlatkérő szervek a gazdasági szereplők 
vonatkozásában teljes mértékben 
fizetőképese legyenek, és e hatóságok 
előre biztosítják a gazdasági szereplők 
hitelének biztosítását szolgáló megfelelő 
eszközöket.

Or. it

Indokolás

Elfogadhatatlan, hogy a közigazgatási szervek hosszabb időn keresztül nem tudnak fizetni az 
építési beruházásokat teljesítő szerződő feleknek és a szolgáltatások biztosítóinak. Megfelelő 
eszközöket kell biztosítani annak érdekében, hogy e hitelt biztosítsák a gazdasági szereplők 
számára a munka elvégzését követően, és garantálva, hogy a fizetést ténylegesen teljesítsék.

Módosítás 1439
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok biztosítják az 
alvállalkozásról szóló rendelkezések 71. 
cikk szerinti betartását.

Or. de

Módosítás 1440
Anna Hedh

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A XVI. mellékletben felsorolt, 
szociális és egyéb specifikus 



PE492.869v01-00 52/175 AM\908760HU.doc

HU

szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződésekhez az ajánlatkérő szervek 
elvárhatják a gazdasági szereplőktől, hogy 
ismételten fektessenek be az adott 
műveletbe az ugyanazon műveletből 
származó minden profitot, és csak non-
profit szervezetektől fogadjanak el 
ajánlatokat.

Or. en

Indokolás

Annak hangsúlyozása érdekében, hogy az ajánlatkérő szerveknek jogában áll olyan 
követelményeket támasztani, amelyek biztosítják, hogy az adófizetők szociális szolgáltatásokra 
elkülönített pénzét e célra használják fel akkor is, ha közbeszerzést alkalmazzák és nem csak a 
belső műveletek során.

Módosítás 1441
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamok biztosítják a kizárási 
okok 55. cikk szerinti alkalmazását.

Or. de

Módosítás 1442
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Egy szolgáltató kiválasztásakor a 
tagállamok fontolóra vehetik fenntartott 
szerződések alkalmazását a 17. cikknek 
megfelelően.
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Or. de

Módosítás 1443
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) Az ajánlatkérő szervek egyes 
szerződéseket szociális szolgáltatásokra 
szakosodott nonprofit szervezetek számára 
tarthatnak fenn, ha azok tiszteletben 
tartják az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveit.

Or. de

Módosítás 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a pályázat eredményére vonatkozó
információ közlése akadályozná a 
jogérvényesítést, a közérdekkel ellentétes 
lenne, vagy sértené egy bizonyos – magán 
vagy állami tulajdonú – vállalkozás 
törvényes üzleti érdekeit, vagy sértené a 
szolgáltatók közötti tisztességes versenyt, 
az ilyen információkat nem szükséges 
közzétenni.

Ha a pályázat eredményére vonatkozó
információt közzéteszik, kivéve, ha a 
közzététel akadályozná a jogérvényesítést
vagy a közérdekkel ellentétes lenne.

Or. en

Módosítás 1445
Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
3 a cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIa. CÍM
ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓKRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
[Később kompromisszumos módosítások 
formájában további specifikus 
rendelkezések következnek]

Or. de

Indokolás

Egy későbbi fázisban kompromisszumos módosítások formájában további specifikus 
rendelkezések bevezetése szükséges. 

Módosítás 1446
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
3 b cím (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIb. CÍM 
A KÖZSZOLGÁLTATÁSI 
KONCESSZIÓKRA VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK
(...) cikk
Vonatkozó rendelkezések
Ezen irányelvnek az építési koncessziókra 
vonatkozó rendelkezései a szolgáltatási 
koncessziókra is vonatkoznak.

Or. de

Indokolás

Ezen a ponton vitát kell folytatni arról, hogy az építési és szolgáltatási koncessziókra 
vonatkozó szabályokat bele kell-e építeni a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó 
folyamatok koordinálásáról szóló irányelvbe a jogrend egységességének biztosítása 
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érdekében. Az építési koncessziókról szóló rendelkezések hasonló alkalmazása nem mindig 
lehetséges; erről még vitát kell folytatni.

Egy későbbi fázisban kompromisszumos módosítások formájában további specifikus 
rendelkezések bevezetése szükséges. 

Módosítás 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
4 cím – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IRÁNYÍTÁS VÉGREHAJTÁS, JELENTÉSTÉTEL ÉS 
ADMINSZTRATÍV EGYÜTTMŰKÖDÉS

Or. en

Indokolás

Alternative proposals on governance.

Módosítás 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy szerződés végrehajtására kijelölt 
gazdasági szereplőnél vagy 
alvállalkozónál jelentős vagy visszatérő 
hiányosságokra derül fény a szerződés 
bármely lényeges követelményének 
teljesítésével kapcsolatban, az ajánlatkérő 
szerv közli a tényeket és a szükséges 
részleteket a 84. és a 88. cikkben említett 
felügyeleti és közigazgatási hatóságokkal.

Or. de
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Módosítás 1449
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
ajánlatkérő szervek a 84. és a 88. cikkben 
meghatározott felügyeleti és közigazgatási 
hatóságokon keresztül könnyen 
információt és támogatást szerezhessenek 
a jelen cikk alkalmazásával kapcsolatban.

Or. de

Módosítás 1450
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 89/665/EGK tanácsi irányelvvel 
összhangban a tagállamok kötelesek az 
ajánlatkérő szervek által hozott 
határozatok felülvizsgálatára alkalmazott 
rendszert kiegészítő, hatékony, elérhető és 
átlátható mechanizmusok útján biztosítani 
a jelen irányelv helyes alkalmazását.

törölve

Or. nl

Indokolás

Felesleges az irányelvbe olyan rendelkezést belefoglalni, hogy az irányelvet pontosan kell 
alkalmazni.

Módosítás 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 89/665/EGK tanácsi irányelvvel 
összhangban a tagállamok kötelesek az 
ajánlatkérő szervek által hozott 
határozatok felülvizsgálatára alkalmazott 
rendszert kiegészítő, hatékony, elérhető és 
átlátható mechanizmusok útján biztosítani 
a jelen irányelv helyes alkalmazását.

(1) A pontos és hatékony végrehajtás 
tényleges biztosítása érdekében a 
tagállamok biztosítják, hogy legalább az e 
cikkben említett feladatokat egy vagy több 
hatóság vagy struktúra végrehajtja.
Tájékoztatják a Bizottságot az ezen 
feladatokért felelős valamennyi 
hatóságról és struktúráról.

Or. en

Indokolás

Az irányításra vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását 
nyomon követik, az Unió által 
társfinanszírozott projektek végrehajtását 
is beleértve, az Unió pénzügyi érdekeit 
fenyegető veszélyek feltárása érdekében. A 
nyomon követés feladata a közbeszerzéssel 
kapcsolatos csalás, korrupció, 
összeférhetetlenség és más esetleges 
súlyos szabálytalanságok megelőzése, 
felderítése és az ilyen esetekről való 
megfelelő jelentéskészítés.
Amennyiben a nyomon követő hatóságok 
vagy struktúrák a szabályok megsértését 
vagy visszatérő problémákat fedeznek fel, 
felhatalmazással kell rendelkezniük 
ahhoz, hogy e problémákat a nemzeti 
ellenőrző hatóságokhoz, bíróságokhoz 
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vagy törvényszékhez, illetve egyéb 
megfelelő hatóságokhoz vagy 
struktúrákhoz – például az 
ombudsmanhoz vagy a nemzeti 
parlamenthez vagy annak bizottságaihoz –
utalják.

Or. en

Indokolás

Az irányításra vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A (2) bekezdés szerinti nyomon 
követő tevékenységet megfelelő 
tájékoztatási eszközök révén a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 
tenni. A tagállamok egyebek mellett 
legalább kétévente áttekintést tesznek 
közzé a helytelen alkalmazás vagy 
jogbizonytalanság leggyakoribb 
forrásairól, illetve a szabályok 
alkalmazásával kapcsolatos visszatérő 
problémákról, többek között a csalás és 
egyéb illegális cselekmények lehetséges 
eseteiről.
A tagállamok kétévente általános 
áttekintést juttatnak el a Bizottságnak a 
fenntartható nemzeti közbeszerzési 
politikáikról, leírva a megfelelő nemzeti 
cselekvési terveket és kezdeményezéseket, 
és amennyiben az ismeretes, annak 
gyakorlati végrehajtását. Fel kell 
tüntetniük a kkv-t közbeszerzés terén elért 
sikerességének arányát is; amennyiben ez 
az arány 50%-nál alacsonyabb a kkv-knak 
odaítélt szerződések értékét tekintve, a 
tagállamoknak fel kell tüntetniük, hogy 
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történtek-e kezdeményezések e sikerességi 
arány növelésére.
A kapott adatok alapján a Bizottság 
rendszeres jelentést ad ki ezen politikák 
végrehajtásáról és a legjobb gyakorlati 
megoldásokról a belső piacon.

Or. en

Indokolás

Az irányításra vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Minden olyan személy vagy testület 
számára, amely nem rendelkezik 
hozzáféréssel a 89/665/EGK tanácsi 
irányelvnek megfelelő felülvizsgálati 
eljárásokhoz, lehetőséggel kell biztosítani, 
hogy jelezze egy megfelelő hatóságnak 
vagy struktúrának ezen irányelv esetleges 
megsértését, amely alaposan megvizsgál 
minden megfelelő indoklással ellátott 
panaszt és megfelelő intézkedéseket tesz a 
nemzeti jogszabályokban biztosított 
jogoknak és hatásköröknek megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az irányításra vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A tagállamok biztosítják, hogy az 
uniós közbeszerzési jogszabályok 
értelmezésével és alkalmazásával 
kapcsolatos iránymutatások 
térítésmentesen rendelkezésre álljanak az 
ajánlatkérő szerveknek és a gazdasági 
szereplőknek az közbeszerzési szabályok 
helyes alkalmazása terén való támogatása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az irányításra vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) A tagállamok – a Bizottság által a 
tagállamokkal folytatott kommunikációra 
és a velük fenntartott kapcsolatra 
vonatkozóan létrehozott általános 
eljárások és munkamódszerek sérelme 
nélkül – különleges kapcsolattartó pontot 
jelölnek ki a Bizottsággal való 
együttműködés érdekében, az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján az 
uniós jog alkalmazása és az uniós 
költségvetés végrehajtása tekintetében.

Or. en
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Indokolás

Az irányításra vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1f) Az ajánlatkérő szervek legalább a 
szerződés időtartamára minden olyan 
megkötött szerződés másolatát megőrzik, 
amelynek értéke egyenlő vagy nagyobb, 
mint
a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;
b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.
Hozzáférést biztosítanak e szerződésekhez 
a dokumentumokhoz való hozzáférésre és 
az adatvédelemre vonatkozó minden 
előírással összhangban.

Or. en

Indokolás

Az irányításra vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
83 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

83a. cikk
Meg nem felelési nyilvántartás
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(1) Ha egy gazdasági szereplő megszegi a 
szerződésben lefektetett feltételeket, 
különösen a szociális és munkavédelmi, 
valamint a munkakörülményekre és az 
alvállalkozásra vonatkozó 
kötelezettségeket, neve bekerül egy a 
közbeszerzési szabályokra vonatkozó meg 
nem felelési nyilvántartásba.
(2) A meg nem felelési nyilvántartásokat a 
84. és a 88. cikkben említett felügyeleti és 
közigazgatási hatóságok kezelik és 
rendszeresen frissítik. Az ajánlatkérő 
szerveknek egy közbeszerzési szerződés 
odaítélése előtt jogukban áll és 
kötelezettsége a nyilvántartás 
tanulmányozása.

Or. en

Módosítás 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
83 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

83a. cikk
Meg nem felelési nyilvántartás
Ha egy gazdasági szereplő megszegi a 
szerződésben lefektetett feltételeket, 
különösen a szociális és munkavédelmi, 
valamint a munkakörülményekre és az 
alvállalkozásra vonatkozó 
kötelezettségeket, neve bekerül egy meg 
nem felelési nyilvántartásba. Egy meg 
nem felelési nyilvántartásban szereplés 
kizáró ok.

Or. de

Módosítás 1460
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

84. cikk törölve
Közfelügyelet
(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot.
A szóban forgó felügyelet minden 
ajánlatkérő szervre kiterjed.
(2) A végrehajtási tevékenységekben részt 
vevő illetékes hatóságokat az 
összeférhetetlenség elkerülésével kell 
megszervezni. A közfelügyeleti 
rendszernek átláthatónak kell lennie. E 
célból az iránymutatást és véleményeket 
tartalmazó dokumentumokat, valamint a 
jelen irányelvben lefektetett szabályok 
végrehajtását és alkalmazását bemutató 
éves beszámolót közzé kell tenni. 
Az éves beszámolónak tartalmaznia kell a 
következőket:
a) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
sikerességének arányát; amennyiben ez az 
arány 50 %-nál alacsonyabb a kkv-knak 
odaítélt szerződések értékét tekintve, a 
beszámolónak tartalmaznia kell egy 
elemzést ennek okairól;
b) átfogó rálátást kell biztosítania a 
fenntartható beszerzési politikák 
végrehajtására, többek között azon 
eljárások tekintetében, amelyek 
figyelembe veszik a környezetvédelmi és a 
társadalmi befogadással kapcsolatos 
megfontolásokat - ideértve a fogyatékkal 
élők hozzáférését is -, vagy támogatják az 
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innovációt;
c) információt a közbeszerzési szabályok 
uniós költségvetésre hatással lévő 
megsértésének e cikk (3)–(5) bekezdésével 
összhangban történő monitoringjáról és 
nyomon követéséről;
d) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is, 
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is. 
(3) A felügyeleti testület az alábbi 
feladatokért felel:
a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérő szervek, különösen a központi 
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;
b) jogi tanácsadás az ajánlatkérő 
szerveknek a közbeszerzési szabályok és 
elvek értelmezésével, valamint a 
közbeszerzési szabályok konkrét esetekben 
való alkalmazásával kapcsolatban;
c) saját kezdeményezésű 
véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát figyelembe véve; 
d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő 
jelentéskészítésre;
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e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 
jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
problémákra;
f) az állampolgárok és a vállalkozások 
által a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 
kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérő szerveknek, amelyek 
azt döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;
g) a nemzeti bíróságok és hatóságok által 
azt követően hozott határozatok 
figyelemmel kísérése, hogy az Európai 
Unió Bíróságának a Szerződés 267. cikke 
alapján hozott döntése, illetve az Európai 
Számvevőszék megállapításai szerint 
megsértették az Unió közbeszerzési 
szabályait az Unió által társfinanszírozott 
projektekkel kapcsolatban; a felügyeleti 
testület az uniós közbeszerzési szabályok 
minden olyan megsértéséről jelentést tesz 
az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, 
amelyek az Európai Unió által közvetlenül 
vagy közvetve finanszírozott 
szerződésekhez kapcsolódnak. 
Az e) pontban említett feladatok nem 
sérthetik a jogorvoslati jognak a nemzeti 
jog vagy a 89/665/EGK irányelv által 
létrehozott rendszer szerinti gyakorlását.
A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy a nyomon követési és 
tanácsadói tevékenysége során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.
(4) A felügyeleti testület – a Bizottság által 
a tagállamokkal folytatott 
kommunikációra és a velük fenntartott 
kapcsolatra vonatkozóan létrehozott 
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általános eljárások és munkamódszerek 
sérelme nélkül – különleges 
kapcsolattartó pontként működik a 
Bizottság számára, amikor az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján 
figyelemmel kíséri az uniós jog 
alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. A felügyeleti testület 
jelentést tesz a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be. 
Különösen olyan egyedi eseteket utalhat a 
Bizottság a felügyeleti testület elé, 
amelyekben még nem kötötték meg a 
szerződést, vagy még lehetőség van 
felülvizsgálati eljárás lefolytatására. 
Azokkal a megfigyelési tevékenységekkel 
is megbízhatja a felügyeleti testületet, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
biztosítsák azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek a tagállamokat az 
uniós közbeszerzési szabályok és a 
Bizottság által meghatározott elvek 
megsértésének orvoslására kötelezik.
A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv 
számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 
testületet bizonyos esetek nyomon 
követésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.
(5) A felügyeleti testület által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
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ajánlatkérő szervek döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és a Szerződés 
elveivel, nem helyettesíthetik, illetve nem 
érinthetik a Bizottság intézményes 
szerepét mint a Szerződés védelmezője. Ha 
a Bizottság úgy dönt, hogy egy egyedi 
ügyet a (4) bekezdés szerint a testület elé 
utal, fenntartja a beavatkozás jogát a 
Szerződés által ráruházott hatáskörrel 
összhangban.
(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a 
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:
a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;
b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.
(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.
A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani.
A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni 
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annak nyilvánosságra hozatalát.
(8) A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell a 
felügyeleti testület által az (1)-(7) bekezdés 
szerint elvégzett tevékenységekről szóló 
összefoglalást.

Or. en

Indokolás

Ezek a cikkek szükségtelen adminisztratív terhet jelentenek. A tagállamok feladata saját belső 
igazgatásuk megszervezése. A tagállamok az uniós rendelkezés nélkül is dönthetnek 
felügyeleti testület létrehozásáról (84. cikk). A 84. cikk ellentétes a szubszidiaritás elvével.

Módosítás 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

84. cikk törölve
Közfelügyelet
(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot.
A szóban forgó felügyelet minden 
ajánlatkérő szervre kiterjed.
(2) A végrehajtási tevékenységekben részt 
vevő illetékes hatóságokat az 
összeférhetetlenség elkerülésével kell 
megszervezni. A közfelügyeleti 
rendszernek átláthatónak kell lennie. E 
célból az iránymutatást és véleményeket 
tartalmazó dokumentumokat, valamint a 
jelen irányelvben lefektetett szabályok 
végrehajtását és alkalmazását bemutató 
éves beszámolót közzé kell tenni. 
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Az éves beszámolónak tartalmaznia kell a 
következőket:
a) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
sikerességének arányát; amennyiben ez az 
arány 50 %-nál alacsonyabb a kkv-knak 
odaítélt szerződések értékét tekintve, a 
beszámolónak tartalmaznia kell egy 
elemzést ennek okairól;
b) átfogó rálátást kell biztosítania a 
fenntartható beszerzési politikák 
végrehajtására, többek között azon 
eljárások tekintetében, amelyek 
figyelembe veszik a környezetvédelmi és a 
társadalmi befogadással kapcsolatos 
megfontolásokat - ideértve a fogyatékkal 
élők hozzáférését is -, vagy támogatják az 
innovációt;
c) információt a közbeszerzési szabályok 
uniós költségvetésre hatással lévő 
megsértésének e cikk (3)–(5) bekezdésével 
összhangban történő monitoringjáról és 
nyomon követéséről;
d) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is, 
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is. 
(3) A felügyeleti testület az alábbi 
feladatokért felel:
a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérő szervek, különösen a központi 
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;
b) jogi tanácsadás az ajánlatkérő 
szerveknek a közbeszerzési szabályok és 
elvek értelmezésével, valamint a 
közbeszerzési szabályok konkrét esetekben 
való alkalmazásával kapcsolatban;
c) saját kezdeményezésű 
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véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát figyelembe véve; 
d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő 
jelentéskészítésre;
e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 
jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
problémákra;
f) az állampolgárok és a vállalkozások 
által a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 
kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérő szerveknek, amelyek 
azt döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;
g) a nemzeti bíróságok és hatóságok által 
azt követően hozott határozatok 
figyelemmel kísérése, hogy az Európai 
Unió Bíróságának a Szerződés 267. cikke 
alapján hozott döntése, illetve az Európai 
Számvevőszék megállapításai szerint 
megsértették az Unió közbeszerzési 
szabályait az Unió által társfinanszírozott 
projektekkel kapcsolatban; a felügyeleti 
testület az uniós közbeszerzési szabályok 
minden olyan megsértéséről jelentést tesz 
az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, 
amelyek az Európai Unió által közvetlenül 
vagy közvetve finanszírozott 
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szerződésekhez kapcsolódnak. 
Az e) pontban említett feladatok nem 
sérthetik a jogorvoslati jognak a nemzeti 
jog vagy a 89/665/EGK irányelv által 
létrehozott rendszer szerinti gyakorlását.
A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy a nyomon követési és 
tanácsadói tevékenysége során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.
(4) A felügyeleti testület – a Bizottság által 
a tagállamokkal folytatott 
kommunikációra és a velük fenntartott 
kapcsolatra vonatkozóan létrehozott 
általános eljárások és munkamódszerek 
sérelme nélkül – különleges 
kapcsolattartó pontként működik a 
Bizottság számára, amikor az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján 
figyelemmel kíséri az uniós jog 
alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. A felügyeleti testület 
jelentést tesz a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be. 
Különösen olyan egyedi eseteket utalhat a 
Bizottság a felügyeleti testület elé, 
amelyekben még nem kötötték meg a 
szerződést, vagy még lehetőség van 
felülvizsgálati eljárás lefolytatására. 
Azokkal a megfigyelési tevékenységekkel 
is megbízhatja a felügyeleti testületet, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
biztosítsák azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek a tagállamokat az 
uniós közbeszerzési szabályok és a 
Bizottság által meghatározott elvek 
megsértésének orvoslására kötelezik.
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A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv 
számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 
testületet bizonyos esetek nyomon 
követésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.
(5) A felügyeleti testület által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérő szervek döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és a Szerződés 
elveivel, nem helyettesíthetik, illetve nem 
érinthetik a Bizottság intézményes 
szerepét mint a Szerződés védelmezője. Ha 
a Bizottság úgy dönt, hogy egy egyedi 
ügyet a (4) bekezdés szerint a testület elé 
utal, fenntartja a beavatkozás jogát a 
Szerződés által ráruházott hatáskörrel 
összhangban.
(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a 
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:
a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;
b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.
(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
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részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.
A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani.
A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni 
annak nyilvánosságra hozatalát.
(8) A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell a 
felügyeleti testület által az (1)-(7) bekezdés 
szerint elvégzett tevékenységekről szóló 
összefoglalást.

Or. en

Indokolás

Az irányításra vonatkozó alternatív javaslatok. E módosítás teljes mértékben törli a 
közfelügyeletről szóló 84. cikket. Minden egyes tagállamban egyetlen nemzeti felügyelő szerv 
megbízása sértené a szubszidiaritás elvét, és végrehajtása lehetetlen volna azon tagállamok 
számára, amelyeknél az igazgatás feladatokat átruházzák, illetve ahol szövetségi struktúrák 
működnek.

Módosítás 1462
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 

törölve
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felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot.

A szóban forgó felügyelet minden 
ajánlatkérő szervre kiterjed.

(2) A végrehajtási tevékenységekben részt 
vevő illetékes hatóságokat az 
összeférhetetlenség elkerülésével kell 
megszervezni. A közfelügyeleti 
rendszernek átláthatónak kell lennie. E 
célból az iránymutatást és véleményeket 
tartalmazó dokumentumokat, valamint a 
jelen irányelvben lefektetett szabályok 
végrehajtását és alkalmazását bemutató 
éves beszámolót közzé kell tenni. 

Az éves beszámolónak tartalmaznia kell a 
következőket:

a) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
sikerességének arányát; amennyiben ez az 
arány 50 %-nál alacsonyabb a kkv-knak 
odaítélt szerződések értékét tekintve, a 
beszámolónak tartalmaznia kell egy 
elemzést ennek okairól;

b) átfogó rálátást kell biztosítania a 
fenntartható beszerzési politikák 
végrehajtására, többek között azon 
eljárások tekintetében, amelyek 
figyelembe veszik a környezetvédelmi és a 
társadalmi befogadással kapcsolatos 
megfontolásokat - ideértve a fogyatékkal 
élők hozzáférését is -, vagy támogatják az 
innovációt;

c) információt a közbeszerzési szabályok 
uniós költségvetésre hatással lévő 
megsértésének e cikk (3)–(5) bekezdésével 
összhangban történő monitoringjáról és 
nyomon követéséről;

d) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
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területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is, 
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is.

(3) A felügyeleti testület az alábbi 
feladatokért felel:

a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérő szervek, különösen a központi 
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;

b) jogi tanácsadás az ajánlatkérő 
szerveknek a közbeszerzési szabályok és 
elvek értelmezésével, valamint a 
közbeszerzési szabályok konkrét esetekben 
való alkalmazásával kapcsolatban;

c) saját kezdeményezésű 
véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát figyelembe véve;
d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő 
jelentéskészítésre;
e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 
jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
problémákra;
f) az állampolgárok és a vállalkozások 
által a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
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kapcsolatban benyújtott kifogások 
kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérő szerveknek, amelyek 
azt döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;
g) a nemzeti bíróságok és hatóságok által 
azt követően hozott határozatok 
figyelemmel kísérése, hogy az Európai 
Unió Bíróságának a Szerződés 267. cikke 
alapján hozott döntése, illetve az Európai 
Számvevőszék megállapításai szerint 
megsértették az Unió közbeszerzési 
szabályait az Unió által társfinanszírozott 
projektekkel kapcsolatban; a felügyeleti 
testület az uniós közbeszerzési szabályok 
minden olyan megsértéséről jelentést tesz 
az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, 
amelyek az Európai Unió által közvetlenül 
vagy közvetve finanszírozott 
szerződésekhez kapcsolódnak. 
Az e) pontban említett feladatok nem 
sérthetik a jogorvoslati jognak a nemzeti 
jog vagy a 89/665/EGK irányelv által 
létrehozott rendszer szerinti gyakorlását.
A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy a nyomon követési és 
tanácsadói tevékenysége során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.
(4) A felügyeleti testület – a Bizottság által 
a tagállamokkal folytatott 
kommunikációra és a velük fenntartott 
kapcsolatra vonatkozóan létrehozott 
általános eljárások és munkamódszerek 
sérelme nélkül – különleges 
kapcsolattartó pontként működik a 
Bizottság számára, amikor az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján 
figyelemmel kíséri az uniós jog 
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alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. A felügyeleti testület 
jelentést tesz a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be. 
Különösen olyan egyedi eseteket utalhat a 
Bizottság a felügyeleti testület elé, 
amelyekben még nem kötötték meg a 
szerződést, vagy még lehetőség van 
felülvizsgálati eljárás lefolytatására. 
Azokkal a megfigyelési tevékenységekkel 
is megbízhatja a felügyeleti testületet, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
biztosítsák azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek a tagállamokat az 
uniós közbeszerzési szabályok és a 
Bizottság által meghatározott elvek 
megsértésének orvoslására kötelezik.
A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv 
számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 
testületet bizonyos esetek nyomon 
követésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.
(5) A felügyeleti testület által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérő szervek döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és a Szerződés 
elveivel, nem helyettesíthetik, illetve nem 
érinthetik a Bizottság intézményes 
szerepét mint a Szerződés védelmezője. Ha 
a Bizottság úgy dönt, hogy egy egyedi 
ügyet a (4) bekezdés szerint a testület elé 
utal, fenntartja a beavatkozás jogát a 
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Szerződés által ráruházott hatáskörrel 
összhangban.
(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a 
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:
a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;
b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.
(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.
A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani.
A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni 
annak nyilvánosságra hozatalát.
(8) A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell a 
felügyeleti testület által az (1)-(7) bekezdés 
szerint elvégzett tevékenységekről szóló 
összefoglalást.
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Or. nl

Indokolás

Ütközik a szubszidiaritás elvével az a követelmény, hogy hozzanak létre nemezti felügyeleti 
szerveket, és azoknak minden megkötött szerződés teljes szövegét továbbítsák. Több bizalmat 
kell biztosítani az ajánlatkérő szervek demokratikus felügyelete terén. E szabályok ezenkívül 
adminisztratív többletterhet jelentenének az ajánlatkérő szervek számára.

Módosítás 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

84. cikk törölve
Közfelügyelet
(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot.
A szóban forgó felügyelet minden 
ajánlatkérő szervre kiterjed.
(2) A végrehajtási tevékenységekben részt 
vevő illetékes hatóságokat az 
összeférhetetlenség elkerülésével kell 
megszervezni. A közfelügyeleti 
rendszernek átláthatónak kell lennie. E 
célból az iránymutatást és véleményeket 
tartalmazó dokumentumokat, valamint a 
jelen irányelvben lefektetett szabályok 
végrehajtását és alkalmazását bemutató 
éves beszámolót közzé kell tenni. 
Az éves beszámolónak tartalmaznia kell a 
következőket:
a) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
sikerességének arányát; amennyiben ez az 
arány 50 %-nál alacsonyabb a kkv-knak 



PE492.869v01-00 80/175 AM\908760HU.doc

HU

odaítélt szerződések értékét tekintve, a 
beszámolónak tartalmaznia kell egy 
elemzést ennek okairól;
b) átfogó rálátást kell biztosítania a 
fenntartható beszerzési politikák 
végrehajtására, többek között azon 
eljárások tekintetében, amelyek 
figyelembe veszik a környezetvédelmi és a 
társadalmi befogadással kapcsolatos 
megfontolásokat - ideértve a fogyatékkal 
élők hozzáférését is -, vagy támogatják az 
innovációt;
c) információt a közbeszerzési szabályok 
uniós költségvetésre hatással lévő 
megsértésének e cikk (3)–(5) bekezdésével 
összhangban történő monitoringjáról és 
nyomon követéséről;
d) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is, 
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is. 
(3) A felügyeleti testület az alábbi 
feladatokért felel:
a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérő szervek, különösen a központi
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;
b) jogi tanácsadás az ajánlatkérő 
szerveknek a közbeszerzési szabályok és 
elvek értelmezésével, valamint a 
közbeszerzési szabályok konkrét esetekben 
való alkalmazásával kapcsolatban;
c) saját kezdeményezésű 
véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
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Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát figyelembe véve; 
d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő 
jelentéskészítésre;
e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 
jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
problémákra;
f) az állampolgárok és a vállalkozások 
által a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 
kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérő szerveknek, amelyek 
azt döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;
g) a nemzeti bíróságok és hatóságok által 
azt követően hozott határozatok 
figyelemmel kísérése, hogy az Európai 
Unió Bíróságának a Szerződés 267. cikke 
alapján hozott döntése, illetve az Európai 
Számvevőszék megállapításai szerint 
megsértették az Unió közbeszerzési 
szabályait az Unió által társfinanszírozott 
projektekkel kapcsolatban; a felügyeleti 
testület az uniós közbeszerzési szabályok 
minden olyan megsértéséről jelentést tesz 
az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, 
amelyek az Európai Unió által közvetlenül 
vagy közvetve finanszírozott 
szerződésekhez kapcsolódnak. 
Az e) pontban említett feladatok nem 
sérthetik a jogorvoslati jognak a nemzeti 
jog vagy a 89/665/EGK irányelv által 
létrehozott rendszer szerinti gyakorlását.
A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
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testületet, hogy a nyomon követési és 
tanácsadói tevékenysége során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.
(4) A felügyeleti testület – a Bizottság által 
a tagállamokkal folytatott 
kommunikációra és a velük fenntartott 
kapcsolatra vonatkozóan létrehozott 
általános eljárások és munkamódszerek 
sérelme nélkül – különleges 
kapcsolattartó pontként működik a 
Bizottság számára, amikor az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján 
figyelemmel kíséri az uniós jog 
alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. A felügyeleti testület 
jelentést tesz a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be. 
Különösen olyan egyedi eseteket utalhat a 
Bizottság a felügyeleti testület elé, 
amelyekben még nem kötötték meg a 
szerződést, vagy még lehetőség van 
felülvizsgálati eljárás lefolytatására. 
Azokkal a megfigyelési tevékenységekkel 
is megbízhatja a felügyeleti testületet, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
biztosítsák azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek a tagállamokat az 
uniós közbeszerzési szabályok és a 
Bizottság által meghatározott elvek 
megsértésének orvoslására kötelezik.
A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv 
számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 
testületet bizonyos esetek nyomon 
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követésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.
(5) A felügyeleti testület által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérő szervek döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és a Szerződés 
elveivel, nem helyettesíthetik, illetve nem 
érinthetik a Bizottság intézményes 
szerepét mint a Szerződés védelmezője. Ha 
a Bizottság úgy dönt, hogy egy egyedi 
ügyet a (4) bekezdés szerint a testület elé 
utal, fenntartja a beavatkozás jogát a 
Szerződés által ráruházott hatáskörrel 
összhangban.
(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a 
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:
a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;
b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.
(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
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szereplők közötti tisztességes versenyt.
A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani.
A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni 
annak nyilvánosságra hozatalát.
(8) A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell a 
felügyeleti testület által az (1)-(7) bekezdés 
szerint elvégzett tevékenységekről szóló 
összefoglalást.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelkezés jelentősen megnövelné az adminisztratív terheket a tagállamok 
számára. Ezenkívül befolyásolja a tagállami igazgatás belső megszervezését. Az irányelv 
megfelelő alkalmazásának biztosításával kapcsolatos tevékenységekre és az illetékes 
intézményekre vonatkozó döntéseket a tagállamokra kell bízni.

Módosítás 1464
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot.

törölve

A szóban forgó felügyelet minden 
ajánlatkérő szervre kiterjed.
(2) A végrehajtási tevékenységekben részt 
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vevő illetékes hatóságokat az 
összeférhetetlenség elkerülésével kell 
megszervezni. A közfelügyeleti 
rendszernek átláthatónak kell lennie. E 
célból az iránymutatást és véleményeket 
tartalmazó dokumentumokat, valamint a 
jelen irányelvben lefektetett szabályok 
végrehajtását és alkalmazását bemutató 
éves beszámolót közzé kell tenni.
Az éves beszámolónak tartalmaznia kell a 
következőket:
a) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
sikerességének arányát; amennyiben ez az 
arány 50 %-nál alacsonyabb a kkv-knak 
odaítélt szerződések értékét tekintve, a 
beszámolónak tartalmaznia kell egy 
elemzést ennek okairól;
b) átfogó rálátást kell biztosítania a 
fenntartható beszerzési politikák 
végrehajtására, többek között azon 
eljárások tekintetében, amelyek 
figyelembe veszik a környezetvédelmi és a 
társadalmi befogadással kapcsolatos 
megfontolásokat - ideértve a fogyatékkal 
élők hozzáférését is -, vagy támogatják az 
innovációt;
c) információt a közbeszerzési szabályok 
uniós költségvetésre hatással lévő 
megsértésének e cikk (3)–(5) bekezdésével 
összhangban történő monitoringjáról és 
nyomon követéséről;

d) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is, 
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is.

(3) A felügyeleti testület az alábbi 
feladatokért felel:

a) a közbeszerzési szabályoknak az 
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ajánlatkérő szervek, különösen a központi 
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;
b) jogi tanácsadás az ajánlatkérő 
szerveknek a közbeszerzési szabályok és 
elvek értelmezésével, valamint a 
közbeszerzési szabályok konkrét esetekben 
való alkalmazásával kapcsolatban;
c) saját kezdeményezésű 
véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát figyelembe véve;

d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő 
jelentéskészítésre;

e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 
jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
problémákra;
f) az állampolgárok és a vállalkozások 
által a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 
kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérő szerveknek, amelyek 
azt döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;
g) a nemzeti bíróságok és hatóságok által 
azt követően hozott határozatok 
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figyelemmel kísérése, hogy az Európai 
Unió Bíróságának a Szerződés 267. cikke 
alapján hozott döntése, illetve az Európai 
Számvevőszék megállapításai szerint 
megsértették az Unió közbeszerzési 
szabályait az Unió által társfinanszírozott 
projektekkel kapcsolatban; a felügyeleti 
testület az uniós közbeszerzési szabályok 
minden olyan megsértéséről jelentést tesz 
az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, 
amelyek az Európai Unió által közvetlenül 
vagy közvetve finanszírozott 
szerződésekhez kapcsolódnak.
Az e) pontban említett feladatok nem 
sérthetik a jogorvoslati jognak a nemzeti 
jog vagy a 89/665/EGK irányelv által 
létrehozott rendszer szerinti gyakorlását.
A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy a nyomon követési és 
tanácsadói tevékenysége során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.
(5) A felügyeleti testület – a Bizottság által 
a tagállamokkal folytatott 
kommunikációra és a velük fenntartott 
kapcsolatra vonatkozóan létrehozott 
általános eljárások és munkamódszerek 
sérelme nélkül – különleges 
kapcsolattartó pontként működik a 
Bizottság számára, amikor az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján 
figyelemmel kíséri az uniós jog 
alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. A felügyeleti testület 
jelentést tesz a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be. 
Különösen olyan egyedi eseteket utalhat a 



PE492.869v01-00 88/175 AM\908760HU.doc

HU

Bizottság a felügyeleti testület elé, 
amelyekben még nem kötötték meg a 
szerződést, vagy még lehetőség van 
felülvizsgálati eljárás lefolytatására. 
Azokkal a megfigyelési tevékenységekkel 
is megbízhatja a felügyeleti testületet, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
biztosítsák azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek a tagállamokat az 
uniós közbeszerzési szabályok és a 
Bizottság által meghatározott elvek 
megsértésének orvoslására kötelezik. 
A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv 
számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 
testületet bizonyos esetek nyomon 
követésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.
(6) A felügyeleti testület által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérő szervek döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és a Szerződés 
elveivel, nem helyettesíthetik, illetve nem 
érinthetik a Bizottság intézményes 
szerepét mint a Szerződés védelmezője. Ha 
a Bizottság úgy dönt, hogy egy egyedi 
ügyet a (4) bekezdés szerint a testület elé 
utal, fenntartja a beavatkozás jogát a 
Szerződés által ráruházott hatáskörrel 
összhangban.
(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a 
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:
a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
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szerződések esetében;
b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.
(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.
A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani.
A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni 
annak nyilvánosságra hozatalát.
(8) A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell a 
felügyeleti testület által az (1)-(7) bekezdés 
szerint elvégzett tevékenységekről szóló 
összefoglalást.

Or. de

Módosítás 1465
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

84. cikk törölve
Közfelügyelet
(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot.
A szóban forgó felügyelet minden 
ajánlatkérő szervre kiterjed.
(2) A végrehajtási tevékenységekben részt 
vevő illetékes hatóságokat az 
összeférhetetlenség elkerülésével kell 
megszervezni. A közfelügyeleti 
rendszernek átláthatónak kell lennie. E 
célból az iránymutatást és véleményeket 
tartalmazó dokumentumokat, valamint a 
jelen irányelvben lefektetett szabályok 
végrehajtását és alkalmazását bemutató 
éves beszámolót közzé kell tenni. 
Az éves beszámolónak tartalmaznia kell a 
következőket:
a) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
sikerességének arányát; amennyiben ez az 
arány 50 %-nál alacsonyabb a kkv-knak 
odaítélt szerződések értékét tekintve, a 
beszámolónak tartalmaznia kell egy 
elemzést ennek okairól;
b) átfogó rálátást kell biztosítania a 
fenntartható beszerzési politikák 
végrehajtására, többek között azon 
eljárások tekintetében, amelyek 
figyelembe veszik a környezetvédelmi és a 
társadalmi befogadással kapcsolatos 
megfontolásokat - ideértve a fogyatékkal 
élők hozzáférését is -, vagy támogatják az 
innovációt;
c) információt a közbeszerzési szabályok 
uniós költségvetésre hatással lévő 
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megsértésének e cikk (3)–(5) bekezdésével 
összhangban történő monitoringjáról és 
nyomon követéséről;
d) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is, 
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is. 
(3) A felügyeleti testület az alábbi 
feladatokért felel:
a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérő szervek, különösen a központi 
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;
b) jogi tanácsadás az ajánlatkérő 
szerveknek a közbeszerzési szabályok és 
elvek értelmezésével, valamint a 
közbeszerzési szabályok konkrét esetekben 
való alkalmazásával kapcsolatban;
c) saját kezdeményezésű 
véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát figyelembe véve; 
d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő 
jelentéskészítésre;
e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 
jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
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problémákra;
f) az állampolgárok és a vállalkozások 
által a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 
kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérő szerveknek, amelyek 
azt döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;
g) a nemzeti bíróságok és hatóságok által 
azt követően hozott határozatok 
figyelemmel kísérése, hogy az Európai 
Unió Bíróságának a Szerződés 267. cikke 
alapján hozott döntése, illetve az Európai 
Számvevőszék megállapításai szerint 
megsértették az Unió közbeszerzési 
szabályait az Unió által társfinanszírozott 
projektekkel kapcsolatban; a felügyeleti 
testület az uniós közbeszerzési szabályok 
minden olyan megsértéséről jelentést tesz 
az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, 
amelyek az Európai Unió által közvetlenül 
vagy közvetve finanszírozott 
szerződésekhez kapcsolódnak. 
Az e) pontban említett feladatok nem 
sérthetik a jogorvoslati jognak a nemzeti 
jog vagy a 89/665/EGK irányelv által 
létrehozott rendszer szerinti gyakorlását.
A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy a nyomon követési és 
tanácsadói tevékenysége során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.
(4) A felügyeleti testület – a Bizottság által 
a tagállamokkal folytatott 
kommunikációra és a velük fenntartott 
kapcsolatra vonatkozóan létrehozott 
általános eljárások és munkamódszerek 
sérelme nélkül – különleges 
kapcsolattartó pontként működik a 
Bizottság számára, amikor az Európai 
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Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján 
figyelemmel kíséri az uniós jog 
alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. A felügyeleti testület 
jelentést tesz a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be. 
Különösen olyan egyedi eseteket utalhat a 
Bizottság a felügyeleti testület elé, 
amelyekben még nem kötötték meg a 
szerződést, vagy még lehetőség van 
felülvizsgálati eljárás lefolytatására. 
Azokkal a megfigyelési tevékenységekkel 
is megbízhatja a felügyeleti testületet, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
biztosítsák azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek a tagállamokat az 
uniós közbeszerzési szabályok és a 
Bizottság által meghatározott elvek 
megsértésének orvoslására kötelezik.
A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv 
számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 
testületet bizonyos esetek nyomon 
követésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.
(5) A felügyeleti testület által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérő szervek döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és a Szerződés 
elveivel, nem helyettesíthetik, illetve nem 
érinthetik a Bizottság intézményes 
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szerepét mint a Szerződés védelmezője. Ha 
a Bizottság úgy dönt, hogy egy egyedi 
ügyet a (4) bekezdés szerint a testület elé 
utal, fenntartja a beavatkozás jogát a 
Szerződés által ráruházott hatáskörrel 
összhangban.
(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a 
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:
a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;
b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.
(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.
A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani.
A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni 
annak nyilvánosságra hozatalát.
(8) A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell a 
felügyeleti testület által az (1)-(7) bekezdés 
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szerint elvégzett tevékenységekről szóló 
összefoglalást.

Or. en

Indokolás

Minden egyes tagállamban egyetlen nemzeti felügyelő szerv megbízása sértené a 
szubszidiaritás elvét, és végrehajtása lehetetlen volna azon tagállamok számára, amelyeknél 
az igazgatás feladatokat átruházzák, illetve ahol szövetségi struktúrák működnek.

Módosítás 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot.

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
végrehajtási tevékenységek koordinálását 
és felügyeletét.

Or. fr

Módosítás 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a
kijelölt szervről tájékoztatják a 

(1) A tagállamok biztosítják a ezen 
irányelv helyes végrehajtását és a 
végrehajtás demokratikus, számviteli és 
jogi felügyeletét. A tagállamok szabadon 
határozhatnak arról, hogy egy független 
szervet jelölnek-e ki a felügyeleti és 
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Bizottságot. koordinációs tevékenységekre, vagy a 
felügyeletet azon meglévő felügyeleti 
szervekre bízzák, amelyek jelenleg is 
végzik az ajánlatkérő szervek 
demokratikus, számviteli és jogi 
ellenőrzését.

Amennyiben a tagállamok úgy 
határoznak, hogy nem jelölnek ki egyetlen 
felügyeleti szervet, a tagállamok 
biztosítják, hogy: 
a) a városi tanácsok, valamint a regionális 
és nemzeti parlamentek teljes 
felszereltséggel rendelkeznek az 
ajánlatkérő szervek ellenőrzéséhez és 
demokratikus felügyeletéhez. 
b) a helyi, regionális és nemzeti hatóságok 
ellenőrzését végző könyvvizsgálók teljes 
felszereltséggel rendelkeznek az 
ajánlatkérő szervek ellenőrzéséhez és 
könyvvizsgálatához.
c) a bíróságok teljes felszereltséggel 
rendelkeznek az ajánlatkérő szervek feletti 
jogi felügyelet gyakorlásához.

Or. en

Módosítás 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a Bizottságot.

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Or. de
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Módosítás 1469
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a Bizottságot.

(1) Amennyiben ilyen még nem létezik, a 
tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a Bizottságot.

Or. nl

Módosítás 1470
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a
kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot.

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy mechanizmusok álljanak 
rendelkezésre a végrehajtási 
tevékenységek felügyelete és koordinálása 
érdekében. Minden esetben figyelembe 
veszik azon tagállamok kormányzati 
struktúráját, amelyek összetett vagy 
decentralizált struktúrával rendelkeznek. 
A tagállamok kijelölik azokat a szerveket, 
amelyek legjobban megfelelnek 
kormányzati struktúrájuknak.

Or. es

Módosítás 1471
Monica Luisa Macovei
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Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 30. cikkben meghatározott, előzetes 
közzététel nélküli tárgyalásos eljárás 
alkalmazására vonatkozó statisztikák és 
áttekintés, beleértve azon gazdasági 
szereplők listáját, amelyek ilyen eljárást 
követően kaptak közbeszerzési szerződést, 
továbbá az ezen eljárás alkalmazását 
alátámasztó okok;

Or. en

Módosítás 1472
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés– d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is,
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is.

d) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is.
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat, valamint amennyiben 
lehetséges, az illetékes adminisztratív, 
bűnüldöző vagy igazságügyi hatóságokhoz 
való utalás eredményét is.

Or. en

Módosítás 1473
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés– d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is, 
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is.

d) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is, 
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is. Ezeket az adatokat 
közös változók és módszertan alapján kell 
összevetni annak érdekében, hogy 
lehetővé váljon uniós szintű, egységes 
közbeszerzési adatbázisok és statisztikák 
kialakítása, és ezáltal az Unió egyes 
tagállamai által követett közbeszerzési 
gyakorlatok tudományos összehasonlítása.

Or. en

Módosítás 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyeleti testület az alábbi 
feladatokért felel:

(3) Az illetékes hatóságok az alábbi 
feladatokért felelnek:

Or. fr

Módosítás 1475
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyeleti testület az alábbi (3) A felügyeleti mechanizmusoknak 



PE492.869v01-00 100/175 AM\908760HU.doc

HU

feladatokért felel: biztosítaniuk kell az alábbi feladatok 
ellátását:

Or. es

Módosítás 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérő szervek, különösen a központi 
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;

a) a közbeszerzési szabályoknak és a 
szociális és munkavédelmi, valamint a 
munkakörülményekre vonatkozó 
szabályoknak a szerződést elnyerő 
gazdasági szereplő vagy alvállalkozói, 
ideértve az ajánlatkérő szervek, különösen 
a központi beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;

Or. de

Módosítás 1477
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés– d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő jelentéskészítésre;

d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a bűnüldöző szervekkel 
együttműködésben a közbeszerzéssel 
kapcsolatos csalás, korrupció, 
összeférhetetlenség és más súlyos 
szabálytalanságok megelőzésére, 
felderítésére és az ilyen esetekről való 
megfelelő jelentéskészítésre; Ennek 
magában kell foglalnia kockázatok oly 
módon történő feltérképezését, amely 
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azonosítja az ajánlatkérő szervek, 
valamint a belső és külső ellenőrző 
szervek érzékeny pozícióit, a közbeszerzési 
eljárás azon tevékenységeit, amelyeknél 
kockázatokat azonosítottak, valamint az 
érzékeny ágazatokat és/vagy projekteket. 
A piros zászlós jelzéseket és a kockázatok 
feltérképezését rendszeresen frissíteni kell.

Or. en

Módosítás 1478
Monica Luisa Macovei

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) folyamatok létrehozása a súlyos 
szabálytalanságokról való jelentéstételre 
vonatkozóan, amelyek biztosítják az 
informátor anonimitásának védelmét is;

Or. en

Módosítás 1479
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) átfogó és működő „piros zászlós” 
jelzésrendszer létrehozása és alkalmazása 
az alábbiak érdekében:
i. a monopolisztikus és oligopolisztikus 
struktúrák és piacok elősegítésének 
kockázatával járó szerződések azonosítása 
és megelőzése;
ii. a kkv-k és helyi vállalkozások részvételi 
és a szerződések elnyerésére vonatkozó 
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lehetőségeit aláásó közbeszerzési 
szerződések és folyamatok tényleges és 
hatékony megelőzése;
iii. annak megelőzése, hogy kizárják a 
végső felhasználók választási és 
véleménynyilvánítási jogát;

Or. en

Módosítás 1480
Monica Luisa Macovei

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) adatok központosítása a csalás, a 
korrupció, az összeférhetetlenség és a 
közbeszerzés területén megvalósult egyéb 
súlyos szabálytalanságok bejelentett 
eseteiről, valamint – adott esetben – ezek 
illetékes igazgatási, bűnüldözési vagy bírói 
hatóságok általi nyomon követéséről;

Or. en

Módosítás 1481
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés– d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a bűnüldöző szervek 
együttműködésével, az ajánlatkérő szervek 
és a belső ellenőrzési szervek 
tisztviselőinek szakképzése a csalás, 
korrupció, összeférhetetlenség és más 
súlyos szabálytalanságok felderítésére 
vonatkozóan;



AM\908760HU.doc 103/175 PE492.869v01-00

HU

Or. en

Módosítás 1482
Monica Luisa Macovei

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) az 55. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében 
foglalt okokból kifolyólag a közbeszerzési 
eljárásokban való részvételből kizárt 
gazdasági szereplők rendszeresen frissített 
jegyzéke közzétételének biztosítása;

Or. en

Módosítás 1483
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a korlátozott jogi vagy egyéb 
képességű emberek nevében való 
felügyelet és jelentéstétel jogának 
odaítélése civil társadalmi szervezetek 
részére, hogy a korlátozott jogi vagy egyéb 
képességű emberek számára nyújtott 
szolgáltatások és termékek minősége 
megfeleljen az uniós alapvető jogoknak és 
a szerződésben meghatározott műszaki 
leírásnak és odaítélési kritériumoknak és 
összhangban álljon az egyes igénybevevői 
kategóriák sajátos igényeinek 
kielégítésére vonatkozó követelményekkel.

Or. en
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Módosítás 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárást alkalmazni kívánó 
ajánlatkérők által benyújtott jelentések 
vizsgálata;

Or. it

Módosítás 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a 73a. cikkben meghatározott 
hivatalos meg nem felelési 
nyilvántartások kezelése.

Or. en

Módosítás 1486
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a közbeszerzési ügynökségek és 
hatóságok segítése abban, hogy az 
alkalmazottak tekintetében a visszaélések 
nyilvánosságra hozatalára vonatkozó 
belső eljárásokkal rendelkezzenek annak 
biztosítása érdekében, hogy:
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- bármely alkalmazott (ideértve az 
ideiglenes és szerződéses 
munkavállalókat, a gyakornokokat és a 
tanácsadókat is), aki jóhiszeműen feltár 
bármiféle anyagi vonatkozású helytelen 
cselekedetet, védelmet élvezzen a 
megtorlás, zaklatás vagy ártalmas 
cselekedet bármely és valamennyi 
formájával szemben;
- az informátorok személyazonosságát 
bizalmasan kezeljék, hacsak erről ők 
maguk kifejezetten le nem mondanak;
- megfelelő mechanizmusok, például 
segélyvonalak és online 
formanyomtatványok álljanak 
rendelkezésre a visszaélések felfedésére;
- azoknak az informátoroknak, akik 
megtorlás áldozatai lettek, joguk legyen a 
pártatlan fórum előtti pártatlan 
tárgyaláshoz, és teljes mértékben 
kárpótolják őket; a megtorlást elkövetők 
méltó büntetésben részesüljenek;
- a bejelentéseket megfelelően 
kivizsgálják, és szükség esetén korrekciós 
intézkedéseket tegyenek, valamint hogy az 
informátoroknak lehetőségük legyen részt 
venni ezekben az eljárásokban;
- az informátorok feljebbvalóinak 
bizonyítaniuk kelljen, hogy az informátor 
ellen tett bármely lépés oka nem az 
informátor visszaélést felfedő 
tevékenysége;
- óvják a pontatlan bejelentéseket, 
amennyiben azokat jóhiszeműen tették; -
a szemmel láthatóan rosszindulattal tett 
bejelentéseket ne részesítsék védelemben;
- a vezetés és a személyzet megfelelő 
képzésben részesüljön a visszaélések 
nyilvánosságra hozóinak jogaival, a 
vonatkozó politikákkal és eljárásokkal 
kapcsolatban;
- a visszaélések nyilvánosságra hozatalára 
vonatkozó politikákat rendszeres 
időközönként független testületek 
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ellenőrizzék és értékeljék;
- a visszaélések külső szervek – választott 
tisztviselők, a nem kormányzati 
szervezetek, a média és más érintett felek 
– számára történő felfedése védelmet 
élvezzen, amennyiben a belső csatornák 
nem működnek, illetve nem léteznek.

Or. en

Módosítás 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy a nyomon követési és 
tanácsadói tevékenysége során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.

törölve

Or. it

Módosítás 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy a nyomon követési és 
tanácsadói tevékenysége során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 

Az illetékes hatóságok a nyomon követési 
és tanácsadói tevékenységük során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
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hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.

bírósághoz fordulhatnak.

Or. fr

Módosítás 1489
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy a nyomon követési és 
tanácsadói tevékenysége során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.

A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületeket, hogy a nyomon követési és 
tanácsadói tevékenysége során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.

Or. es

Módosítás 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A felügyeleti testület – a Bizottság által 
a tagállamokkal folytatott kommunikációra 
és a velük fenntartott kapcsolatra 
vonatkozóan létrehozott általános eljárások 
és munkamódszerek sérelme nélkül –
különleges kapcsolattartó pontként 
működik a Bizottság számára, amikor az 
Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján 
figyelemmel kíséri az uniós jog 

(4) Az illetékes hatóságok – a Bizottság 
által a tagállamokkal folytatott 
kommunikációra és a velük fenntartott 
kapcsolatra vonatkozóan létrehozott 
általános eljárások és munkamódszerek 
sérelme nélkül – különleges kapcsolattartó 
pontként működnek a Bizottság számára, 
amikor az Európai Unióról szóló szerződés 
17. cikke alapján, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 317. 
cikke alapján figyelemmel kísérik az uniós 
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alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. A felügyeleti testület 
jelentést tesz a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be.

jog alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. A felügyeleti testület 
jelentést tesz a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be.

Or. fr

Módosítás 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen olyan egyedi eseteket utalhat a 
Bizottság a felügyeleti testület elé, 
amelyekben még nem kötötték meg a 
szerződést, vagy még lehetőség van 
felülvizsgálati eljárás lefolytatására. 
Azokkal a megfigyelési tevékenységekkel 
is megbízhatja a felügyeleti testületet, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
biztosítsák azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek a tagállamokat az 
uniós közbeszerzési szabályok és a 
Bizottság által meghatározott elvek 
megsértésének orvoslására kötelezik.

törölve

Or. fr

Módosítás 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv törölve
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számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 
testületet bizonyos esetek nyomon 
követésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.

Or. fr

Módosítás 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyeleti testület által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérő szervek döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és a Szerződés 
elveivel, nem helyettesíthetik, illetve nem 
érinthetik a Bizottság intézményes szerepét 
mint a Szerződés védelmezője. Ha a 
Bizottság úgy dönt, hogy egy egyedi ügyet 
a (4) bekezdés szerint a testület elé utal, 
fenntartja a beavatkozás jogát a Szerződés 
által ráruházott hatáskörrel összhangban.

(5) Az illetékes hatóságok által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérő szervek döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és a Szerződés 
elveivel, nem helyettesíthetik, illetve nem 
érinthetik a Bizottság intézményes szerepét 
mint a Szerződés védelmezője. Ha a 
Bizottság úgy dönt, hogy egy egyedi ügyet 
a (4) bekezdés szerint a testület elé utal, 
fenntartja a beavatkozás jogát a Szerződés 
által ráruházott hatáskörrel összhangban.

Or. fr

Módosítás 1494
Andreas Schwab, Frank Engel
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Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a 
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:

törölve

a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;
b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.

Or. de

Indokolás

A határokon átnyúló közzétételi követelmény azt vonná magával, hogy néhány szerződést az 
üzletmenet legapróbb részletéig közzétesznek, így a bennük foglalt know-how (üzleti titkok) 
harmadik felek rendelkezésére állna, amelyek nem feltétlen tartják tiszteletben a titoktartási 
előírásokat. Ez azonban nem szolgálná az átláthatóság érdekét, mivel az odaítélési eljárás a 
szerződés odaítélésével lezárul.

Módosítás 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a 
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:

(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják az 
illetékes hatóságokhoz a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:

Or. fr

Módosítás 1496
Monica Luisa Macovei
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Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;

a) 800 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;

Or. en

Módosítás 1497
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;

a) 250 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;

Or. en

Módosítás 1498
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.

b) 5 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.

Or. en

Módosítás 1499
Phil Prendergast
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Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.

b) 1 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.

Or. en

Módosítás 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.

törölve

A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani.
A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni 
annak nyilvánosságra hozatalát.
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Or. de

Indokolás

Az odaítélési jogvita esetén jelenleg fennálló betekintési jog és az információhoz való szabad 
hozzáférésről szóló, eddig is kiterjedt jogszabályok szerinti kiegészítő követelmények 
tökéletesen elegendőek.

Módosítás 1501
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.

(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület kérésre díjmentesen 
teljes körű és korlátlan, közvetlen 
hozzáférést biztosít a (6) bekezdésben 
említett megkötött szerződésekhez. A 
szerződések egyes részeihez való 
hozzáférés csak akkor tagadható meg, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt. A 
közbeszerzési szerződések egyes részeihez 
való hozzáférést ilyen indokok alapján 
megtagadó határozatot kellően indokolni 
kell és közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz
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Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.

(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, az 
illetékes hatóságok írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosítanak a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.

Or. fr

Módosítás 1503
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 

(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület a pályázati 
eljárásokhoz kapcsolódó valamennyi 
dokumentációt összegyűjti és ezekhez 
teljes körű és korlátlan, közvetlen 
hozzáférést biztosít. Bizonyos eljárási 
dokumentumokat – például a 
szerződéseket, szerződésmódosításokat és 
az összes megkötött szerződés ellenőrzését 
– ugyancsak nyilvánosságra kell hozni. Az 
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vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.

ilyen információk egyes részeihez való 
hozzáférés megtagadható, amennyiben 
azok nyilvánosságra hozatala akadályozná 
a jogérvényesítést vagy más módon 
ellentétes volna a közérdekkel, vagy 
sértené – magán vagy állami tulajdonú –
gazdasági szereplők törvényes üzleti 
érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.

Or. en

Módosítás 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell a 
felügyeleti testület által az (1)-(7) bekezdés 
szerint elvégzett tevékenységekről szóló 
összefoglalást.

(8) A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell az illetékes 
hatóságok által az (1)–(7) bekezdés szerint 
elvégzett tevékenységekről szóló 
összefoglalást.

Or. fr

Módosítás 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződések odaítélési eljárásaira 
vonatkozó egyedi jelentések

Egyedi jelentéstétel

Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.
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Módosítás 1506
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv valamennyi 
szerződésről vagy keretmegállapodásról és 
minden olyan esetben, amikor dinamikus 
beszerzési rendszert hoznak létre, írásbeli 
jelentést készít, amelynek legalább a 
következőket kell tartalmaznia:

Az ajánlatkérő szerv az értékhatárt túllépő 
valamennyi közbeszerzésről – legyen az 
szerződés vagy keretmegállapodás –  és 
minden olyan esetben, amikor dinamikus 
beszerzési rendszert hoznak létre, írásbeli 
jelentést készít, amelynek legalább a 
következőket kell tartalmaznia:

Or. en

Módosítás 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a sikeres jelentkezők vagy ajánlattevők 
neve és kiválasztásuk indokai;

b) adott esetben, a minőségi kiválasztás 
eredménye és/vagy a pályázók, az 
ajánlatok és a megoldások számának 
csökkentése a 64. és 65. cikk szerint, 
nevezetesen:
i. a kiválasztott jelentkezők vagy 
ajánlattevők neve és kiválasztásuk indokai;

ii. az elutasított jelentkezők vagy 
ajánlattevők neve és elutasításuk indokai;

Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.
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Módosítás 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az elutasított jelentkezők vagy 
ajánlattevők neve és elutasításuk indokai;

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok. Ennek az albekezdésnek a 
szövege átkerült a b) albekezdésbe.

Módosítás 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a sikeres ajánlattevő neve, ajánlata 
kiválasztásának indokai, és – ha ismeretes 
– a szerződésnek vagy a 
keretmegállapodásnak az a része, amelyre 
nézve a sikeres ajánlattevő harmadik 
személlyel szerződést kíván kötni;

e) a sikeres ajánlattevő neve, ajánlata 
kiválasztásának indokai;

Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok. A Bizottság által az eredeti d) 
albekezdésben javasolt alvállalkozásba adási százalékarányra vonatkozó információt érintő 
követelmény szükségtelen igazgatási terheket róna ki, és ezt a fővállakozó/fő ajánlattevő nem 
tudná közvetlenül megmondani (ezért a szerződő hatóság számára is nehezen tudná 
továbbítani).

Módosítás 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a sikeres ajánlattevő neve, ajánlata 
kiválasztásának indokai, és – ha ismeretes 
– a szerződésnek vagy a 
keretmegállapodásnak az a része, amelyre 
nézve a sikeres ajánlattevő harmadik 
személlyel szerződést kíván kötni;

e) a sikeres ajánlattevő neve, ajánlata 
kiválasztásának indokai, és – ha ismeretes 
– a szerződésnek vagy a 
keretmegállapodásnak az a része, amelyre 
nézve a sikeres ajánlattevő harmadik féllel
szerződést kíván kötni, továbbá 
tájékoztatás alvállalkozóikról, ideértve 
azok nevét, kapcsolattartási adatait és jogi 
képviselőiket;

Or. de

Módosítás 1511
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) versenypárbeszéd esetében az XX. 
cikkben említett körülmények, amelyek 
indokolják ennek az eljárásnak az 
alkalmazását;

Or. en

Módosítás 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) adott esetben az észlelt 
összeférhetetlenségi esetek és az ezzel 
kapcsolatban hozott intézkedések.

törölve
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Or. en

Módosítás 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a 48. cikk szerinti, az eljárás 
eredményéről szóló tájékoztató 
tartalmazza az e bekezdésben foglalt 
információkat, az ajánlatkérő szervek 
hivatkozhatnak erre a tájékoztatóra.

Or. en

Indokolás

Alternative proposals on governance (reporting).

Módosítás 1514
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv dokumentálja az 
összes közbeszerzési eljárás menetét, 
függetlenül attól, hogy az eljárásokat 
elektronikus úton folytatják-e le. Ebből a 
célból az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési 
eljárás valamennyi szakaszát 
dokumentálja, ideértve a gazdasági 
szereplőkkel folytatott kommunikációt és a 
belső tanácskozásokat, az ajánlatok 
elkészítését, az esetleges párbeszédet vagy 
tárgyalást, a kiválasztást és a szerződés 
odaítélését.

Az ajánlatkérő szerv megteszi a megfelelő 
lépéseket ahhoz, hogy dokumentálja az 
összes elektronikus úton lefolytatott
odaítélési eljárás menetét.

Or. en
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Módosítás 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv dokumentálja az 
összes közbeszerzési eljárás menetét, 
függetlenül attól, hogy az eljárásokat 
elektronikus úton folytatják-e le. Ebből a 
célból az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési 
eljárás valamennyi szakaszát 
dokumentálja, ideértve a gazdasági 
szereplőkkel folytatott kommunikációt és a 
belső tanácskozásokat, az ajánlatok 
elkészítését, az esetleges párbeszédet vagy 
tárgyalást, a kiválasztást és a szerződés 
odaítélését.

Az ajánlatkérő szerv dokumentálja az 
összes közbeszerzési eljárás menetét, 
függetlenül attól, hogy az eljárásokat 
elektronikus úton folytatják-e le. Ebből a 
célból az ajánlatkérő szerv gondoskodik 
arról, hogy rendelkezzen a megfelelő 
dokumentációval a közbeszerzési eljárás 
valamennyi szakasza során hozott 
határozatok alátámasztásához, például a 
gazdasági szereplőkkel folytatott 
kommunikációra és a belső 
tanácskozásokra, az ajánlatok 
elkészítésére, az esetleges párbeszédre
vagy tárgyalásra, a kiválasztásra és a 
szerződés odaítélésére vonatkozó 
dokumentációval.

Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1516
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv dokumentálja az 
összes közbeszerzési eljárás menetét, 
függetlenül attól, hogy az eljárásokat 
elektronikus úton folytatják-e le. Ebből a 
célból az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési 

Az ajánlatkérő szerv megteszi a megfelelő 
lépéseket, hogy dokumentálja az 
elektronikus úton lefolytatott
közbeszerzési eljárás menetét.
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eljárás valamennyi szakaszát 
dokumentálja, ideértve a gazdasági 
szereplőkkel folytatott kommunikációt és 
a belső tanácskozásokat, az ajánlatok 
elkészítését, az esetleges párbeszédet vagy 
tárgyalást, a kiválasztást és a szerződés 
odaítélését.

Or. nl

Indokolás

A 2004/18/EK irányelv 43. cikkében meghatározott jelentéstételi rendszert kell előnyben 
részesíteni az ajánlott rendelkezésekkel szemben. Az új rendelkezések továbbá fokozott 
adminisztratív terhekkel járnának.

Módosítás 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv dokumentálja az 
összes közbeszerzési eljárás menetét, 
függetlenül attól, hogy az eljárásokat 
elektronikus úton folytatják-e le. Ebből a 
célból az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési 
eljárás valamennyi szakaszát 
dokumentálja, ideértve a gazdasági 
szereplőkkel folytatott kommunikációt és a 
belső tanácskozásokat, az ajánlatok 
elkészítését, az esetleges párbeszédet vagy 
tárgyalást, a kiválasztást és a szerződés 
odaítélését.

Az ajánlatkérő szerv dokumentálja az 
összes közbeszerzési eljárás menetét, 
függetlenül attól, hogy az eljárásokat 
elektronikus úton folytatják-e le. Ebből a 
célból az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési 
eljárás valamennyi szakaszát 
dokumentálja, ideértve a gazdasági 
szereplőkkel folytatott kommunikációt, az 
ajánlatok elkészítését, az esetleges 
párbeszédet vagy tárgyalást, a kiválasztást 
és a szerződés odaítélését.

Or. en

Módosítás 1518
Jürgen Creutzmann

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

Az ajánlatkérő szerv dokumentálja az 
összes közbeszerzési eljárás menetét, 
függetlenül attól, hogy az eljárásokat 
elektronikus úton folytatják-e le. Ebből a 
célból az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési 
eljárás valamennyi szakaszát 
dokumentálja, ideértve a gazdasági 
szereplőkkel folytatott kommunikációt és a 
belső tanácskozásokat, az ajánlatok 
elkészítését, az esetleges párbeszédet vagy 
tárgyalást, a kiválasztást és a szerződés 
odaítélését.

Az ajánlatkérő szerv dokumentálja az 
összes közbeszerzési eljárás menetét, 
függetlenül attól, hogy az eljárásokat 
elektronikus úton folytatják-e le. Ebből a 
célból az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési 
eljárás valamennyi szakaszát 
dokumentálja, ideértve a gazdasági 
szereplőkkel folytatott kommunikációt, az 
ajánlatok elkészítését, az esetleges 
párbeszédet vagy tárgyalást, a kiválasztást 
és a szerződés odaítélését.

Or. en

Módosítás 1519
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság vagy a nemzeti felügyeleti 
testület kéri, tájékoztatni kell őket a 
jelentésről vagy annak főbb elemeiről.

Ha a Bizottság kéri, tájékoztatni kell a 
jelentésről vagy annak főbb elemeiről.

Or. en

Módosítás 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság vagy a nemzeti felügyeleti 
testület kéri, tájékoztatni kell őket a 
jelentésről vagy annak főbb elemeiről.

Ha a Bizottság vagy a 83. cikkben említett 
nemzeti hatóságok vagy struktúrák kérik, 
tájékoztatni kell őket a jelentésről vagy 
annak főbb elemeiről.
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Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság vagy a nemzeti felügyeleti 
testület kéri, tájékoztatni kell őket a 
jelentésről vagy annak főbb elemeiről.

Ha a Bizottság vagy az illetékes nemzeti 
testület kéri, tájékoztatni kell őket a 
jelentésről vagy annak főbb elemeiről.

Or. en

Módosítás 1522
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság vagy a nemzeti felügyeleti 
testület kéri, tájékoztatni kell őket a 
jelentésről vagy annak főbb elemeiről.

Ha a Bizottság kéri, tájékoztatni kell a 
jelentésről vagy annak főbb elemeiről.

Or. en

Módosítás 1523
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk



PE492.869v01-00 124/175 AM\908760HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

A tagállami jelentések révén történő statisztikai adatgyűjtés nem megbízható, valamint 
megnövekedett bürokrációhoz és költségekhez vezet. A 86. cikk célja, hogy újraellenőrizze a 
TED-adatbázison keresztül a javaslat 48. cikke alapján gyűjtött adatokat. Mindazonáltal a 
TED-adatbázis adatai és a nemzeti jelentésekben szereplő adatok is nagyon gyakran 
hiányosak. Az újraellenőrzés helyett a statisztikai adatgyűjtés TED-adatbázisra alapuló 
pillérét tovább kell erősíteni, a nemzeti jelentéstételi pillért pedig teljes mértékben el kell 
hagyni.

Módosítás 1525
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. nl
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Indokolás

A javasolt rendelkezést el kell hagyni. Ez szükségtelen adminisztratív tehernövekedést 
jelentene.

Módosítás 1526
Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Módosítás 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nemzeti jelentéstétel és az ajánlatkérő 
szervek listái

Nemzeti jelentéstétel

Or. en
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Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 84. cikknek megfelelően létrehozott 
vagy kijelölt szervek legkésőbb a 
következő év október hónapjának 31. 
napjáig minden évről végrehajtási és
statisztikai jelentést küldenek a 
Bizottságnak egy szabvány-
formanyomtatvány alapján.

(1) A tagállamok legkésőbb a következő 
év október hónapjának 31. napjáig minden 
évről statisztikai jelentést küldenek a 
Bizottságnak egy szabvány-
formanyomtatvány alapján.

Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 84. cikknek megfelelően létrehozott 
vagy kijelölt szervek legkésőbb a 
következő év október hónapjának 31. 
napjáig minden évről végrehajtási és 
statisztikai jelentést küldenek a 
Bizottságnak egy szabvány-
formanyomtatvány alapján.

(1) A tagállamok illetékes szervei
legkésőbb a következő év október 
hónapjának 31. napjáig minden évről 
végrehajtási és statisztikai jelentést 
küldenek a Bizottságnak egy szabvány-
formanyomtatvány alapján.

Or. en
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Indokolás

A javaslat túlzott kötelességeket ró a tagállamokra. Különösen az adott tagállam összes 
ajánlatkérő szervét tartalmazó teljes jegyzéket nem lehet megküldeni a Bizottság számára. A 
gyakorlatban az ajánlatkérő szervek száma jelentős (néhány országban több ezer is lehet) és 
évente változik az igazgatás szerkezeti változtatásainak függvényében.

Módosítás 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy olyan teljes és naprakész listát, 
amely tartalmazza az összes központi 
kormányzati szervet, központi szint alatti 
ajánlatkérő szervet és közjogi intézményt -
beleértve a közbeszerzési szerződéseket 
vagy keretmegállapodásokat odaítélő, 
központi szint alatti hatóságokat és az 
ajánlatkérő szervek társulásait is -, és 
amely minden egyes hatóság mellett 
feltünteti annak egyedi azonosítószámát, 
ha a nemzeti jog ilyen számról 
rendelkezik; a listát csoportosítani kell a 
hatóságok típusa szerint;

törölve

Or. en

Indokolás

A javaslat túlzott kötelességeket ró a tagállamokra. Különösen az adott tagállam összes 
ajánlatkérő szervét tartalmazó teljes jegyzéket nem lehet megküldeni a Bizottság számára. A 
gyakorlatban az ajánlatkérő szervek száma jelentős (néhány országban több ezer is lehet) és 
évente változik az igazgatás szerkezeti változtatásainak függvényében.

Módosítás 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

a) egy olyan teljes és naprakész listát, 
amely tartalmazza az összes központi 
kormányzati szervet, központi szint alatti 
ajánlatkérő szervet és közjogi intézményt -
beleértve a közbeszerzési szerződéseket 
vagy keretmegállapodásokat odaítélő, 
központi szint alatti hatóságokat és az 
ajánlatkérő szervek társulásait is -, és 
amely minden egyes hatóság mellett 
feltünteti annak egyedi azonosítószámát, ha 
a nemzeti jog ilyen számról rendelkezik; a 
listát csoportosítani kell a hatóságok típusa 
szerint;

a) egy olyan listát, amely tartalmazza az 
összes központi kormányzati szervet, 
központi szint alatti ajánlatkérő szervet és 
közjogi intézményt, amelyek közbeszerzési 
szerződéseket vagy keretmegállapodásokat 
ítéltek oda a szóban forgó év során, és 
amely minden egyes hatóság mellett 
feltünteti annak egyedi azonosítószámát, ha 
a nemzeti jog ilyen számról rendelkezik; a 
listát csoportosítani kell a hatóságok típusa 
szerint;

Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az összes központi beszerző szervet 
tartalmazó teljes és naprakész listát;

törölve

Or. en

Indokolás

A javaslat túlzott kötelességeket ró a tagállamokra. Különösen az adott tagállam összes 
ajánlatkérő szervét tartalmazó teljes jegyzéket nem lehet megküldeni a Bizottság számára. A 
gyakorlatban az ajánlatkérő szervek száma jelentős (néhány országban több ezer is lehet) és 
évente változik az igazgatás szerkezeti változtatásainak függvényében.

Módosítás 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az összes központi beszerző szervet 
tartalmazó teljes és naprakész listát;

b) az összes olyan központi beszerző 
szervet tartalmazó listát, amelyek 
közbeszerzési szerződéseket vagy 
keretmegállapodásokat ítéltek oda a 
szóban forgó év során;

Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a jelen irányelv 4. cikkében 
megállapított értékhatárokat túllépő 
szerződések esetében:

c) a jelen irányelv 4. cikkében 
megállapított értékhatárokat túllépő 
szerződések esetében, a szóban forgó 
évben odaítélt szerződések becsült számát 
és értékét a hatóságok minden típusa 
esetében az eljárás, valamint az építési 
beruházások, áruk és szolgáltatások 
szerinti bontásban;

Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník



PE492.869v01-00 130/175 AM\908760HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az odaítélt szerződések számát és értékét 
a hatóságok minden típusa esetében az 
eljárás szerinti bontásban, illetve a CPV-
nómenklatúra szerinti felosztás által 
meghatározott építési beruházások, áruk 
és szolgáltatások szerinti bontásban;

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. ha a szerződés megkötése a hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
szerint történt, az i. alpontban említett 
adatokat a 30. cikkben említett 
körülmények szerinti bontásban is meg 
kell adni, és az odaítélt szerződések számát 
és értékét a sikeres vállalkozó tagállama, 
illetve harmadik országa szerint kell 
meghatározni;

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) minden olyan szerződés esetében, amely
a jelen irányelv 4. cikkében megállapított 
értékhatárok alatt marad, viszont a jelen 
irányelv hatálya alá tartozna, ha az értéke 
meghaladná az adott értékhatárt, az odaítélt 
szerződések számát és értékét a hatóságok 
egyes típusai szerinti bontásban.

d) minden, a jelen irányelv 4. cikkében 
megállapított értékhatárok alatti 
közbeszerzés esetében, amely viszont a 
jelen irányelv hatálya alá tartozna, ha az 
értéke meghaladná az adott értékhatárt, a 
szóban forgó év során végzett 
közbeszerzések összevont összértékének 
becslését. Ez a becslés kifejezetten 
alapulhat a nemzeti közzétételi 
követelmények értelmében rendelkezésre 
álló adatokon

Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok kötelesek információt 
szolgáltatni a Bizottságnak a jelen 
irányelv végrehajtásához, felügyeletéhez 
és kikényszerítéséhez kapcsolódó 
intézményi szervezetükről, valamint az 
uniós közbeszerzési szabályok 
végrehajtásával kapcsolatos iránymutatás, 
illetve segítségnyújtás, vagy a szabályok 
végrehajtásának kihívásaira való reagálás 
érdekében tett nemzeti 
kezdeményezésekről.

törölve

Or. en
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Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok kötelesek információt 
szolgáltatni a Bizottságnak a jelen 
irányelv végrehajtásához, felügyeletéhez 
és kikényszerítéséhez kapcsolódó 
intézményi szervezetükről, valamint az 
uniós közbeszerzési szabályok 
végrehajtásával kapcsolatos iránymutatás, 
illetve segítségnyújtás, vagy a szabályok 
végrehajtásának kihívásaira való reagálás 
érdekében tett nemzeti 
kezdeményezésekről.

törölve

Or. en

Indokolás

A (4) bekezdés szükségtelennek tűnik.

Módosítás 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság kialakítja az (1) 
bekezdésben említett éves végrehajtási és
statisztikai jelentés szabvány-
formanyomtatványát. A végrehajtási jogi 
aktusokat a 91. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 

(5) A Bizottság kialakítja az (1) 
bekezdésben említett éves statisztikai 
jelentés szabvány-formanyomtatványát. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 91. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
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elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az irányításra (jelentéstétel) vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1542
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
86 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

86a. cikk
Statisztikai kötelezettségek és a statisztikai 

jelentés tartalma
(1) A tagállamok kötelesek információt 
szolgáltatni a Bizottságnak a jelen 
irányelv végrehajtásához, felügyeletéhez 
és kikényszerítéséhez kapcsolódó 
intézményi szervezetükről, valamint az 
uniós közbeszerzési szabályok 
végrehajtásával kapcsolatos iránymutatás, 
illetve segítségnyújtás, vagy a szabályok 
végrehajtásának kihívásaira való reagálás 
érdekében tett nemzeti 
kezdeményezésekről.
(2) Az (1) bekezdésben említett jelentésnek 
– a jelen irányelv 4. cikkében 
megállapított értékhatárokat túllépő 
szerződések esetében – legalább a 
következő adatokat kell tartalmaznia:
i. az odaítélt szerződések számát és értékét 
a hatóságok minden típusa esetében az 
eljárás szerinti bontásban, illetve a CPV-
nómenklatúra szerinti felosztás által 
meghatározott építési beruházások, áruk 
és szolgáltatások szerinti bontásban;
ii. ha a szerződés megkötése a hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
szerint történt, az i. alpontban említett 
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adatokat a 30. cikkben említett 
körülmények szerinti bontásban is meg 
kell adni, és az odaítélt szerződések számát 
és értékét a sikeres vállalkozó tagállama, 
illetve harmadik országa szerint kell 
meghatározni;
Amennyiben lehetséges, az első 
albekezdés a) pontjában említett adatokat 
a következők szerinti bontásban kell 
megadni:
a) az alkalmazott közbeszerzési eljárás; 
valamint
b) mindegyik eljárás esetében a II. 
mellékletben megadott építési 
beruházások, valamint a XVI. 
mellékletben a CPV-nómenklatúra 
kategóriái szerint meghatározott termékek 
és szolgáltatások;
c) a szerződést elnyerő gazdasági szereplő 
állampolgársága, illetve honossága.
Ha a szerződés megkötése a tárgyalásos 
eljárás szerint történt, az első albekezdés 
a) pontjában említett adatokat a 27. és a 
30. cikkben említett körülmények szerinti 
bontásban is meg kell adni, és az odaítélt 
szerződések számát és értékét a sikeres 
vállalkozó tagállama, illetve harmadik 
országa szerint kell meghatározni.
(3) Az ajánlatkérő szervek I. mellékletben 
nem szereplő valamennyi kategóriája 
tekintetében a statisztikai jelentésnek 
legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) az odaítélt szerződések száma és értéke, 
az (1) bekezdés második albekezdése 
szerinti bontásban;
b) a megállapodástól való eltérések 
alapján odaítélt szerződések összértéke.
(4) A statisztikai jelentésnek a 
megállapodásban előírt minden egyéb 
statisztikai adatot is tartalmaznia kell. Az 
első albekezdésben említett adatokat a 91. 
cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak 
megfelelően kell meghatározni.
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Or. en

Módosítás 1543
Monica Luisa Macovei

Irányelvre irányuló javaslat
86 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

86a. cikk
Jogorvoslat és szankciók

A tagállamok hatékony és időszerű 
jogorvoslati mechanizmusokat, valamint 
hatékony, visszatartó erejű és arányos 
szankciókat léptetnek életbe a 
közbeszerzéssel kapcsolatos csalás, 
korrupció, összeférhetetlenség és más 
súlyos szabálytalanságok esetén. Az ilyen 
esetekben alkalmazott jogorvoslati eljárás 
és szankciók magukban foglalják a 
vonatkozó közbeszerzési szerződés 
érvénytelenítését és a kártérítést.

Or. en

Módosítás 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

87. cikk törölve
Segítségnyújtás az ajánlatkérő szerveknek 
és a vállalkozásoknak
(1) A tagállamok kötelesek az ajánlatkérő 
szervek számára technikai támogatási 
struktúrákat elérhetővé tenni a beszerzési 
eljárások előkészítése és megvalósítása 
során, jogi és gazdasági tanács, 
iránymutatás és segítség nyújtása 
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érdekében. A tagállamok ezenkívül 
kötelesek gondoskodni arról, hogy minden 
ajánlatkérő szerv megfelelő segítséget és 
tanácsot kaphasson az egyedi kérdésekkel 
kapcsolatban.
(2) A gazdasági szereplők - különösen a 
kkv-k - közbeszerzéshez való 
hozzáférésének javítása céljából, valamint 
a jelen irányelvben szereplő rendelkezések 
pontos értelmezésének megkönnyítése 
érdekében a tagállamok kötelesek 
biztosítani, hogy megfelelő segítség álljon 
rendelkezésre, ideértve az elektronikus 
utat és az üzleti segítségnyújtásra szolgáló 
meglévő hálózatok alkalmazását.
(3) A valamely más tagállam közbeszerzési 
eljárásában részt venni kívánó gazdasági 
szereplők számára egyedi igazgatási 
támogatást kell biztosítani. Ennek a 
támogatásnak legalább az érintett 
tagállam közigazgatási követelményeire, 
valamint az elektronikus beszerzéssel 
kapcsolatos lehetséges kötelezettségekre ki 
kell terjednie.
A tagállamok gondoskodnak róla, hogy az 
érdekelt gazdasági szereplők könnyen 
hozzáférhessenek az építési beruházás 
kivitelezése, illetve a szolgáltatás 
teljesítése szerinti tagállamban, régióban 
vagy településen hatályos, adózási, 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
kötelezettségekre vonatkozó megfelelő 
információhoz, amelyeket az építési 
területen végzendő építési munkákra, 
illetve a szerződés teljesítése során nyújtott 
szolgáltatásokra alkalmazni kell.
(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés értelmében a 
tagállamok kijelölhetnek egy vagy több 
szervet vagy igazgatási struktúrát. A 
tagállamok gondoskodnak az e szervek és 
struktúrák közötti megfelelő 
koordinációról.

Or. en
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Indokolás

Az irányításra (segítségnyújtás az ajánlatkérő szerveknek és a vállalkozásoknak) vonatkozó 
alternatív javaslatok, amelyek a 87. cikk törlésére vonatkoznak. A Bizottság javaslatait a 
költésghatékonyságot egyértelműen bizonyító eset bemutatásával kellene alátámasztani, 
továbbá ezek a részletes javaslatok a szubszidiaritás és az arányosság elveivel is ellentétesek. 
Mindazonáltal egyértelműen szükség van arra, hogy a tagállamok a közbeszerzések 
tekintetében magukévá tegyék a kkv-kra vonatkozó, illetve a „Gondolkozz előbb kicsiben!” 
elveket. Az ezt tartalmazó javaslat egy preambulumbekezdésben található.

Módosítás 1545
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. nl

Indokolás

Az ajánlatkérő szervek számára nyújtott segítség nemzeti szintű megszervezésének feladata 
magukra a tagállamokra hárul. Ha a rendelkezések egyértelműbbek volnának, vélhetőleg nem 
kellene ilyen sokszor pontosítani a közbeszerzési szabályokat.

Módosítás 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

87. cikk törölve
Segítségnyújtás az ajánlatkérő szerveknek 
és a vállalkozásoknak
(1) A tagállamok kötelesek az ajánlatkérő 
szervek számára technikai támogatási 
struktúrákat elérhetővé tenni a beszerzési 
eljárások előkészítése és megvalósítása 
során, jogi és gazdasági tanács, 
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iránymutatás és segítség nyújtása 
érdekében. A tagállamok ezenkívül 
kötelesek gondoskodni arról, hogy minden 
ajánlatkérő szerv megfelelő segítséget és 
tanácsot kaphasson az egyedi kérdésekkel 
kapcsolatban.
(2) A gazdasági szereplők - különösen a 
kkv-k - közbeszerzéshez való 
hozzáférésének javítása céljából, valamint 
a jelen irányelvben szereplő rendelkezések 
pontos értelmezésének megkönnyítése 
érdekében a tagállamok kötelesek 
biztosítani, hogy megfelelő segítség álljon 
rendelkezésre, ideértve az elektronikus 
utat és az üzleti segítségnyújtásra szolgáló 
meglévő hálózatok alkalmazását.
(3) A valamely más tagállam közbeszerzési 
eljárásában részt venni kívánó gazdasági 
szereplők számára egyedi igazgatási 
támogatást kell biztosítani. Ennek a 
támogatásnak legalább az érintett 
tagállam közigazgatási követelményeire, 
valamint az elektronikus beszerzéssel
kapcsolatos lehetséges kötelezettségekre ki 
kell terjednie.
A tagállamok gondoskodnak róla, hogy az 
érdekelt gazdasági szereplők könnyen 
hozzáférhessenek az építési beruházás 
kivitelezése, illetve a szolgáltatás 
teljesítése szerinti tagállamban, régióban 
vagy településen hatályos, adózási, 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
kötelezettségekre vonatkozó megfelelő 
információhoz, amelyeket az építési 
területen végzendő építési munkákra, 
illetve a szerződés teljesítése során nyújtott 
szolgáltatásokra alkalmazni kell.
(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés értelmében a 
tagállamok kijelölhetnek egy vagy több 
szervet vagy igazgatási struktúrát. A 
tagállamok gondoskodnak az e szervek és 
struktúrák közötti megfelelő 
koordinációról.

Or. en
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Módosítás 1547
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelesek az ajánlatkérő 
szervek számára technikai támogatási 
struktúrákat elérhetővé tenni a beszerzési 
eljárások előkészítése és megvalósítása 
során, jogi és gazdasági tanács, 
iránymutatás és segítség nyújtása 
érdekében. A tagállamok ezenkívül 
kötelesek gondoskodni arról, hogy minden 
ajánlatkérő szerv megfelelő segítséget és 
tanácsot kaphasson az egyedi kérdésekkel 
kapcsolatban.

(1) A tagállamok kötelesek az ajánlatkérő 
szervek számára technikai támogatási 
struktúrákat elérhetővé tenni a beszerzési 
eljárások előkészítése és megvalósítása 
során, jogi és gazdasági tájékoztatás, 
iránymutatás és segítség nyújtása 
érdekében. A tagállamok ezenkívül 
kötelesek gondoskodni arról, hogy minden 
ajánlatkérő szerv megfelelő segítséget és 
tájékoztatást kaphasson az egyedi 
kérdésekkel kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Ez egy pontosítás, mivel a szövegezés jogi tanácsként is értelmezhető, azonban az uniós 
rendelkezésekről nem a tagállamoknak kell jogi tanácsadást nyújtani.

Módosítás 1548
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelesek az ajánlatkérő 
szervek számára technikai támogatási 
struktúrákat elérhetővé tenni a beszerzési 
eljárások előkészítése és megvalósítása 
során, jogi és gazdasági tanács, 
iránymutatás és segítség nyújtása 
érdekében. A tagállamok ezenkívül 
kötelesek gondoskodni arról, hogy minden 
ajánlatkérő szerv megfelelő segítséget és 

(1) A tagállamok kötelesek az ajánlatkérő 
szervek számára támogatási struktúrákat 
elérhetővé tenni a beszerzési eljárások 
előkészítése és megvalósítása során, jogi és 
gazdasági tanács, iránymutatás és segítség 
nyújtása érdekében. A tagállamok 
ezenkívül kötelesek gondoskodni arról, 
hogy minden ajánlatkérő szerv megfelelő 
segítséget és tanácsot kaphasson az egyedi 
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tanácsot kaphasson az egyedi kérdésekkel 
kapcsolatban.

kérdésekkel kapcsolatban. A tagállamok 
külső tanácsadási szolgáltatásokat is 
igénybe vehetnek program- és 
projektirányítási készségeik és 
kompetenciáik kiegészítéséhez.

Or. en

Módosítás 1549
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés értelmében a 
tagállamok kijelölhetnek egy vagy több 
szervet vagy igazgatási struktúrát. A 
tagállamok gondoskodnak az e szervek és 
struktúrák közötti megfelelő 
koordinációról.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a cikk szükségtelen adminisztratív terhet jelent. A tagállamok feladata saját belső 
igazgatásuk megszervezése. A tagállamok az uniós rendelkezés nélkül is dönthetnek 
felügyeleti testület létrehozásáról (84. cikk). A 84. cikk ellentétes a szubszidiaritás elvével.

Módosítás 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
88 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kölcsönösen segítséget 
nyújtanak egymásnak, és a hatékony 
együttműködés érdekében intézkedéseket 
hoznak a 40., 41., 42., 55., 57., 59., 60., 
61., 63. és 69. cikkben említett 

(1) A tagállamok kölcsönösen segítséget 
nyújtanak egymásnak, és a hatékony 
együttműködés érdekében intézkedéseket 
hoznak a 40., 41., 42., 55., 57., 59., 60., 
61., 63., 69. és 73a. cikkben említett 
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kérdésekben történő információcsere 
biztosítására. Gondoskodnak az egymásnak 
szolgáltatott adatok bizalmas kezeléséről.

kérdésekben történő információcsere 
biztosítására. Gondoskodnak az egymásnak 
szolgáltatott adatok bizalmas kezeléséről.

Or. en

Módosítás 1551
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
88 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk alkalmazásában a tagállamok 
egy vagy több kapcsolattartó pontot 
jelölnek ki, amelyek elérhetőségéről 
tájékoztatják a többi tagállamot, a 
felügyeleti szerveket és a Bizottságot. A 
tagállamok közzéteszik és rendszeresen 
frissítik a kapcsolattartó pontok jegyzékét. 
A szóban forgó kapcsolattartó pontok 
koordinálásáért a felügyeleti testület felel.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a cikk szükségtelen adminisztratív terhet jelent. A tagállamok feladata saját belső 
igazgatásuk megszervezése. A tagállamok az uniós rendelkezés nélkül is dönthetnek 
felügyeleti testület létrehozásáról (84. cikk). A 84. cikk ellentétes a szubszidiaritás elvével.

Módosítás 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
88 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk alkalmazásában a tagállamok 
egy vagy több kapcsolattartó pontot 
jelölnek ki, amelyek elérhetőségéről 
tájékoztatják a többi tagállamot, a 

törölve
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felügyeleti szerveket és a Bizottságot. A 
tagállamok közzéteszik és rendszeresen 
frissítik a kapcsolattartó pontok jegyzékét. 
A szóban forgó kapcsolattartó pontok 
koordinálásáért a felügyeleti testület felel.

Or. en

Indokolás

Az irányításra (igazgatási együttműködés) vonatkozó alternatív javaslatok.

Módosítás 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
88 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E cikk alkalmazásában a tagállamok 
egy vagy több kapcsolattartó pontot 
jelölnek ki, amelyek elérhetőségéről 
tájékoztatják a többi tagállamot, a 
felügyeleti szerveket és a Bizottságot. A 
tagállamok közzéteszik és rendszeresen 
frissítik a kapcsolattartó pontok jegyzékét. 
A szóban forgó kapcsolattartó pontok 
koordinálásáért a felügyeleti testület felel.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem tekinthető arányos intézkedésnek az, hogy a tagállamokat kiegészítő testület 
létrehozására kötelezik. Ezen túlmenően, az ilyen testület hatáskörébe utalt különféle 
kompetenciák – például a felügyelet, a koordinálás, a jelentéstétel – összeférhetetlenséget 
szülhetnek.

Módosítás 1554
Jürgen Creutzmann

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

(3) E cikk alkalmazásában a tagállamok 
egy vagy több kapcsolattartó pontot 
jelölnek ki, amelyek elérhetőségéről 
tájékoztatják a többi tagállamot, a 
felügyeleti szerveket és a Bizottságot. A 
tagállamok közzéteszik és rendszeresen 
frissítik a kapcsolattartó pontok jegyzékét.
A szóban forgó kapcsolattartó pontok 
koordinálásáért a felügyeleti testület felel.

(3) E fejezet alkalmazásában a tagállamok 
egy vagy több kapcsolattartó pontot 
jelölnek ki, amelyek elérhetőségéről 
tájékoztatják a többi tagállamot és a 
Bizottságot. A tagállamok közzéteszik és 
rendszeresen frissítik a kapcsolattartó 
pontok jegyzékét.

Or. en

(Lásd a 86. cikk törlését.)

Módosítás 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
88 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az információcsere a XXX/XXXX/EU 
sz. európai parlamenti és tanácsi 
rendelet[az Európai Parlament és a 
Tanács javaslata a belső piaci információs 
rendszeren keresztül megvalósuló 
közigazgatási együttműködésről szóló 
rendeletről („IMI rendelet”) 
COM(2011)522] alapján létrehozott belső 
piaci információs rendszeren keresztül 
történik. A tagállamok a lehető 
legrövidebb határidőn belül továbbítják a 
más tagállamok által kért információkat.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem tekinthető arányos intézkedésnek az, hogy a tagállamokat kiegészítő testület 
létrehozására kötelezik. Ezen túlmenően, az ilyen testület hatáskörébe utalt különféle 
kompetenciák – például a felügyelet, a koordinálás, a jelentéstétel – összeférhetetlenséget 
szülhetnek.
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Módosítás 1556
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
89 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6., 13., 19., 20., 
23., 54., 59., 67. és 86. cikkben említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. Az említett 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetésének napját követő 
napon vagy a határozatban megjelölt egyéb 
napon lép hatályba. A határozat nem érinti 
a már hatályban lévő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 6., 13., 19., 20., 
23. és 59. cikkben említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. Az említett határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetésének napját követő napon vagy a 
határozatban megjelölt egyéb napon lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 1557
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját a 71/306/EGK 
tanácsi határozattal létrehozott 
közbeszerzési tanácsadó bizottság segíti. 
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
szerinti bizottság.

(1) A Bizottság munkáját a 71/306/EGK 
tanácsi határozattal létrehozott 
közbeszerzési tanácsadó bizottság és a 
3286/94/EK tanácsi rendelet 
(kereskedelem akadályairól szóló rendelet 
) 7. cikke alapján létrehozott bizottság
segíti. Ezek a bizottságok a 182/2011/EU 
rendelet 3. cikke szerinti bizottságok.
__________________
46 HL L 349., 1994.12.31., 71. o.

Or. en
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Módosítás 1558
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e cikkre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni.

(2) Az e cikkre történő hivatkozáskor a 
182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni, és az illetékes bizottság a 
71/306/EGK tanácsi határozattal 
létrehozott bizottság.

Or. en

Módosítás 1559
Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikkét kell alkalmazni, és az illetékes 
bizottság a kereskedelem akadályairól 
szóló rendelettel létrehozott bizottság.

Or. en

Módosítás 1560
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 melléklet – H rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

H. RÉSZ törölve
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A SZOCIÁLIS ÉS EGYÉB 
MEGHATÁROZOTT 
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ 
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI 
FELHÍVÁSBAN FELTÜNTETENDŐ 
INFORMÁCIÓK
(75. cikk (1) bekezdés)
1. Az ajánlatkérő szerv, valamint eltérés 
esetén annak a szervnek a neve, azonosító 
száma (amennyiben a nemzeti jog előírja), 
címe és NUTS-kódja, telefonszáma, 
faxszáma, e-mail és internetcíme, 
amelytől további információt lehet kérni.
2. Adott esetben az az e-mail vagy 
internetcím, amelyen a dokumentáció és 
minden kiegészítő dokumentum 
hozzáférhető.
3. Az ajánlatkérő szerv típusa és fő 
tevékenysége.
4. Adott esetben annak megjelölése, hogy 
az ajánlatkérő szerv központi beszerző 
szerv vagy a közös beszerzés valamely 
másik formájáról van szó.
5. A CPV-nómenklatúra szerinti
hivatkozási szám(ok); amennyiben a 
szerződés részekből áll, ezt az információt 
mindegyik rész esetében meg kell adni. 
6. Építési beruházás esetén a beruházás fő 
helyszínének NUTS-kódja, míg 
árubeszerzés és szolgáltatás esetén a 
teljesítés fő helyszínének NUTS-kódja. 
7. A szolgáltatások meghatározása és 
adott esetben a beszerzendő mellékes 
építési beruházások és áruk.

8. A szerződés(ek) teljes becsült értéke; 
amennyiben a szerződés részekből áll, ezt 
az információt mindegyik rész esetében 
meg kell adni.

9. Részvételi feltételek, köztük:

a) adott esetben annak feltüntetése, hogy 
a szerződést védett műhelyek számára 
tartják-e fenn vagy hogy az csak védett 
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munkahely-t e r e m t é s i  programok 
keretében történik-e;

b) adott esetben annak feltüntetése, hogy 
a szolgáltatás teljesítését törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések 
alapján egy meghatározott szakma 
számára tartják-e fenn.

10. Határidő(k), ameddig az ajánlatkérő 
szervet értesíteni kell a részvételi 
szándékról.

11. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás 
főbb jellemzőinek rövid leírása.

12. Bármely más lényeges információ.

Or. en

Módosítás 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
6 melléklet  – 8 rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

H. RÉSZ törölve
A SZOCIÁLIS ÉS EGYÉB 
MEGHATÁROZOTT 
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ 
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI 
FELHÍVÁSBAN FELTÜNTETENDŐ 
INFORMÁCIÓK
(75. cikk (1) bekezdés)
1. Az ajánlatkérő szerv, valamint eltérés 
esetén annak a szervnek a neve, azonosító 
száma (amennyiben a nemzeti jog előírja), 
címe és NUTS-kódja, telefonszáma, 
faxszáma, e-mail és internetcíme, 
amelytől további információt lehet kérni.
2. Adott esetben az az e-mail vagy 
internetcím, amelyen a dokumentáció és 
minden kiegészítő dokumentum 
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hozzáférhető.
3. Az ajánlatkérő szerv típusa és fő 
tevékenysége.
4. Adott esetben annak megjelölése, hogy 
az ajánlatkérő szerv központi beszerző 
szerv vagy a közös beszerzés valamely 
másik formájáról van szó.
5. A CPV-nómenklatúra szerinti 
hivatkozási szám(ok); amennyiben a 
szerződés részekből áll, ezt az információt 
mindegyik rész esetében meg kell adni. 
6. Építési beruházás esetén a beruházás fő 
helyszínének NUTS-kódja, míg 
árubeszerzés és szolgáltatás esetén a 
teljesítés fő helyszínének NUTS-kódja. 
7. A szolgáltatások meghatározása és 
adott esetben a beszerzendő mellékes 
építési beruházások és áruk.

8. A szerződés(ek) teljes becsült értéke; 
amennyiben a szerződés részekből áll, ezt 
az információt mindegyik rész esetében 
meg kell adni.

9. Részvételi feltételek, köztük:

a) adott esetben annak feltüntetése, hogy 
a szerződést védett műhelyek számára 
tartják-e fenn vagy hogy az csak védett 
munkahely-t e r e m t é s i  programok 
keretében történik-e;

b) adott esetben annak feltüntetése, hogy 
a szolgáltatás teljesítését törvényi, 
rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések 
alapján egy meghatározott szakma 
számára tartják-e fenn.

10. Határidő(k), ameddig az ajánlatkérő 
szervet értesíteni kell a részvételi 
szándékról.

11. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás 
főbb jellemzőinek rövid leírása.

12. Bármely más lényeges információ.
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Or. en

Indokolás

Az A és B szolgáltatások közötti különbségtétel újrabevezetéséhez kapcsolódik.

Módosítás 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) építési beruházásra irányuló 
közbeszerzési szerződés esetében azoknak 
a műszaki előírásoknak az összessége, 
amelyek különösen a közbeszerzési 
dokumentációban szerepelnek, és amelyek 
meghatározzák valamely anyag, termék 
vagy áru megkövetelt jellemzőit, hogy az 
megfeleljen az ajánlatkérő szerv által 
igényelt rendeltetésnek. E jellemzők közé 
tartozik a környezetvédelmi és éghajlattal 
összefüggő teljesítmény színvonala, a 
valamennyi követelménynek (többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára való elérhetőségnek) megfelelő 
kialakítás és a megfelelőség-értékelés, a 
teljesítmény, a 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 utasítást, 
valamint az építmény teljes életciklusának 
szakaszaiban alkalmazott gyártási 
folyamatokat és módszereket. 
Tartalmazzák továbbá a tervezésre és a 
költségekre vonatkozó szabályokat, az 
építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és 
átvételére vonatkozó feltételeket, az építési 
eljárásokat, illetve technológiákat, valamint 
minden olyan egyéb műszaki feltételt, 
amelyet az ajánlatkérő szervnek módjában 
áll általános vagy különös 
rendelkezésekkel előírni az elkészült 

a) építési beruházásra irányuló 
közbeszerzési szerződés esetében azoknak 
a műszaki előírásoknak az összessége, 
amelyek különösen a közbeszerzési 
dokumentációban szerepelnek, és amelyek 
meghatározzák valamely anyag, termék 
vagy áru megkövetelt jellemzőit, hogy az 
megfeleljen az ajánlatkérő szerv által 
igényelt rendeltetésnek. E jellemzők közé 
tartozik a környezetvédelmi és éghajlattal 
összefüggő teljesítmény színvonala, a 
valamennyi követelménynek (többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára való elérhetőségnek) megfelelő 
kialakítás és a megfelelőség-értékelés, a 
teljesítmény, a 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 utasítást, 
valamint az építmény teljes életciklusának 
szakaszaiban alkalmazott gyártási 
folyamatokat és módszereket. 
Tartalmazzák továbbá a tervezésre
(ideértve a beépített adatvédelmet) és a 
költségekre vonatkozó szabályokat, az 
építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és 
átvételére vonatkozó feltételeket, az építési 
eljárásokat, illetve technológiákat, valamint 
minden olyan egyéb műszaki feltételt, 
amelyet az ajánlatkérő szervnek módjában 
áll általános vagy különös 
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építmény és azon anyagok vagy 
alkatrészek tekintetében, amelyeket az 
magában foglal;

rendelkezésekkel előírni az elkészült 
építmény és azon anyagok vagy 
alkatrészek tekintetében, amelyeket az 
magában foglal;

Or. en

Módosítás 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) építési beruházásra irányuló 
közbeszerzési szerződés esetében azoknak 
a műszaki előírásoknak az összessége, 
amelyek különösen a közbeszerzési 
dokumentációban szerepelnek, és amelyek 
meghatározzák valamely anyag, termék 
vagy áru megkövetelt jellemzőit, hogy az 
megfeleljen az ajánlatkérő szerv által 
igényelt rendeltetésnek. E jellemzők közé 
tartozik a környezetvédelmi és éghajlattal 
összefüggő teljesítmény színvonala, a 
valamennyi követelménynek (többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára való elérhetőségnek) megfelelő 
kialakítás és a megfelelőség-értékelés, a 
teljesítmény, a 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 utasítást, 
valamint az építmény teljes életciklusának 
szakaszaiban alkalmazott gyártási 
folyamatokat és módszereket. 
Tartalmazzák továbbá a tervezésre és a 
költségekre vonatkozó szabályokat, az 
építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és 
átvételére vonatkozó feltételeket, az építési 
eljárásokat, illetve technológiákat, valamint 
minden olyan egyéb műszaki feltételt, 
amelyet az ajánlatkérő szervnek módjában 
áll általános vagy különös 

a) építési beruházásra irányuló 
közbeszerzési szerződés esetében azoknak 
a műszaki előírásoknak az összessége, 
amelyek különösen a közbeszerzési 
dokumentációban szerepelnek, és amelyek 
meghatározzák valamely anyag, termék 
vagy áru megkövetelt jellemzőit, hogy az 
megfeleljen az ajánlatkérő szerv által 
igényelt rendeltetésnek. E jellemzők közé 
tartozik a környezetvédelmi és éghajlattal 
összefüggő teljesítmény színvonala, a 
valamennyi követelménynek (többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára való elérhetőségnek) megfelelő 
kialakítás és a megfelelőség-értékelés, a 
teljesítmény, a 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 utasítást, 
valamint az építmény teljes életciklusának 
szakaszaiban alkalmazott gyártási 
folyamatokat és módszereket, valamint 
munkafeltételeket. Tartalmazzák továbbá a 
tervezésre és a költségekre vonatkozó 
szabályokat, az építmény vizsgálatára, 
ellenőrzésére és átvételére vonatkozó 
feltételeket, az építési eljárásokat, illetve 
technológiákat, valamint minden olyan 
egyéb műszaki feltételt, amelyet az 
ajánlatkérő szervnek módjában áll 
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rendelkezésekkel előírni az elkészült 
építmény és azon anyagok vagy 
alkatrészek tekintetében, amelyeket az 
magában foglal;

általános vagy különös rendelkezésekkel 
előírni az elkészült építmény és azon 
anyagok vagy alkatrészek tekintetében, 
amelyeket az magában foglal;

Or. en

Módosítás 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében a 
dokumentációban szereplő azon leírás, 
amely meghatározza a termék, illetve 
szolgáltatás tekintetében megkövetelt 
jellemzőket, így a minőség színvonalát, a 
környezetvédelmi és éghajlattal összefüggő 
teljesítmény színvonalát, a valamennyi 
követelménynek (többek között a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
való elérhetőségnek) megfelelő kialakítást, 
továbbá a megfelelőség-értékelést, a 
teljesítményt, a termék rendeltetését, a 
biztonságot és a méreteket, beleértve a 
termék kereskedelmi nevére, a 
terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és 
vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a 
jelölésre és címkézésre, a használati 
utasításra, az áru vagy szolgáltatás teljes 
életciklusának szakaszaiban alkalmazott 
gyártási folyamatokra és módszerekre, 
valamint a megfelelőség-értékelési 
eljárásokra vonatkozó követelményeket;

b) árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében a 
dokumentációban szereplő azon leírás, 
amely meghatározza a termék, illetve 
szolgáltatás tekintetében megkövetelt 
jellemzőket, így a minőség színvonalát, a 
környezetvédelmi és éghajlattal összefüggő 
teljesítmény színvonalát, a valamennyi 
követelménynek (többek között a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
való elérhetőségnek) megfelelő kialakítást, 
továbbá a megfelelőség-értékelést, a 
teljesítményt, a termék rendeltetését, a 
biztonságot és a méreteket, beleértve a 
termék kereskedelmi nevére, a 
terminológiára, a tervezésre vonatkozó 
szabályok (ideértve a beépített 
adatvédelmet), a jelekre, a vizsgálatra és 
vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a 
jelölésre és címkézésre, a használati 
utasításra, az áru vagy szolgáltatás teljes 
életciklusának szakaszaiban alkalmazott 
gyártási folyamatokra és módszerekre, 
valamint a megfelelőség-értékelési 
eljárásokra vonatkozó követelményeket;

Or. en
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Módosítás 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében a 
dokumentációban szereplő azon leírás, 
amely meghatározza a termék, illetve 
szolgáltatás tekintetében megkövetelt 
jellemzőket, így a minőség színvonalát, a 
környezetvédelmi és éghajlattal összefüggő 
teljesítmény színvonalát, a valamennyi 
követelménynek (többek között a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
való elérhetőségnek) megfelelő kialakítást, 
továbbá a megfelelőség-értékelést, a 
teljesítményt, a termék rendeltetését, a 
biztonságot és a méreteket, beleértve a 
termék kereskedelmi nevére, a 
terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és 
vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a 
jelölésre és címkézésre, a használati 
utasításra, az áru vagy szolgáltatás teljes 
életciklusának szakaszaiban alkalmazott 
gyártási folyamatokra és módszerekre, 
valamint a megfelelőség-értékelési 
eljárásokra vonatkozó követelményeket;

b) árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében a 
dokumentációban szereplő azon leírás, 
amely meghatározza a termék, illetve 
szolgáltatás tekintetében megkövetelt 
jellemzőket, így a minőség színvonalát, a 
környezetvédelmi és éghajlattal összefüggő 
teljesítmény színvonalát, a valamennyi 
követelménynek (többek között a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
való elérhetőségnek) megfelelő kialakítást, 
továbbá a megfelelőség-értékelést, a 
teljesítményt, a termék rendeltetését, a 
biztonságot és a méreteket, beleértve a 
termék kereskedelmi nevére, a 
terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és 
vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a 
jelölésre és címkézésre, a használati 
utasításra, az áru vagy szolgáltatás teljes 
életciklusának szakaszaiban alkalmazott 
gyártási folyamatokra, módszerekre és 
munkafeltételekre, valamint a 
megfelelőség-értékelési eljárásokra 
vonatkozó követelményeket;

Or. en

Módosítás 1566
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „szabvány”: valamely elismert 
szabványügyi testület által ismételt vagy 

2. „szabvány”: valamely elismert 
szabványügyi szervezet által, ismételt vagy 
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folyamatos alkalmazás céljából elfogadott 
műszaki leírás, amelynek betartása nem 
kötelező és amely az alábbi kategóriák 
valamelyikébe tartozik;

folyamatos használat céljából, 
konszenzussal megállapított és elfogadott 
műszaki leírás, amelynek betartása nem 
kötelező és amely az alábbi kategóriák 
valamelyikébe tartozik:

Or. en

Módosítás 1567
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „közös műszaki leírás”: olyan műszaki 
leírás, amelyet a tagállamok által elismert 
eljárásnak megfelelően vagy az európai 
szabványosításról [, valamint a 
89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 
2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/105/EK és a 2009/23/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról] szóló [XXX] európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 9. és 10. 
cikkének megfelelően állapítottak meg, és 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétettek;

4. „közös műszaki leírás”: olyan műszaki 
leírás, amelyet a tagállamok által elismert 
eljárásnak megfelelően vagy – az 
információs és kommunikációs 
technológiák terén – az európai 
szabványosításról [, valamint a 
89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 
2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/105/EK és a 2009/23/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról] szóló [XXX] európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 9. és 10. 
cikkének megfelelően állapítottak meg, és 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétettek;

Or. en

Indokolás

CEN/CENELEC javaslat, amelynek célja a 98/34/EK irányelv fogalommeghatározásaival 
való összhangba hozás.

Módosítás 1568
Sari Essayah
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Irányelvre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „közös műszaki leírás”: olyan műszaki 
leírás, amelyet a tagállamok által elismert 
eljárásnak megfelelően vagy az európai 
szabványosításról [, valamint a 
89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 
2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/105/EK és a 2009/23/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról] szóló [XXX] európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 9. és 10. 
cikkének megfelelően állapítottak meg, és 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétettek;

4. „közös műszaki leírás”: olyan műszaki 
leírás, amelyet a tagállamok által elismert 
eljárásnak megfelelően vagy – az 
információs és kommunikációs 
technológiák terén – az európai 
szabványosításról [, valamint a 
89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 
2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/105/EK és a 2009/23/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról] szóló [XXX] európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 9. és 10. 
cikkének megfelelően állapítottak meg, és 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétettek;

Or. en

Módosítás 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
11 melléklet – 8 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a munkahelyi biztonságról és 
egészségvédelemről szóló 155. sz. 
egyezmény;

Or. en

Módosítás 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
11 melléklet – 8 b francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az (ipari) munkaidőről szóló 1. sz. 
egyezmény;

Or. en

Módosítás 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
11 melléklet – 8 c francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- legkisebb munkabérek megállapításáról 
szóló 131. sz. egyezmény;

Or. en

Módosítás 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
11 melléklet – 8 d francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a társadalombiztosításról 
(minimumelőírások) szóló 102. sz. 
egyezmény;

Or. en

Módosítás 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdasági szereplő azonosítója; a) a gazdasági szereplő azonosítója;
cégjegyzékszám, név, cím, banki adatok;

Or. en

Módosítás 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A vállalkozás leírása, különös 
tekintettel az alapítás évére, a vállalkozási 
formára, a vállalkozás tulajdonosa(i)ra, 
az igazgatótanács tagjaira, az ágazati 
magatartási kódexre, a vállalkozás főbb 
szolgáltatásainak és/vagy termékeinek 
rövid leírására;

Or. en

Módosítás 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak igazolása, hogy a gazdasági 
szereplő teljesítette adófizetési és 
társadalombitosítási kötelzettségeit az 
adott tagállam jogszabályainak 
megfelelően;

Or. en
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Módosítás 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a gazdasági szereplő főbb gazdasági 
mutatói az utóbbi három számviteli évben: 
bruttó értékesítés, a kamatfizetés és 
adózás előtti eredmény és 
szolvenciamutató; az induló vállalkozások 
akkor felelnek meg a da) pontnak, 
amennyiben a vonatkozó információkat az 
indulástól a jelenlegi időpontig bevezették 
a közbeszerzési útlevelükbe;

Or. en

Módosítás 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a gazdasági szereplő főbb szervezeti 
mutatói: az alkalmazottak átlagos száma 
az utóbbi három év során, illetve az 
alkalmazottak száma a legutóbbi év 
végén; a db) pontnak való megfelelés 
induló vállalkozások számára, 
amennyiben a vonatkozó információkat az 
indulástól a jelenlegi időpontig bevezették 
a közbeszerzési útlevelükbe;

Or. en

Módosítás 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az útlevél érvényességi idejének jelölése, 
amely nem lehet hat hónapnál rövidebb 
időtartam.

f) az útlevél érvényességi idejének jelölése, 
amely nem lehet egy évnél rövidebb 
időtartam.

Or. en

Módosítás 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
13 melléklet – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az útlevél érvényességi idejének jelölése, 
amely nem lehet hat hónapnál rövidebb 
időtartam.

f) az útlevél érvényességi idejének jelölése, 
amely nem lehet tizenkét hónapnál 
rövidebb időtartam.

Or. en

Módosítás 1580
Marian Harkin

Irányelvre irányuló javaslat
14 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a legfeljebb az elmúlt három év során 
leszállított főbb áruk, illetve teljesített főbb 
szolgáltatások jegyzéke, az összegek, 
időpontok és a közületi vagy magán 
megrendelők feltüntetésével. Az 
ajánlatkérő szervek a verseny megfelelő 
szintjének biztosítása érdekében szükség 
esetén feltüntethetik, hogy figyelembe 
veszik a három évnél régebben teljesített, 
vonatkozó árubeszerzés vagy szolgáltatás 
igazolását;

ii. a legfeljebb az elmúlt három év során 
leszállított főbb áruk, illetve teljesített főbb 
szolgáltatások jegyzéke, az összegek, 
időpontok és a közületi vagy magán 
megrendelők feltüntetésével. Az 
ajánlatkérő szervek a verseny megfelelő 
szintjének biztosítása érdekében szükség 
esetén feltüntethetik, hogy figyelembe 
veszik a öt évnél régebben teljesített, 
vonatkozó árubeszerzés vagy szolgáltatás 
igazolását;
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Or. en

Indokolás

A szakmérnöki tanácsadási kompetenciákat a módszertan, a készségek és az erőforrások 
összessége adja, amelyek egy szakosodott terület esetében nem feltételenül 
tükröződnek/bizonyíthatóak a legutóbbi három év során.

Módosítás 1581
Phil Prendergast

Irányelvre irányuló javaslat
14 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a legfeljebb az elmúlt három év során 
leszállított főbb áruk, illetve teljesített főbb 
szolgáltatások jegyzéke, az összegek, 
időpontok és a közületi vagy magán 
megrendelők feltüntetésével. Az 
ajánlatkérő szervek a verseny megfelelő 
szintjének biztosítása érdekében szükség 
esetén feltüntethetik, hogy figyelembe 
veszik a három évnél régebben teljesített, 
vonatkozó árubeszerzés vagy szolgáltatás 
igazolását;

ii. a legfeljebb az elmúlt öt év során 
leszállított főbb áruk, illetve teljesített főbb 
szolgáltatások jegyzéke, az összegek, 
időpontok és a közületi vagy magán 
megrendelők feltüntetésével. Az 
ajánlatkérő szervek a verseny megfelelő 
szintjének biztosítása érdekében szükség 
esetén feltüntethetik, hogy figyelembe 
veszik a öt évnél régebben teljesített, 
vonatkozó árubeszerzés vagy szolgáltatás 
igazolását;

Or. en

Módosítás 1582
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
14 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azon környezetvédelmi vezetési 
intézkedések megjelölése, amelyeket a 
gazdasági szereplő a szerződés teljesítése 
során alkalmazni tud;

f) azon környezetvédelmi vezetési és 
szociális intézkedések megjelölése, 
amelyeket a gazdasági szereplő a szerződés
teljesítése során alkalmazni tud;

Or. en
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Módosítás 1583
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
14 melléklet – 2 rész – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azon környezetvédelmi vezetési 
intézkedések megjelölése, amelyeket a 
gazdasági szereplő a szerződés teljesítése 
során alkalmazni tud;

f) azon fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos vezetési intézkedések 
megjelölése, amelyeket a gazdasági 
szereplő a szerződés teljesítése során 
alkalmazni tud;

Or. en

Módosítás 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
16 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

XVI. MELLÉKLET Ez a melléklet törölve.

Or. en

Indokolás

E melléklet helyébe a 16A. és a 16B. melléklet lép.

Módosítás 1585
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
16 melléklet 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

XVI. MELLÉKLET Ez a melléklet törölve.
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Or. fr

Indokolás

E melléklet helyébe a XVIA. és a XVIB. melléklet lép.

Módosítás 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
16 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

CPV-kód Leírás

79611000-0; 

85000000-9-től 85323000-9-ig

(kivéve 85321000-5 és 85322000-2) 

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

79995000-5-től 79995200-7-ig; 80100000-

5-től 80660000-8-ig (kivéve 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); 92000000-1-től 

92700000-8-ig (kivéve 92230000-9, -

292231000, 92232000-6); 

Közigazgatási oktatási, egészségügyi és 

kultúrával kapcsolatos szolgáltatások

75300000-9 Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő 

szolgáltatások

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Segélyekkel, támogatásokkal és 

juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások

98000000-3; Egyéb közösségi, szociális és személyi 

szolgáltatások

98120000-0 Szakszervezetek által nyújtott 

szolgáltatások

98131000-0 Vallási szolgáltatások

Módosítás
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CPV-kód Leírás

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8; 

85000000-9-től 85323000-9-ig

(kivéve 85321000-5 és 85322000-2)

98133100-5 és 98200000-5

Egészségügyi, szociális és kapcsolódó 

szolgáltatások

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 

79995000-5-től 79995200-7-ig; 80100000-

5-től 80660000-8-ig (kivéve 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); 92000000-1-től 

92700000-8-ig (kivéve 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6); 

Közigazgatási oktatási, egészségügyi és 

kultúrával kapcsolatos szolgáltatások

75300000-9 Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő 

szolgáltatások

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Segélyekkel, támogatásokkal és 

juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások

98000000-3; 55521100-9 Egyéb közösségi, szociális és személyi 

szolgáltatások

98120000-0 Szakszervezetek által nyújtott 

szolgáltatások

98131000-0 Vallási szolgáltatások

61000000-5-től 61530000-9-ig; 63370000-

3-től 63372000-7-ig

Vízi szállítás

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; 63000000-9-től 63600000-5-
ig (kivéve 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7

Közlekedési mellék- és kiegészítő 
szolgáltatások

74500000-4-től 74540000-6-ig (kivéve 
74511000-4) 95000000-2-től 95140000-5-
ig

Személyzet-elhelyezési és -ellátási 
szolgáltatások

74600000-5-től 74620000-1-ig Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, 
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kivéve a páncélozott járművel végzett 
szolgáltatásokat

74875000-3-tól 74875200-5-ig, valamint 
92000000-1-től 92622000-7-ig (kivéve 
92230000-2)

Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport 
területén

Or. en

Indokolás

Miként az üzleti és polgári jogokkal kapcsolatos online kapcsolattartási pont esetében, „Az 
Ön online európai honlapja” elnevezésű honlap láthatóságát is jelentősen meg kell erősíteni 
a fogyasztók körében.

Módosítás 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Irányelvre irányuló javaslat
16 melléklet – 1 oszlop – 1 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79611000-0 és
85000000-9-től 85323000-9-ig
(kivéve 85321000-5 és 85322000-2)

79611000-0 és
85000000-9-től 85323000-9-ig
(kivéve 85321000-5, 85322000-2 és 
85143000-3)

Or. en

Indokolás

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)
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Módosítás 1588
Anna Hedh

Irányelvre irányuló javaslat
16 melléklet – 6 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98120000-0 / Szakszervezetek által 
nyújtott szolgáltatások

törölve

Or. en

Indokolás

A szakszervezetek autonóm magánszektorbeli jogalanyok, amelyek nem tartoznak a 
közbeszerzések hatálya alá. Nem egyértelmű, hogy mi lenne a szakszervezetek 
belefoglalásának a hatása, és az erre irányuló rész törlendő, amennyiben a belefoglalás 
mellet semmiféle ésszerű érvelés nem mutatható fel. 

Módosítás 1589
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 melléklet – 7 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79100000-5-től 79140000-7-ig / jogi 
szolgáltatások

Or. en

Indokolás

A személyes választás jellegével bíró jogi szolgáltatások igénybevétele nem megengedett a 
közbeszerzési rendszer teljes körű alkalmazása esetén. Ezen túlmenően, ezeket olyan jogi 
környezetben nyújtják, amely tagálamonként jelentősen változik, tehát az ilyen szolgáltatások 
iránti igény egyértelműen a vonatkozó nemzeti jogszabályok terén sajátos kompetenciákkal 
rendelkező szereplőkre korlátozódik. 

Módosítás 1590
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
16 melléklet – 7 - 71 sorok (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79112000-2 Jogi képviseleti szolgáltatások
79100000-5 Jogi szolgáltatások
79110000-8 Jogi tanácsadási és 
képviseleti szolgáltatások
79111000-5 Jogi tanácsadási 
szolgáltatások
79112100-3 Érdekeltek képviseletével 
kapcsolatos szolgáltatások
79120000-1 Szabadalmi és szerzői jogi 
tanácsadó szolgáltatások
79121000-8 Szerzői jogi tanácsadó 
szolgáltatások
79121100-90 Szoftverrel kapcsolatos 
szerzői jogi tanácsadási szolgáltatások
79130000-4 Jogi dokumentációs és 
hitelesítési szolgáltatások
79131000-1 Dokumentációs 
szolgáltatások
79132000-8 Hitelesítési szolgáltatások
79140000-7 Jogi tanácsadói és 
információs szolgáltatások

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások egyedi kezelése csak akkor indokolt, ha azt az összes hasonló jellegű 
szolgáltatásra alkalmazzák. A jogi szolgáltatásokra ugyanazok a titoktartási szabályok 
vonatkoznak, így azokat nem szabad megkülönböztetni.

Módosítás 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 melléklet – 2 oszlop
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egészségügyi és szociális szolgáltatások Egészségügyi, állat-egészségügyi és 
szociális szolgáltatások

Közigazgatási oktatási, egészségügyi és 
kultúrával kapcsolatos szolgáltatások

Közigazgatási oktatási, egészségügyi és 
kultúrával kapcsolatos szolgáltatások

Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő 
szolgáltatások

Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő 
szolgáltatások

Segélyekkel, támogatásokkal és 
juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások

Segélyekkel, támogatásokkal és 
juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások 

Egyéb közösségi, szociális és személyi 
szolgáltatások Egyéb közösségi, szociális és személyi 

szolgáltatások

Szakszervezetek által nyújtott 
szolgáltatások

Szakszervezetek által nyújtott 
szolgáltatások

Vallási szolgáltatások Vallási szolgáltatások

Szállodai és éttermi szolgáltatások
Vasúti közlekedési szolgáltatások
Hajózás
Közlekedési mellék- és kiegészítő 
szolgáltatások
Személyzetelhelyezési és -ellátási 
szolgáltatások, kivéve a 
munkaszerződéseket
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, 
kivéve a páncélozott járművel végzett 
szolgáltatásokat
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
Szabadidő, kultúra és sport, a 
műsorközvetítők által programanyagok 
megvételére, fejlesztésére, gyártására vagy 
közös gyártására vonatkozó szerződések és 
a közvetítési időre vonatkozó szerződések 
kivételével
Egyéb szolgáltatások, a 
munkaszerződések és a műsorközvetítők 
által programanyagok megvételére, 
fejlesztésére, gyártására vagy közös 
gyártására vonatkozó szerződések és a 
közvetítési időre vonatkozó szerződések 
kivételével
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Or. de

Indokolás

Az A és B szolgáltatások közötti jelenlegi megkülönböztetést alapvetően fenn kell tartani, 
mivel a B szolgáltatásoknak nincs, vagy csak kevés jelentőségük van a belső piac 
szempontjából. A kultúra, sport és szabadidő területén nyújtott szolgáltatások elhagyása 
különösen nehezen érthető lenne és a gyakorlatban komoly problémákat és megnövekedett 
bürokráciát okozna. Az „adminisztratív szolgáltatások” kifejezés jelentése nem eléggé világos 
és túlságosan korlátozott.

Módosítás 1592
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
16 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

XVIa. melléklet
XVIa. melléklet – A. rész

Az 1. cikkben említett szolgáltatások

Kategóriá
k

Tárgy CPC 
hivatkozási 
szám [1]

CPV hivatkozási szám

1 Karbantartási és javítási 
szolgáltatások

6112, 6122, 633, 
886

50100000-6-tól 50884000-5-ig (kivéve 
50310000-1-től 50324200-4-ig és 
50116510-9, 50190000-3, 502290006, 
50243000-0) és 51000000-9-től 
51900000-1-ig 

2 Szárazföldi szállítási 
szolgáltatások, beleértve 
a páncélozott járművel 
végzett szolgáltatásokat 
és futárszolgálatokat, 
kivéve a postai 
küldemények szállítását

712 (kivéve 
71235), 7512, 
87304

60100000-9-től 60183000-4-ig (kivéve 
60160000-7, 60161000-4, 60220000-
6) és 64120000-3-tól 64121200-2-ig 

3 Légi személyszállítási és 
teherfuvarozási 
szolgáltatások, kivéve a 
postai küldemények 
szállítását

73 (kivéve 7321)
60410000-5-től 60424120-3-ig (kivéve 
60411000-2, 60421000-5), és 
60500000; 60440000-4-től 60445000-
9-ig 

4 Postai küldemények 71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 



PE492.869v01-00 168/175 AM\908760HU.doc

HU

továbbítása szárazföldi 
[2] és légi úton

60421000-5 

5 Távközlési 
szolgáltatások

752 64200000-8-tól 64228200-2-ig, 
72318000-7 és 72700000-7-től 
72720000-3-ig 

6 Pénzügyi szolgáltatások:
a) Biztosítási 

szolgáltatások
b) Banki és befektetési 

szolgáltatások [3]

ex 81, 812, 814
66100000-1-től 66720000-3-ig 

7 Számítástechnikai és 
kapcsolódó 
szolgáltatások

84 50310000-1-től 50324200-4-ig; 
72000000-5-től 72920000-5-ig (kivéve 
72318000-7, és 72700000-7-től 
72720000-3-ig), 9342410-4 

8 K+F szolgáltatások [4] 85 73000000-2-től 73436000-7-ig (kivéve 
73200000-4, 73210000-7, 773220000-
0)

9 Számviteli, 
könyvvizsgálói és 
könyvelési szolgáltatások

862 79210000-9-től 79223000-3-ig 

10 Piackutatási és 
közvélemény-kutatási 
szolgáltatások

864 79300000-7-től 79330000-6-ig és 
79342310-9, 79342311-6 

11 Vezetési tanácsadási 
szolgáltatások [5] és 
ezzel összefüggő 
szolgáltatások

865, 866 73200000-4-től 73220000-0-ig; 
79400000-8-tól 79421200-3-ig és 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8

12 Építészeti szolgáltatások; 
mérnöki szolgáltatások 
és integrált mérnöki 
szolgáltatások; 
várostervezési és 
tájépítészeti 
szolgáltatások; az 
ezekkel összefüggő 
tudományos és műszaki 
tanácsadási 
szolgáltatások; műszaki 
vizsgálati és elemzési 
szolgáltatások

867
71000000-8-tól 71900000-7-ig (kivéve 
71550000-8) és 79994000-8 

13 Hirdetési szolgáltatások 871 79341000-6-tól 79342200-5-ig (kivéve 
79342000-3 és 79342100-4)

14 Épülettakarítási 
szolgáltatások és 
ingatlankezelési 
szolgáltatások

874, 82201-től 
82206-ig 70300000-4-től 70340000-6-ig, és 

90900000-6-tól 90924000-0-ig 
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15 Kiadói és nyomdai 
szolgáltatások eseti vagy 
szerződéses alapon

88442
79800000-2-től 79824000-6; 
79970000-6-tól 79980000-7-ig 

16 Szennyvíz- és 
hulladékkezelési 
szolgáltatások; 
köztisztasági és hasonló 
szolgáltatások

94 90400000-1-től 90743200-9-ig (kivéve 
90712200-3; 90910000-9-től 
90920000-2-ig és 50190000-3, 
50229000-6 50243000-0 

(1) A 92/50/EGK irányelv alkalmazási körének meghatározására használt CPC-
nómenklatúra (ideiglenes változat). 
(2) Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 
(3) Az értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy 
átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokra irányuló szerződések, valamint a 
jegybankok által nyújtott szolgáltatások kivételével. Nem tartoznak ide továbbá: a föld, 
meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármely pénzügyi 
eljárással történő megvásárlását vagy bérlését magában foglaló szolgáltatások; 
mindazonáltal a vételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen 
szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában nyújtott pénzügyi szolgáltatás 
ezen irányelv hatálya alá tartozik.
(4) Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, amikor a 
haszon kizárólag az ajánlatkérő szervnél és/vagy ajánlatkérőnél jelentkezik a 
szolgáltatásnak a saját tevékenységében való felhasználása során, és feltéve, hogy a kapott 
szolgáltatás ellenértékét teljes mértékben az ajánlatkérő szerv fizeti meg.
(5) A választottbírói és békéltetési szolgáltatások kivételével. 

XVIa. melléklet – B. rész
A 4. cikk d) pontjában és a 74. cikkben említett szolgáltatások

Kategóriá
k

Tárgy CPC 
hivatkozási 
szám [1]

CPV hivatkozási szám

17 Szállodai és éttermi 
szolgáltatások

64 55100000-1-től 55524000-9-ig, és 
98340000-8-tól 98341100-6-ig 

18 Vasúti közlekedési 
szolgáltatások

711 60200000-0-től 60220000-6-ig 

19 Vízi szállítási 
szolgáltatások

72 60600000-4-től 60653000-0-ig, és 
63727000-1-tól 63727200-3-ig 

20 Közlekedési mellék- és 
kiegészítő szolgáltatások

74
63000000-9-től 63734000-3-ig (kivéve 
63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 
és 63727000-1-től 63727200-3-ig), és 
98361000-1 

21 Jogi szolgáltatások 861 79100000-5-től 79140000-7-ig 
22 Személyzetelhelyezési és 872
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-ellátási szolgáltatások 
[2]

79600000-0-tól 79635000-4-ig (kivéve 
79611000-0, 79632000-3, 79633000-
0) és 98500000-8-tól 98514000-9-ig

23 Nyomozási és biztonsági 
szolgáltatások, kivéve a 
páncélozott járművel 
végzett szolgáltatásokat

873 (kivéve 
87304)

80100000-5-től 80660000-8-ig (kivéve 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-
1) 

24 Oktatási és szakképzési 
szolgáltatások

92 80100000-5-től 80660000-8-ig (kivéve 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-
1) 

25 Egészségügyi és szociális 
szolgáltatások

93 79611000-0, és 85000000-9-től 
85323000-9-ig (kivéve 85321000-5 és 
85322000-2)

26 Szórakoztató, kulturális 
és sportszolgáltatások 
[3]

96 79995000-5-től 79995200-7-ig és 
92000000-1-től 92700000-8-ig (kivéve 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-
6) 

27 Egyéb szolgáltatások

(1) A 92/50/EGK irányelv alkalmazási körének meghatározására használt CPC-
nómenklatúra (ideiglenes változat). 
(2) A munkaszerződések kivételével. 
(3) A műsorközvetítők által programanyagok megvételére, fejlesztésére, gyártására vagy 
közös gyártására vonatkozó szerződések és a közvetítési időre vonatkozó szerződések 
kivételével. 

Or. fr

Módosítás 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
16 a melléklet (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
XVIa. melléklet
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XVIa. melléklet – A. rész
A 6a. cikkben említett szolgáltatások

Kategória 
száma

Tárgy CPC 
hivatkozási 

szám (1)

CPV hivatkozási szám

1 Karbantartási és 
javítási szolgáltatások

6112, 
6122, 633,
886

50100000-6-tól 
50884000-5-ig (kivéve 
50310000-1-től 
50324200-4-ig és 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) és 
51000000-9-től 
51900000-1-ig 

2 Szárazföldi szállítási 
szolgáltatások (2), 
beleértve a páncélozott 
járművel végzett 
szolgáltatásokat és 
futárszolgálatokat,
kivéve a postai 
küldemények szállítását

712 
(kivéve 
71235),
7512,
87304

60100000-9-tól 
60183000-4-ig (kivéve 
60160000-7, 60161000-
4, 60220000-6) és 
64120000-3-tól 
64121200-2-ig 

3 Légi személyszállítási és 
teherfuvarozási 
szolgáltatások, kivéve
a postai küldemények 
szállítását

73 (kivéve 
7321)

60410000-5-től 
60424120-3-ig (kivéve 
60411000-2, 60421000-
5), és 60500000-3, és 
60440000-4-től 
60445000-9-ig 

4 Szárazföldi (3) és légi 
postai küldemények
szállítása

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Távközlési 
szolgáltatások

752 64200000-8-tól 
64228200-2-ig, 
72318000-7 és 
72700000-7-től 
72720000-3-ig 

6 Pénzügyi 
szolgáltatások:
a) Biztosítási 
szolgáltatások
b) Banki és befektetési
szolgáltatások (4)

ex 81, 812, 
814 66100000-1-től 

66720000-3-ig (4)

7 Számítástechnikai és 
kapcsolódó 
szolgáltatások

84 50310000-1-től 
50324200-4-ig, 
72000000-5-től 
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72920000-5-ig (kivéve 
72318000-7 és 
72700000-7-től 
72720000-3-ig), 
79342410-4 

8 Kutatási és fejlesztési
szolgáltatások (5)

85 73000000-2-től 
73436000-7-ig (kivéve: 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0)

9 Számviteli, 
könyvvizsgálói és
könyvelési 
szolgáltatások

862
79210000-9-től 
79223000-3-ig 

10 Piackutatási és 
közvélemény-kutatási
szolgáltatások

864
79300000-7-től 
79330000-6-ig és 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Vezetési tanácsadási 
szolgáltatások (6) és 
ezzel összefüggő 
szolgáltatások

865, 866
73200000-4-től 
73220000-0-ig, 
79400000-8-tól 
79421200-3-ig és 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Építészeti 
szolgáltatások; mérnöki 
szolgáltatások és 
integrált mérnöki 
szolgáltatások; 
várostervezési és 
tájépítészeti 
szolgáltatások; az 
ezekkel összefüggő 
tudományos és műszaki 
tanácsadási 
szolgáltatások; műszaki 
vizsgálati és elemzési 
szolgáltatások

867
71000000-8-tól 
71900000-7-ig (kivéve 
71550000-8) és 
79994000-8 

13 Hirdetési szolgáltatások 871 79341000-6-tól 
79342200-5-ig (kivéve 
79342000-3 és 
79342100-4)

14 Épülettakarítási 
szolgáltatások és 
ingatlankezelési 

874, 
82201-től
82206-ig

70300000-4-től 
70340000-6-ig, és 
90900000-6-tól 
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szolgáltatások 90924000-0-ig 
15 Kiadói és nyomdai 

szolgáltatások eseti 
vagy szerződéses alapon

88442 79800000-2-től 
79824000-6-ig, és 
79970000-6-tól 
79980000-7-ig 

16 Szennyvíz- és 
hulladékkezelési 
szolgáltatások; 
köztisztasági és hasonló 
szolgáltatások

94 90400000-1-től 
90743200-9-ig (kivéve 
90712200-3), 90910000-
9-től 90920000-2-ig és 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

________________________________________
(1) A munkaszerződések kivételével.
(2) A műsorközvetítők által programanyagok megvételére, fejlesztésére, gyártására vagy 

közös gyártására vonatkozó szerződések és a közvetítési időre vonatkozó szerződések 
kivételével.

(3) Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
(4) Az értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy 

átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások, valamint a jegybanki szolgáltatások 
kivételével.

Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra 
vonatkozó jogok bármely pénzügyi eljárással történő megvásárlását vagy bérlését 
magában foglaló szolgáltatások; mindazonáltal a vételi vagy bérleti szerződés 
megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen 
formában nyújtott pénzügyi szolgáltatás ezen irányelv hatálya alá tartozik.

(5) Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, amikor a 
haszon kizárólag az ajánlatkérőnél jelentkezik a szolgáltatásnak a saját tevékenységében 
való felhasználása során, és feltéve, hogy a kapott szolgáltatás ellenértékét teljes 
mértékben az ajánlatkérő fizeti meg.

(6) A választottbírói és békéltetési szolgáltatások kivételével.

XVIa. melléklet – B. rész 
A 6a. cikkben említett szolgáltatások

Kategória 
száma

Tárgy CPC 
hivatkozási 

szám (1)

CPV hivatkozási szám

17 Szállodai és éttermi 
szolgáltatások

64 55100000-1-től 
55524000-9-ig, és 
98340000-8-tól 
98341100-6-ig 

18 Vasúti közlekedési 
szolgáltatások

711 60200000-0-től 
60220000-6-ig 

19 Vízi szállítási 
szolgáltatások

72 60600000-4-től 
60653000-0-ig, és
63727000-1-től 
63727200-3-ig 
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20 Közlekedési mellék- és 
kiegészítő 
szolgáltatások

74 63000000-9-től -
63734000-3-ig (kivéve 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, és 
63727000-1-től 
63727200-3-ig) és 
98361000-1 

21 Jogi szolgáltatások 861 79100000-5-től 
79140000-7-ig 

22 Személyzetelhelyezési és 
-ellátási szolgáltatások 
(1)

872 79600000-0-tól 
79635000-4-ig (kivéve 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0), és 
98500000-8-tól 
98514000-9-ig 

23 Nyomozási és 
biztonsági 
szolgáltatások, kivéve a 
páncélozott járművel 
végzett szolgáltatásokat

873 
(kivéve 
87304)

79700000-1-től 
79723000-8-ig 

24  Oktatási és szakképzési 
szolgáltatások

92 80100000-5-től 
80660000-8-ig (kivéve 
80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1)

25  Egészségügyi és 
szociális szolgáltatások

93 79611000-0 és 
85000000-9-től 
85323000-9-ig (kivéve 
85321000-5 és 
85322000-2) 

26 Szolgáltatások a 
pihenés, kultúra és 
sport területén

96 79995000-5-től 
79995200-7-ig, és 
92000000-1-től 
92700000-8-ig (kivéve 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6)

27 Egyéb szolgáltatások 
(2)

(1) A munkaszerződések kivételével.
(2) A műsorközvetítők által programanyagok megvételére, fejlesztésére, gyártására vagy 
közös gyártására vonatkozó szerződések és a közvetítési időre vonatkozó szerződések 
kivételével.

Or. en
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