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Módosítás 445
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 446
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A beszerzést nem szabad azzal a céllal 
megtervezni, hogy az adott beszerzés 
kikerüljön a jelen irányelv hatálya alól, 
vagy mesterségesen korlátozza a versenyt.
Az eljárásokat mindig megfelelő 
biztosítékoknak kell kísérniük, amelyek 
biztosítják az egyenlő bánásmód és az 
átláthatóság elvének való megfelelést, a 
szabad versenyt és hirdetést, valamint a 
közpénzek hatékony kezelését.

Or. es

Módosítás 447
Cornelis de Jong

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

Az ajánlatkérők a késedelmes kifizetéseket 
a 2011/7/EU irányelvben 
meghatározottaknak megfelelően veszik 
figyelembe.

Or. en

Módosítás 448
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési politikában az 
ajánlatkérőknek a „legelőnyösebb 
ajánlatra” kell törekedniük. Ennek 
megvalósítása érdekében a közbeszerzési 
szerződést a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat szerint ítélik oda.

Or. en

Módosítás 449
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések részleteit 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 450
Sergio Gaetano Cofferati
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Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 451
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 452
Pablo Arias Echeverría
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Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 453
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel jogát fenntarthatják a 
következők számára:

a) a főleg non-profit szervezetek által 
támogatott vagy azokat magukba foglaló 
védett műhelyek, vagy úgy rendelkeznek, 
hogy a közbeszerzési szerződéseket a 
védett munkahely-teremtési programok 
keretében kell teljesíteni, amennyiben az 
érintett alkalmazottak többsége fogyatékos 
személy, akik – fogyatékosságuk jellege 
vagy súlyossága miatt – szokásos 
körülmények között nem folytathatnak 
keresőtevékenységet vagy nem találhatnak 
munkát a rendes munkaerőpiacon;
b) szociális vállalkozások vagy 
programok, ha azok elsődleges célja a 
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hátrányos helyzetű munkavállalók 
társadalmi és szakmai integrációja, 
feltéve, hogy az ilyen gazdasági szereplők 
által vagy ilyen programok keretében 
foglalkoztatott munkavállalók több mint 
30%-a hátrányos helyzetű személy.
Az ajánlati felhívásban hivatkozni kell 
erre a rendelkezésre.
Azokban a tagállamokban, ahol a 
körülmények indokolják – már 
amennyiben jelentős a fogyatékkal élő, 
munkaképes, ám nem dolgozó személyek 
száma –, a fenti a) pontban leírt módon 
fenntartott szerződések mennyiségének el 
kell érnie legalább az ajánlatkérő 
testületek vagy más illetékes testületek 
által meghatározott számot vagy 
százalékot.

Or. es

Módosítás 455
Frank Engel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E kötelezettség elmulasztása esetén a 
felelősség az ajánlatkérőt terheli.

Or. fr

Módosítás 456
Heide Rühle

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

(2) Ha a jelen irányelv, vagy az 
információ megszerzésére vonatkozó 
egyéb nemzeti jogszabályok másként nem 
rendelkeznek, és az odaítélt szerződések 
közzétételére vonatkozó kötelezettségekre,
valamint a részvételre jelentkezők és az 
ajánlattevők jelen irányelv 64. és 69.
cikkében előírt tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő nem hozhat nyilvánosságra 
olyan, a részére gazdasági szereplők által 
megadott adatokat, amelyeket azok 
bizalmasnak minősítettek; ideértve, de nem 
kizárólagosan a műszaki vagy üzleti 
titkokat és az ajánlatok bizalmas 
vonatkozásait.

(2) A jelen irányelv vagy a nemzeti 
jogszabályok rendelkezéseivel ellentétben, 
valamint az odaítélt szerződések 
közzétételére vonatkozó kötelezettségek és 
a részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 64. és 69. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó kötelezettségek
sérelme nélkül, az ajánlatkérő nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat, 
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek;
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

Or. en

Indokolás

Annak világossá tétele érdekében, hogy ez a szabály nem alkalmazandó abban az esetben, ha 
ajánlatkérő szerv jogosult vagy köteles a vonatkozó információ közzétételére (például 
tisztességes jogi eljárás keretében).

Módosítás 457
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 64. és 69. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó
kötelezettségekkel kapcsolatos 

(2) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségek, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 64. és 69. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó kötelezettségek
sérelme nélkül, az ajánlatkérő nem hozhat 
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rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő nem hozhat nyilvánosságra
olyan, a részére gazdasági szereplők által 
megadott adatokat, amelyeket azok 
bizalmasnak minősítettek; ideértve, de 
nem kizárólagosan a műszaki vagy üzleti 
titkokat és az ajánlatok bizalmas 
vonatkozásait.

nyilvánosságra a részére gazdasági 
szereplők által megadott, a pályázatokra 
vonatkozó információkat és részleteket.

Or. fr

Módosítás 458
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 64. és 69. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő nem hozhat nyilvánosságra 
olyan, a részére gazdasági szereplők által 
megadott adatokat, amelyeket azok 
bizalmasnak minősítettek; ideértve, de 
nem kizárólagosan a műszaki vagy üzleti 
titkokat és az ajánlatok bizalmas 
vonatkozásait.

(2) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 64. és 69. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő nem hozhat nyilvánosságra 
olyan, a részére gazdasági szereplők által 
megadott adatokat, nevezetesen műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

E kötelezettség elmulasztása esetén a 
felelősség az ajánlatkérőt terheli.

Or. fr

Indokolás

A részvételre jelentkezők vagy ajánlattevők által az odaítélési eljárás során az ajánlatkérő 
felé közölt információk bizalmas jellegére vonatkozó rendelkezések megerősítése. A bizalmas 
információk, mint például a műszaki és üzleti titkok nyilvánosságra hozatala az ajánlatkérő 
felelősségre vonásával jár.
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Módosítás 459
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 32 .cikk (1) és (2) bekezdése nem 
akadályozza a megkötött szerződések és a 
későbbi változások közzétételét.

Or. en

Módosítás 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a cikk nem akadályozza a 
megkötött szerződések és a későbbi 
változások közzétételét

Or. en

Módosítás 461
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

A gyakorlatban a telefont nem használják az ilyen eljárások során. A kommunikáció gyorsabb 
és a nyomon követhetőséget biztosító módjai előnyben részesülnek.

Módosítás 462
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technikai formátumok, valamint a 
feldolgozási és továbbítási szabványok 
interoperabilitásának biztosítása érdekében, 
különösen határokon átnyúló 
összefüggésben, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 98. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el egyes konkrét 
technikai standardok kötelező 
használatának előírására, legalább az 
elektronikus benyújtás, az elektronikus 
katalógusok és az elektronikus hitelesítési 
eszközök tekintetében.

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

Or. en

Módosítás 463
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a közbeszerzési eljárásban való 
részvételre vonatkozó jelentkezést írásban 
vagy telefonon kell megtenni;
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Or. en

Indokolás

A gyakorlatban a telefont nem használják az ilyen eljárások során. A kommunikáció gyorsabb 
és a nyomon követhetőséget biztosító módjai előnyben részesülnek.

Módosítás 464
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy legkésőbb két évvel a 101. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök - különösen 
elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy legkésőbb négy évvel a 101. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök – különösen 
elektronikus benyújtás – útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

Or. en

Indokolás

Ez a határidő túl szoros.

Módosítás 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról,
hogy legkésőbb két évvel a 101. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti
valamennyi beszerzési eljárást
elektronikus kommunikációs eszközök -

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

követelményeivel összhangban.

A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, 2020. január 1-re a jelen irányelv 
szerinti beszerzési eljárások 100%-át 
elektronikus kommunikációs eszközök –
különösen elektronikus benyújtás – útján 
bonyolítsák le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

Or. en

Indokolás

Úgy véljük, hogy ez a kétlépést tartalmazó megközelítés realisztikusabb és megvalósíthatóbb 
célok kitűzését jelenti, és elegendő időt biztosít az ajánlatkérőknek a tervezésre és 
megvalósításra.

Módosítás 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy legkésőbb két évvel a 101. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást 
elektronikus kommunikációs eszközök -
különösen elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

A tagállamok minden szükséges lépést 
megtesznek annak érdekében, hogy
megkönnyítsék az elektronikus 
kommunikációs eszközök – különösen, az 
elektronikus benyújtás – használatát a 
jelen irányelv szerinti valamennyi 
beszerzési eljárás esetében, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

Or. en

Módosítás 467
Robert Rochefort

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

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy legkésőbb két évvel a 101. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök - különösen 
elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy legkésőbb három évvel a 101. cikk
(1) bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök - különösen 
elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

Or. fr

Módosítás 468
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2. cikk 1. pontja szerinti 
ajánlatkérők tekintetében kötelesek
bizonyos szabályokat előírni a jelen 
irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzési 
eljárások - beleértve az eljárás 
megtervezését és előkészítését, a 
közbeszerzési dokumentáció összeállítását, 
a részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
kiválasztását, valamint a szerződés 
odaítélését - lefolytatása során felmerülő 
összeférhetetlenség hatékony megelőzése, 
azonosítása és azonnali orvoslása 
érdekében, hogy elkerülhetővé váljon a 
verseny torzulása, és hogy biztosítsák az 
ajánlattevőkkel való egyenlő bánásmódot.

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

Or. it

Módosítás 469
Frank Engel
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Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 470
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az összeférhetetlenség fogalma minden 
olyan helyzetet magában foglal, amelyben
a személyek fenti (2) bekezdésben említett 
kategóriáinak közvetve vagy közvetlenül 
személyes érdekeltsége fűződik a 
közbeszerzési eljárás végeredményéhez, 
ami láthatóan hátrányosan befolyásolhatja 
feladataik pártatlan és objektív ellátását.

Or. fr

Módosítás 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

Az összeférhetetlenség fogalma minden 
olyan helyzetet magában foglal, amelyben
a személyek fenti (2) bekezdésben említett 
kategóriáinak közvetve vagy közvetlenül 
személyes érdekeltsége fűződik a 
közbeszerzési eljárás végeredményéhez, 
ami láthatóan hátrányosan befolyásolhatja 
feladataik pártatlan és objektív ellátását.

Or. en

Módosítás 472
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 473
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk alkalmazásában személyes
érdekeltséget jelent a részvételre 

Személyes érdekeltség magában foglal 
mindenféle tulajdont és a részvételre 
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jelentkezőkkel vagy az ajánlattevőkkel
meglévő bármilyen családi vagy érzelmi 
kapcsolat, gazdasági, politikai vagy egyéb 
közös érdekeltség, ideértve az 
összeférhetetlen szakmai érdekeltségeket 
is.

jelentkezőkkel vagy az ajánlattevőkkel
közös pénzügyi érdekeltséget, illetve 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen 
pénzügyi juttatásból származó előnyt, 
munkaszerződést vagy befektetést, 
valamint a szerződések hatáskörébe 
tartozó tevékenységekben való részvételt.

Or. fr

Módosítás 474
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 475
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. fr

Módosítás 476
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

„Az ajánlatkérő szerv döntéshozó testületeinek tagjai” helyi tanácstagok, illetve 
regionális és nemzeti megbízottak – ez nagyon tág meghatározás, ami nagy bürokráciát 
okoz. A legtöbb tagállamban más eszközök vannak érvényben, amelyek jobban igazodnak a 
korrupció elleni harc kívánalmához.

Módosítás 477
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a részvételre jelentkezőknek és az 
ajánlattevőknek a beszerzési eljárás 
kezdetekor be kell nyújtaniuk egy 
nyilatkozatot a (2) bekezdés b) pontjában 
említett személyekkel fennálló minden 
olyan kiváltságos kapcsolatukról, amely 
ezeket a személyeket valószínűleg 
összeférhetetlenségi helyzetbe hozza; az 
ajánlatkérő szerv köteles feltüntetni a 94.
cikkben említett egyedi jelentésben, hogy 
volt-e olyan részvételre jelentkező vagy 

b) a részvételre jelentkezőknek és az 
ajánlattevőknek (például a cégvezetőknek 
vagy bármely más, a részvételre jelentkező 
vagy az ajánlattevő tekintetében 
döntéshozó joggal, hatalommal vagy 
ellenőrzési joggal rendelkező 
személyeknek) a beszerzési eljárás 
kezdetekor be kell nyújtaniuk egy 
nyilatkozatot a (2) bekezdés b) pontjában 
említett személyekkel fennálló minden 
olyan kiváltságos kapcsolatukról, amely 
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ajánlattevő, aki nyilatkozatot nyújtott be. ezeket a személyeket valószínűleg 
összeférhetetlenségi helyzetbe hozza; az 
ajánlatkérő szerv köteles feltüntetni a 94.
cikkben említett egyedi jelentésben, hogy 
volt-e olyan részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő, aki nyilatkozatot nyújtott be.

Or. en

Módosítás 478
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a részvételre jelentkezőknek és az 
ajánlattevőknek a beszerzési eljárás 
kezdetekor be kell nyújtaniuk egy 
nyilatkozatot a (2) bekezdés b) pontjában 
említett személyekkel fennálló minden 
olyan kiváltságos kapcsolatukról, amely 
ezeket a személyeket valószínűleg 
összeférhetetlenségi helyzetbe hozza; az 
ajánlatkérő szerv köteles feltüntetni a 94.
cikkben említett egyedi jelentésben, hogy 
volt-e olyan részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő, aki nyilatkozatot nyújtott be.

b) a részvételre jelentkezőknek és az 
ajánlattevőknek – az ajánlatkérő által 
megfogalmazott etikai kódexszel is 
összhangban – a beszerzési eljárás 
kezdetekor be kell nyújtaniuk egy 
nyilatkozatot a (2) bekezdés b) pontjában 
említett személyekkel fennálló minden 
olyan kiváltságos kapcsolatukról, amely 
ezeket a személyeket valószínűleg 
összeférhetetlenségi helyzetbe hozza; az 
ajánlatkérő köteles feltüntetni a 94.
cikkben említett egyedi jelentésben, hogy 
volt-e olyan részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő, aki nyilatkozatot nyújtott be.

Or. it

Módosítás 479
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a részvételre jelentkezőknek és az 
ajánlattevőknek a beszerzési eljárás 

b) a részvételre jelentkezőknek és az 
ajánlattevőknek a beszerzési eljárás 
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kezdetekor be kell nyújtaniuk egy 
nyilatkozatot a (2) bekezdés b) pontjában 
említett személyekkel fennálló minden 
olyan kiváltságos kapcsolatukról, amely 
ezeket a személyeket valószínűleg 
összeférhetetlenségi helyzetbe hozza; az 
ajánlatkérő szerv köteles feltüntetni a 94.
cikkben említett egyedi jelentésben, hogy 
volt-e olyan részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő, aki nyilatkozatot nyújtott be.

kezdetekor be kell nyújtaniuk egy 
nyilatkozatot a (2) bekezdés b) pontjában 
említett személyekkel fennálló minden 
olyan kiváltságos kapcsolatukról, amely 
ezeket a személyeket valószínűleg 
összeférhetetlenségi helyzetbe hozza;

Or. en

Módosítás 480
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összeférhetetlenség esetén az ajánlatkérő
szerv köteles megfelelő intézkedéseket 
hozni. Az említett intézkedések azzal 
járhatnak, hogy az érintett alkalmazottat 
kizárják az adott közbeszerzési eljárásban 
való részvételből, vagy átszervezik a 
kötelességeit és a feladatait. Ha az 
összeférhetetlenség egyéb módon nem 
orvosolható hatékonyan, az érintett 
részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt 
kizárják az eljárásból.

Összeférhetetlenség esetén az ajánlatkérő 
köteles megfelelő intézkedéseket hozni. Az 
említett intézkedések azzal járhatnak, hogy 
az érintett alkalmazottat kizárják az adott 
közbeszerzési eljárásban való részvételből, 
vagy átszervezik a kötelességeit és a 
feladatait. Ha az összeférhetetlenség egyéb 
módon nem orvosolható hatékonyan, az 
érintett részvételre jelentkezőt vagy 
ajánlattevőt kizárják az eljárásból.

Or. it

Módosítás 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha kiváltságos viszonyra derül fény, az törölve
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ajánlatkérő szerv köteles haladéktalanul 
tájékoztatni a 93. cikk szerint kijelölt 
felügyeleti szervet, valamint köteles 
megfelelő intézkedéseket tenni annak 
érdekében, hogy az odaítélési folyamatot 
ne befolyásolják jogtalanul, valamint 
hogy biztosítsák a részvételre 
jelentkezőkkel és az ajánlattevőkkel való 
egyenlő bánásmódot. Ha az 
összeférhetetlenség egyéb módon nem 
orvosolható hatékonyan, az érintett 
részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt 
kizárják az eljárásból.

Or. en

Módosítás 482
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha kiváltságos viszonyra derül fény, az 
ajánlatkérő szerv köteles haladéktalanul
tájékoztatni a 93. cikk szerint kijelölt 
felügyeleti szervet, valamint köteles
megfelelő intézkedéseket tenni annak 
érdekében, hogy az odaítélési folyamatot 
ne befolyásolják jogtalanul, valamint hogy 
biztosítsák a részvételre jelentkezőkkel és 
az ajánlattevőkkel való egyenlő 
bánásmódot. Ha az összeférhetetlenség 
egyéb módon nem orvosolható 
hatékonyan, az érintett részvételre 
jelentkezőt vagy ajánlattevőt kizárják az 
eljárásból.

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

Or. en

Indokolás

Túlságosan bürokratikus; a változtatás egyik célja a költséghatékonyság érdekében történő 
egyszerűsítés volt. Az utolsó mondat nem szükséges, mivel az első mondat kellően precíz. Az 
átláthatóság a legfőbb prioritás.
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Módosítás 483
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha kiváltságos viszonyra derül fény, az 
ajánlatkérő szerv köteles haladéktalanul 
tájékoztatni a 93. cikk szerint kijelölt 
felügyeleti szervet, valamint köteles 
megfelelő intézkedéseket tenni annak 
érdekében, hogy az odaítélési folyamatot 
ne befolyásolják jogtalanul, valamint hogy 
biztosítsák a részvételre jelentkezőkkel és 
az ajánlattevőkkel való egyenlő 
bánásmódot. Ha az összeférhetetlenség 
egyéb módon nem orvosolható hatékonyan, 
az érintett részvételre jelentkezőt vagy 
ajánlattevőt kizárják az eljárásból.

Ha kiváltságos viszonyra derül fény, az 
ajánlatkérő köteles haladéktalanul 
tájékoztatni a 93. cikk szerint kijelölt 
felügyeleti szervet, valamint köteles 
megfelelő intézkedéseket tenni annak 
érdekében, hogy az odaítélési folyamatot 
ne befolyásolják jogtalanul, valamint hogy 
biztosítsák a részvételre jelentkezőkkel és 
az ajánlattevőkkel való egyenlő 
bánásmódot. Ha az összeférhetetlenség 
egyéb módon nem orvosolható hatékonyan, 
az érintett részvételre jelentkezőt vagy 
ajánlattevőt kizárják az eljárásból.

Or. it

Módosítás 484
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha kiváltságos viszonyra derül fény, az 
ajánlatkérő szerv köteles haladéktalanul
tájékoztatni a 93. cikk szerint kijelölt 
felügyeleti szervet, valamint köteles
megfelelő intézkedéseket tenni annak 
érdekében, hogy az odaítélési folyamatot 
ne befolyásolják jogtalanul, valamint hogy 
biztosítsák a részvételre jelentkezőkkel és 
az ajánlattevőkkel való egyenlő 
bánásmódot. Ha az összeférhetetlenség 
egyéb módon nem orvosolható hatékonyan, 
az érintett részvételre jelentkezőt vagy 

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

Or. en

Módosítás 485
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
bármely egyénnek, aki a (2) bekezdés a) 
pontjában említett más alkalmazottak 
tekintetében jóhiszeműen rejtett 
összeférhetetlenséget fed fel, joga legyen a 
megtorlás elleni védelemhez. Megtorlás 
alatt értendő minden olyan közvetett vagy 
közvetlen ártalmas, az egyén ellen e 
cselekedete miatt irányuló cselekedet, 
amelyre javaslatot tesznek, amellyel 
megfenyegetik az egyént, illetve amelyet 
véghez is visznek.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak jól működő, a visszaélések nyilvánosságra hozatalára irányuló informátori 
rendszert kell megvalósítani annak biztosítása érdekében, hogy ezeknek a rendelkezéseknek 
foganatja legyen.

Módosítás 486
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A jelen a cikk alapján hozott összes 
intézkedést dokumentálni kell a 94.
cikkben említett egyedi jelentésben.

törölve
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Or. en

Módosítás 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a. cikk
Az informátorok védelme

Az ajánlatkérőknek rendelkezniük kell az 
alkalmazottak tekintetében a visszaélések 
nyilvánosságra hozatalára vonatkozó 
belső eljárásokkal annak biztosítása 
érdekében, hogy:
a) 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;
b) az informátorok személyazonosságát 
bizalmasan kezeljék, hacsak erről ők 
maguk kifejezetten le nem mondanak;
c) megfelelő mechanizmusok, például 
segélyvonalak és online 
formanyomtatványok álljanak 
rendelkezésre a visszaélések felfedésére;
d) azoknak az informátoroknak, akik 
megtorlás áldozatai lettek, joguk legyen a 
pártatlan bírák előtti méltányos 
tárgyaláshoz, és teljes mértékben 
kárpótolják őket; a megtorlást elkövetők 
méltó büntetésben részesüljenek;
e) a bejelentéseket megfelelően 
kivizsgálják, és szükség esetén korrekciós 
intézkedéseket tegyenek, valamint hogy az 
informátoroknak lehetőségük legyen részt 
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venni ezekben az eljárásokban;
f) az informátorok főnökeinek 
bizonyítaniuk kelljen bármely, az 
informátor ellen végrehajtott 
cselekedetről, hogy annak oka nem a 
visszaélések felfedése;
g) óvják a pontatlan bejelentéseket, 
amennyiben azokat jóhiszeműen tették; a 
szemmel láthatóan rosszindulattal tett 
bejelentéseket ne részesítsék védelemben;
h) a vezetés és a személyzet megfelelő 
képzésben részesüljenek a visszaélések 
nyilvánosságra hozóinak jogaival, a 
vonatkozó politikákkal és eljárásokkal 
kapcsolatban;
i) a visszaélések nyilvánosságra 
hozatalára vonatkozó politikákat 
rendszeres időközönként független 
testületek ellenőrizzék és értékeljék;
valamint
j) a visszaélések külső szervek – választott 
tisztviselők, NGO-k, a média és más 
érintett felek – számára történő felfedése 
védelmet élvezzen, amennyiben a belső 
csatornák nem működnek, illetve nem 
léteznek.

Or. en

Módosítás 488
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Indokolás

A jogellenes magatartással kapcsolatos rendelkezések pontosítása.

Módosítás 489
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím – 4 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IVa. fejezet
A viszonosságra vonatkozó szabályok
37a. cikk
Az olyan termékeket és szolgáltatásokat 
tartalmazó ajánlatok ajánlatkérő szervek 
és ajánlatkérők általi kizárása, amelyek 
nem tartoznak nemzetközi egyezmények 
hatáskörébe
(1) A lenti rendelkezésekkel összhangban 
az ajánlatkérők megítélik, hogy az olyan 
ajánlatokat, amelyek nemzetközi 
egyezmények hatáskörébe nem tartozó 
harmadik országokból származó 
beruházást, árubeszerzést vagy 
szolgáltatásnyújtást tartalmaznak, 
kizárják-e a közbeszerzési eljárásból, 
amennyiben az ezen, 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
beruházások, árubeszerzés vagy 
szolgáltatásnyújtás teszi ki az ajánlatot 
alkotó beruházások, árubeszerzés vagy 
szolgáltatásnyújtás teljes értékének több 
mint 50%-át. Az olyan, nemzetközi 
egyezmény hatáskörébe nem tartozó 
harmadik országból származó ajánlatokat, 
amelyek ára 30%-kal alacsonyabb a többi 
ajánlat átlagos áránál vagy költségeinél, 
automatikusan elutasítják.
(2) Az ajánlatkérők kötelezhetik az 
ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban 
szereplő beruházások, áruk és 
szolgáltatások származására és azok 
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értékére vonatkozóan tájékoztatást 
nyújtsanak. Elfogadják az ajánlattevők 
nyilatkozatait az (1) bekezdés alapján 
történő kizárás elkerülésének előzetes 
indoklásaként. Az ajánlatkérő szerv az 
eljárás bármely szakaszában megkérheti 
az ajánlattevőt, hogy részben vagy 
egészben nyújtsa be a kért 
dokumentumokat, amennyiben ez 
szükségesnek tűnik az eljárás megfelelő 
lebonyolításának biztosításához. Ha az 
ajánlatkérő olyan ajánlatot kap, amelyet 
az (1) bekezdés rendelkezéseinek 
megfelelően ki akar zárni, értesíti a 
Bizottságot. Az értesítési eljárás alatt 
folytathatják az ajánlatok értékelését. Az 
értesítést elektronikus úton, szabványos 
űrlapon kell benyújtani. A Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogadhat el a 
beruházások, az áruk vagy szolgáltatások 
származási nyilatkozatainak 
benyújtásához használandó szabványos 
űrlapok létrehozására.  Az említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 100. cikk (2) 
bekezdése szerinti tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A 
szabványos űrlapnak a következő 
információkat kell tartalmaznia:
a) az ajánlatkérő megnevezése és 
elérhetőségi adatai;
b) a szerződés tárgyának leírása;
c) a kizárandó ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő neve és elérhetőségei;
d) a gazdasági szereplő, a beruházások, 
áruk és/vagy szolgáltatások származására 
és ezek értékére vonatkozó információk.
(3) Amennyiben a Bizottság elutasítja az 
ajánlatkérőnek az ajánlat (1) bekezdés 
rendelkezéseinek értelmében történő 
kizárására irányuló döntését, a kizárási 
szándékról szóló értesítés kézhezvételét 
követő első munkanaptól számított tizenöt 
napon belül indokainak megadásával 
tájékoztatnia kell erről az ajánlatkérő 
szervet. Ez az időtartam kellően indokolt 
esetben egy alkalommal legfeljebb tizenöt 
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nappal meghosszabbítható, különösen, ha 
a kizárási szándékról szóló értesítésben 
vagy az ahhoz csatolt dokumentumokban 
szereplő információ hiányos vagy 
pontatlan, illetve, ha a korábban közölt 
tények tekintetében lényeges változás 
következett be. Ha e harmincnapos 
időszak végéig a Bizottság nem fogadott el 
az ajánlat kizárását jóváhagyó vagy 
elutasító határozatot, úgy kell tekinteni, 
hogy a Bizottság jóváhagyta a kizárást.
(4) Az ajánlatkérők kötelezik az 
ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban 
szereplő áruk és szolgáltatások 
származására és azok értékére 
vonatkozóan tájékoztatást nyújtsanak.
Elfogadják az ajánlattevők nyilatkozatait 
az (1) bekezdés alapján történő kizárás 
elkerülésének előzetes indoklásaként. Az 
ajánlatkérő az eljárás bármely 
szakaszában megkérheti az ajánlattevőt, 
hogy részben vagy egészben nyújtsa be a 
kért dokumentumokat, amennyiben ez 
szükségesnek tűnik az eljárás megfelelő 
lebonyolításának biztosításához.  
(5) Az ajánlat kizárása mellett 
határozhatnak
a) ha az Unió és az áruk vagy 
szolgáltatások származási országa között a 
közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
vagy szolgáltatások tekintetében az Unió 
által hozott kifejezett piacrajutási 
korlátozásokról rendelkezik;
b) az a) pontban említett megállapodás 
hiányában, amennyiben az érintett 
harmadik ország olyan korlátozó 
közbeszerzési intézkedéseket vezet be, 
amelyek eredményeképpen az Unió és az 
érintett harmadik ország közötti piaci 
hozzáfárés tekintetében kialakul az 
alapvető viszonosság hiánya.
A b) pont alkalmazásában alapvető 
viszonosság hiánya feltételezhető, ha a 
korlátozó közbeszerzési intézkedések 
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nyomán az uniós gazdasági szereplőket, 
beruházásokat, árukat és szolgáltatásokat 
súlyos és ismétlődő hátrányos 
megkülönböztetés éri.
(6) A Bizottságnak meg kell hallgatnia az 
érintett ajánlatkérőket, mielőtt döntést 
hozna a (3) bekezdés alapján.
38b cikk
A viszonosságot biztosító körülmények 
megvalósítása
Azokat a szerződéseket, amelyeket az 
ajánlattevő kizárási határozatáról szóló 
értesítés után, a Bizottságnak az ajánlat 
38a cikk szerinti kizárására irányuló 
szándéka ellenére kötöttek meg egy 
gazdasági szereplővel, a 2007/66/EK 
irányelv értelmében semmissé kell 
nyilvánítani.

Or. fr

Módosítás 490
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím – 4 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IVa. fejezet
A kötelezettségvállalások által nem 
érintett áruk és szolgáltatások kezelése
37a. cikk
A kötelezettségvállalások által nem 
érintett árukat és szolgáltatásokat 
magukban foglaló ajánlatok
(1) A Bizottság az ajánlatkérők kérelmére 
az olyan szerződések esetén, amelyek 
hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült 
értéke legalább 5 millió EUR, 
megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az 
ajánlatkérők – a következő feltételek 
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mellett – kizárják a szerződések odaítélési 
eljárásaiból az Unión kívülről származó 
árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó 
olyan ajánlatokat, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke 
meghaladja az ajánlatban szereplő áruk 
és szolgáltatások összértékének 50 %-át.
(2) Amennyiben az ajánlatkérők az (1) 
bekezdés alapján a szerződések odaítélési 
eljárásaiból való kizárást kívánnak 
kérelmezni, jelezniük kell ezt a 63. cikk 
értelmében közzétett ajánlati/részvételi 
felhívásban.
Az ajánlatkérők kötelezik az 
ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban 
szereplő áruk és/vagy szolgáltatások 
származására és azok értékére 
vonatkozóan tájékoztatást nyújtsanak.
A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogadhat el az áruk és szolgáltatások 
származási nyilatkozataihoz használandó 
szabványos űrlapok létrehozására.
Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 
100. cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.
Ha az ajánlatkérő az (1) bekezdésben 
foglalt feltételeknek megfelelő ajánlatot 
kap, amelyre vonatkozóan emiatt kizárást 
kíván kérelmezni, erről értesíti a 
Bizottságot. Az értesítési eljárás ideje alatt 
az ajánlatkérő folytathatja az ajánlatok 
elemzését.
Az értesítést elektronikus úton, 
szabványos űrlapon kell benyújtani. A 
Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el 
a szabványos űrlapok létrehozására. Az 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 100.
cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni. A szabványos űrlapnak a 
következő információkat kell 
tartalmaznia:
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a) az ajánlatkérő megnevezése és 
elérhetőségi adatai;
b) a szerződés tárgyának leírása;
c) a kizárni kívánt ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő neve és elérhetőségei;
d) a gazdasági szereplő, az áruk és/vagy 
szolgáltatások származására és ezek 
értékére vonatkozó információk.
A Bizottság az ajánlatkérőtől további 
tájékoztatást kérhet.
A kért információkat a további 
tájékoztatásra irányuló kérés 
kézhezvételének napját követő első 
munkanaptól számított nyolc 
munkanapon belül kell biztosítani. Ha a 
Bizottság ez idő alatt nem kap 
tájékoztatást, a (3) bekezdésben 
meghatározott időszak megszakad, amíg a 
Bizottság megkapja a kért információkat.
(3) Az (1) bekezdésben említett 
szerződések esetén a Bizottság az értesítés 
kézhezvételét követő első munkanaptól 
számított két hónapon belül végrehajtási 
aktust fogad el a tervezett kizárás 
jóváhagyásáról. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat az 100. cikk (2a) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárásnak megfelelően 
fogadják el. Ez az időtartam kellően 
indokolt esetben egy alkalommal 
legfeljebb két hónappal 
meghosszabbítható, különösen, ha az 
értesítésben vagy az ahhoz csatolt 
dokumentumokban szereplő információ 
hiányos vagy pontatlan, illetve, ha a 
korábban közölt tények tekintetében 
lényeges változás következett be. Ha e két 
hónapos időszak vagy a meghosszabbított 
időszak végéig a Bizottság nem fogadott el 
a kizárást jóváhagyó vagy elutasító 
határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a 
Bizottság elutasította a kizárást.
(4) A végrehajtási aktusok (3) bekezdés 
szerinti elfogadásakor a Bizottság a 
következő esetekben hagyja jóvá a 
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tervezett kizárást:
a) ha az Unió és az áruk és/vagy 
szolgáltatások származási országa között a 
közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
és/vagy szolgáltatások tekintetében az 
Unió által hozott kifejezett piacrajutási 
korlátozásokról rendelkezik;
b) az a) pontban említett megállapodás 
hiányában és akkor, ha a harmadik 
ország olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya.
A b) pont alkalmazásában alapvető 
viszonosság hiánya feltételezhető, ha a 
korlátozó közbeszerzési intézkedések 
nyomán az uniós gazdasági szereplőket, 
árukat és szolgáltatásokat súlyos és 
rendszeres hátrányos megkülönböztetés 
éri.
A végrehajtási aktusok (3) bekezdés 
szerinti elfogadásakor a Bizottság nem 
hagyja jóvá a tervezett kizárást, ha az sérti 
az Unió nemzetközi megállapodásokban 
tett piacrajutási kötelezettségvállalásait.
(5) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottság a következőket 
vizsgálja:
a) az érintett ország közbeszerzési joga a 
nemzetközi közbeszerzési előírásokkal 
összhangban milyen mértékben biztosítja 
az átláthatóságot, és milyen mértékben 
zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és 
gazdasági szereplők hátrányos 
megkülönböztetését;
b) a hatóságok és/vagy független 
ajánlatkérők milyen mértékben tartanak 
fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, 
szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket 
hátrányosan megkülönböztető 
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gyakorlatokat.
(6) A Bizottság a (3) bekezdés szerinti 
határozat meghozatala előtt meghallgatja 
az érintett ajánlattevőt vagy 
ajánlattevőket.
(7) Azon ajánlatkérőknek, amelyek az (1) 
bekezdés alapján kizártak valamely 
ajánlatot, jelezniük kell ezt a 64. cikk 
értelmében közzétett ajánlati/részvételi 
felhívásban.
37b cikk
Származási szabályok
(1) Az áruk származását a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992.
október 12-i 2913/1992/EGK tanácsi 
rendelet1 22–26. cikkével összhangban 
kell meghatározni.
(2) A szolgáltatás származását az azt 
nyújtó természetes vagy jogi személy 
származása alapján kell megállapítani.
(3) Ezen irányelv alkalmazásában az 
Európai Gazdasági Térségnek a 
tagállamoktól eltérő országaiból származó 
áruk vagy szolgáltatások a tagállamokból 
származókkal azonos elbánásban 
részesülnek.
37c. cikk
A viszonossági feltételek megvalósítása
A valamely gazdasági szereplővel az 
ajánlatkérők által bejelentett tervezett 
kizárás esetén a 37a cikk alapján 
elfogadott bizottsági végrehajtási aktusok 
sérelmére kötött szerződések a 
2007/66/EK irányelv értelmében 
érvénytelennek minősülnek.

Or. en

Módosítás 491
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek úgy rendelkezni, 
hogy az ajánlatkérők alkalmazhatják a 
jelen irányelvben szabályozott nyílt, 
meghívásos, vagy pályázati felhívással 
induló tárgyalásos eljárást.

A tagállamok kötelesek úgy rendelkezni, 
hogy az ajánlatkérők alkalmazhatják a 
jelen irányelvben szabályozott nyílt, 
meghívásos, vagy versenyre, illetve 
innovációs partnerségekre irányuló
felhívással induló tárgyalásos eljárást.

Or. en

Módosítás 492
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírják, hogy az 
ajánlatkérő szerveknek tárgyalásos 
eljárást vagy versenypárbeszédet kell 
alkalmazniuk, amennyiben a 
közbeszerzési szerződés üzletátruházáshoz 
vezethet.

Or. de

Módosítás 493
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minősítési rendszer meglétéről szóló 
hirdetmény útján a 62. cikknek 
megfelelően, ha a szerződést meghívásos 
vagy tárgyalásos eljárásban, illetve 

b) minősítési rendszer meglétéről szóló 
hirdetmény útján a 62. cikknek 
megfelelően, ha a szerződést meghívásos 
vagy tárgyalásos eljárásban ítélik oda.
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innovációs partnerségben ítélik oda;

Or. fr

Módosítás 494
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minősítési rendszer meglétéről szóló 
hirdetmény útján a 62. cikknek 
megfelelően, ha a szerződést meghívásos 
vagy tárgyalásos eljárásban, illetve 
innovációs partnerségben ítélik oda;

b) minősítési rendszer meglétéről szóló 
hirdetmény útján a 62. cikknek 
megfelelően, ha a szerződést meghívásos 
vagy tárgyalásos eljárásban ítélik oda.

Or. fr

Módosítás 495
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő csak a 42. cikkben 
kifejezetten megemlített különleges 
esetekben és körülmények között 
alkalmazhatja a pályázati felhívás 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást.

(3) A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy 
az ajánlatkérő alkalmazhat a pályázati 
felhívás közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárást, a 42. cikk kifejezett 
rendelkezéseinek megfelelően.

Or. en

Módosítás 496
Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Indokolás

Az ajánlatok beérkezésének határidejét 47 napra kell hosszabbítani, ami elegendő időt biztosít 
az ajánlattevőknek az ajánlatuk elkészítésére, mégis rövidebb, mint a jelenegi, 52 napos 
határidő.

Módosítás 497
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérő öt nappal csökkentheti 
az ajánlatok beérkezésére az (1) bekezdés 
2. albekezdésében előírt határidőt, ha 
elfogadja, hogy az ajánlatokat a 33. cikk 
(3), (4) és (5) bekezdésének megfelelően 
elektronikus úton is be lehessen nyújtani.

törölve

Or. en

Módosítás 498
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje általános szabályként 
a hirdetmény, vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje általános szabályként 
a hirdetmény, vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
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feladásától számított legalább 30 nap, és 
semmiképpen nem lehet 15 napnál 
kevesebb.

feladásától számított legalább 35 nap, és 
semmiképpen nem lehet 15 napnál 
kevesebb.

Or. en

Indokolás

A részvételi jelentkezések beérkezésének határidejét 35 napra kell hosszabbítani, ami 
elegendő időt biztosít a jelentkezőknek az ajánlatuk elkészítésére.

Módosítás 499
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje általános szabályként 
a hirdetmény, illetve ha időszakos előzetes 
tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás feladásától számított
legalább 30 nap, és semmiképpen nem 
lehet 15 napnál kevesebb.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha időszakos előzetes tájékoztatót 
alkalmaznak pályázati felhívásként, a 
szándék megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított elegendő idő, és ez
semmiképpen nem lehet 15 napnál 
kevesebb.

Or. en

Módosítás 500
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje általános szabályként 
a hirdetmény, illetve ha időszakos előzetes 
tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás feladásától számított 

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje általános szabályként 
a hirdetmény, illetve ha időszakos előzetes 
tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás feladásától számított 
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legalább 30 nap, és semmiképpen nem 
lehet 15 napnál kevesebb.

legalább 35 nap, és semmiképpen nem 
lehet 15 napnál kevesebb.

Or. en

Indokolás

A részvételi jelentkezések beérkezésének határidejét 35 napra kell hosszabbítani, ami 
elegendő időt biztosít a jelentkezőknek az ajánlatuk elkészítésére.

Módosítás 501
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az ajánlatkérők nem korlátozhatják a 
tárgyalásokat az ajánlatokban szereplő 
árakra.

Or. fr

Módosítás 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43. cikk törölve
Innovációs partnerség

(1) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérők alkalmazhatják a 
jelen irányelvben szabályozott innovációs 
partnerséget. A tagállamok úgy 
határozhatnak, hogy az innovációs 
partnerséget nem ültetik át a nemzeti 
jogukba, vagy hogy alkalmazását bizonyos 
fajta beszerzések esetében korlátozzák.
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Bármely gazdasági szereplő kérheti a 
részvételét az innovációs partnerségekben 
a 39. cikk (2) bekezdésének b) és c) 
pontjában említett olyan pályázati felhívás 
esetében, amelynek célja egy strukturált 
partnerség létrehozása egy innovatív 
termék, szolgáltatás vagy építési 
beruházás kifejlesztése, és az 
eredményként létrejövő áruk, 
szolgáltatások vagy építési beruházások 
ezt követő megvásárlása érdekében, 
feltéve, hogy azok megfelelnek a 
megállapított teljesítményszinteknek és 
költségeknek.
(2) A partnerség a kutatási és innovációs 
folyamat lépései szerint egymást követő 
szakaszokból épül fel, lehetőség szerint 
egészen az áru előállításáig vagy a 
szolgáltatások nyújtásáig. A 
partnerségnek rendelkeznie kell a partner 
által elérendő közbenső célokról, valamint 
a díjazás megfelelő részletekben történő 
kifizetéséről is. E célok alapján az 
ajánlatkérő minden egyes szakasz után 
úgy határozhat, hogy megszünteti a 
partnerséget, és új közbeszerzési eljárást 
indít a fennmaradó szakaszok 
tekintetében, feltéve, hogy megszerezte a 
vonatkozó szellemitulajdon-jogokat.

(3) A szerződést a pályázati felhívás 
közzétételével induló tárgyalásos eljárás 
42. cikkben leírt szabályai szerint kell 
odaítélni.

A részvételre jelentkezők kiválasztása 
során az ajánlatkérőnek kiemelt figyelmet 
kell fordítania az ajánlattevőknek a
kutatás és a fejlesztés, vagy az innovatív 
megoldások terén meglévő kapacitásával 
és tapasztalatával kapcsolatos 
kritériumokra. Az ajánlatkérő a 72. cikk 
(2) bekezdésében szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, 
akiket meghív az eljárásban való 
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részvételre.

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő által 
meghatározott - a létező megoldásokkal 
nem megoldható - igények teljesítésére 
irányuló kutatási és fejlesztési projektet, 
amelyeket a kért információk értékelését 
követően az ajánlatkérő meghívott. A 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 76. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával összhangban.

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

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

Or. en

Módosítás 503
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43. cikk törölve
Innovációs partnerség
(1) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérők alkalmazhatják a 
jelen irányelvben szabályozott innovációs 
partnerséget. A tagállamok úgy 
határozhatnak, hogy az innovációs 
partnerséget nem ültetik át a nemzeti 
jogukba, vagy hogy alkalmazását bizonyos 
fajta beszerzések esetében korlátozzák.

Bármely gazdasági szereplő kérheti a 
részvételét az innovációs partnerségekben 
a 39. cikk (2) bekezdésének b) és c) 
pontjában említett olyan pályázati felhívás 
esetében, amelynek célja egy strukturált 
partnerség létrehozása egy innovatív 
termék, szolgáltatás vagy építési 
beruházás kifejlesztése, és az 
eredményként létrejövő áruk, 
szolgáltatások vagy építési beruházások 
ezt követő megvásárlása érdekében, 
feltéve, hogy azok megfelelnek a 
megállapított teljesítményszinteknek és 
költségeknek.

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

(3) A szerződést a pályázati felhívás 
közzétételével induló tárgyalásos eljárás 
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42. cikkben leírt szabályai szerint kell 
odaítélni.

A részvételre jelentkezők kiválasztása 
során az ajánlatkérőnek kiemelt figyelmet 
kell fordítania az ajánlattevőknek a 
kutatás és a fejlesztés, vagy az innovatív 
megoldások terén meglévő kapacitásával 
és tapasztalatával kapcsolatos 
kritériumokra. Az ajánlatkérő a 72. cikk 
(2) bekezdésében szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, 
akiket meghív az eljárásban való 
részvételre.

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő által 
meghatározott - a létező megoldásokkal 
nem megoldható - igények teljesítésére 
irányuló kutatási és fejlesztési projektet, 
amelyeket a kért információk értékelését 
követően az ajánlatkérő meghívott. A 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 76. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával összhangban.

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

Or. fr

Módosítás 504
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok úgy rendelkezhetnek, hogy 
az ajánlatkérők alkalmazhatják a jelen 
irányelvben szabályozott innovációs 
partnerséget. A tagállamok úgy 
határozhatnak, hogy az innovációs 
partnerséget nem ültetik át a nemzeti 
jogukba, vagy hogy alkalmazását bizonyos 
fajta beszerzések esetében korlátozzák.

A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy az 
ajánlatkérők alkalmazhatják a jelen 
irányelvben szabályozott innovációs 
partnerséget.

Or. fr

Módosítás 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok úgy rendelkezhetnek, hogy 
az ajánlatkérők alkalmazhatják a jelen 
irányelvben szabályozott innovációs 
partnerséget. A tagállamok úgy 
határozhatnak, hogy az innovációs 
partnerséget nem ültetik át a nemzeti 
jogukba, vagy hogy alkalmazását bizonyos 
fajta beszerzések esetében korlátozzák.

A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy az 
ajánlatkérők alkalmazhatják a jelen 
irányelvben szabályozott innovációs 
partnerséget.

Or. en
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Indokolás

Az innovációs partnerségek előmozdítása kulcsfontosságú e modernizációs gyakorlat során.
Mint ilyen, az eljárás átültetése nem lehet választható, hanem minden tagállamban 
egységesen kell történnie az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében.

Módosítás 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bármely gazdasági szereplő kérheti a 
részvételét az innovációs partnerségekben 
a 39. cikk (2) bekezdésének b) és c) 
pontjában említett olyan pályázati felhívás 
esetében, amelynek célja egy strukturált 
partnerség létrehozása egy innovatív 
termék, szolgáltatás vagy építési beruházás 
kifejlesztése, és az eredményként létrejövő 
áruk, szolgáltatások vagy építési 
beruházások ezt követő megvásárlása 
érdekében, feltéve, hogy azok megfelelnek 
a megállapított teljesítményszinteknek és 
költségeknek.

Bármely gazdasági szereplő kérheti a 
részvételét az innovációs partnerségekben 
olyan részvételi felhívás esetében, 
amelynek célja egy strukturált partnerség 
létrehozása egy innovatív termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
kifejlesztése, és az ennek eredményeként 
létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési 
beruházások ezt követő megvásárlása 
érdekében – amely áruk, szolgáltatás vagy 
építési beruházás iránti kereslet nem 
elégíthető ki a piacon már hozzáférhető 
megoldások által –, feltéve, hogy azok 
megfelelnek a megállapított 
teljesítményszinteknek és költségeknek. Az 
innovációs partnerséget létrehozó 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat kritériuma alapján 
ítélhető oda, a 76. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával összhangban.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az új, innovációs partnerségekre vonatkozó eljárás javítására szolgál.

Módosítás 507
Frank Engel
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Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés – 2 a és 2 b albekezdések (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szellemi tulajdonjogot csak a célból 
ítélnek oda, hogy a partnerség céljával 
összhangban az ajánlattevő építhessen a 
megelőző fázisok eredményeire abban az 
esetben, ha az ajánlattevő személye 
megváltozik az eljárás során, annak 
érdekében, hogy korlátozzák ezen 
jogoknak az eredeti vállalkozás által való 
esetleges használatát.
A szellemi jogokra vonatkozó záradékok 
világosan meghatározzák valamennyi fél 
jogait és kötelességeit.

Or. fr

Módosítás 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A partnerség a kutatási és innovációs 
folyamat lépései szerint egymást követő 
szakaszokból épül fel, magában foglalva 
akár az áru előállítását, a 
szolgáltatásnyújtást vagy az építési 
beruházás befejezését is. A partnerségnek
ki kell jelölnie a partner által elérendő 
közbenső célokat, valamint rendelkeznie 
kell a megfelelő részletekben történő
díjazásról is. E célok alapján az ajánlatkérő 
minden egyes szakasz után úgy határozhat, 
hogy megszünteti a partnerséget, és új 
közbeszerzési eljárást indít a fennmaradó 
szakaszok tekintetében, feltéve, hogy az 
ajánlatkérő a közbeszerzési 
dokumentumokban előre feltüntette, hogy 
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milyen feltételek teljesülése esetén dönthet 
a partnerség megszüntetése mellett.

Or. en

Indokolás

Ibid.

Módosítás 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződést a pályázati felhívás 
közzétételével induló tárgyalásos eljárás 
42. cikkben leírt szabályai szerint kell 
odaítélni.

A szerződést a lenti (1a)–(1h) 
albekezdésben leírt rendelkezések szerint 
kell odaítélni:

a) az ajánlatkérő szervnek jeleznie kell, 
hogy a közbeszerzési dokumentumok mely 
elemei határozzák meg a minimálisan 
teljesítendő követelményeket. Ezt kellő 
pontossággal kell megtennie annak 
érdekében, hogy a gazdasági szereplők 
beazonosíthassák a beszerzés jellegét és 
hatáskörét, és eldönthessék, hogy kérjék-e 
az eljárásban való részvételüket.
b) A részvételi jelentkezések 
beérkezésének minimális határideje a 
részvételi felhívás, illetve ha előzetes 
tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás feladásától számított 
30 nap. Az eredeti ajánlatok 
beérkezésének minimális határideje az 
ajánlati felhívás feladásától számított 30 
nap.
c) Az ajánlatkérő szerv az ajánlatok 
tartalmának javítása céljából tárgyalást 
folytat az ajánlattevőkkel az általuk 
benyújtott eredeti és minden további 
ajánlatról annak biztosítása érdekében, 
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hogy az ajánlatok jobban megfeleljenek a 
beszerzési dokumentumokban 
meghatározott odaítélési kritériumoknak.

d) A tárgyalások során az ajánlatkérő 
szerv minden ajánlattevő tekintetében 
egyenlő bánásmódot alkalmaz. Ennek 
érdekében nem ad diszkriminatív módon 
olyan tájékoztatást, amely egyes 
ajánlattevőket másokkal szemben 
előnyhöz juttatna. Az ajánlatkérő szervnek 
különösen ügyelnie kell arra, hogy 
minden olyan ajánlattevő, amelyet nem 
zártak ki, írásbeli értesítést kapjon a 
műszaki leírásnak a 
minimumkövetelményeket meghatározó 
részén kívüli részek mindennemű 
módosításáról, elegendő időt biztosítva 
ahhoz, hogy az ajánlattevők e 
változtatásoknak megfelelően 
módosíthassák ajánlataikat, illetve 
beadhassák módosított ajánlataikat.
e) A 32. cikknek megfelelően az 
ajánlatkérő szerv a tárgyalásokon részt 
vevő jelentkező által közölt bizalmas 
információt a jelentkező beleegyezése 
nélkül nem közöl a többi résztvevővel. Az 
ilyen megállapodás nem ölti az általános 
mentesség formáját, hanem azt a konkrét 
információ tervezett közlésére való 
hivatkozással adják meg.
f) A minimumkövetelmények és az 
odaítélési kritériumok nem képezik 
megbeszélés tárgyát.
g) Az ajánlatok benyújtására megadott 
határidő lejárta után, de még mielőtt 
megvizsgálnák az ajánlatokat, az 
ajánlatkérő szerv súlyozott értékeket 
kapcsolhat a 76. cikk (5) bekezdése 
értelmében előre meghatározott odaítélési
kritériumok alcímeihez, feltéve, hogy:
i. a szerződés odaítélésének az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban vagy az 
ajánlati/részvételi felhívásban szereplő 
kritériumai változatlanok;
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ii. ez nem tartalmaz olyan új elemeket, 
amelyek befolyásolták volna az ajánlatok 
elkészítését;
iii. ez nem teszi lehetővé, hogy egyes 
ajánlattevőket bármely másikkal szemben 
hátrányos megkülönböztetés érjen.
h) Az innovatív partnerségekre vonatkozó 
eljárás egymást követő szakaszokban is 
lebonyolódhat annak érdekében, hogy a 
részvételi felhívásban, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
vagy a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott odaítélési szempontok 
alkalmazása révén csökkentse a 
megvitatandó ajánlatok számát. Az 
ajánlatkérő szerv köteles világosan
feltüntetni a részvételi felhívásban, a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban, hogy igénybe fogja-e 
venni ezt a lehetőséget.

Or. en

Indokolás

Kulcsfontosságú módosítás, amely összekapcsolja az innovációs partnerségekre vonatkozó 
eljárást az egyébként közüzemi beszerzések esetében nem használt tárgyalásos eljárással, és 
valamivel több tárgyalásra ad lehetőséget, mivel ez kötelező az új eljárás alá eső 
beszerzéstípusok esetében, ami megmagyarázza, hogy a fő közbeszerzési irányelv 27. cikkének 
miért csak bizonyos, legfontosabb részeit használjuk fel itt az átláthatóság és a tisztességesség 
biztosítása érdekében.

Módosítás 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételre jelentkezők kiválasztása 
során az ajánlatkérőnek kiemelt figyelmet 
kell fordítania az ajánlattevőknek a kutatás 
és a fejlesztés, vagy az innovatív 

A részvételre jelentkezők kiválasztása 
során az ajánlatkérőnek kiemelt figyelmet 
kell fordítania a részvételre jelentkezőknek 
a kutatás és a fejlesztés, valamint az 
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megoldások terén meglévő kapacitásával
és tapasztalatával kapcsolatos 
kritériumokra. Az ajánlatkérő a 72. cikk (2) 
bekezdésében szereplő rendelkezéseknek 
megfelelően korlátozhatja azoknak az 
alkalmas részvételre jelentkezőknek a 
számát, akiket meghív az eljárásban való 
részvételre.

innovatív megoldások terén meglévő 
kapacitásával kapcsolatos kritériumokra.
Az ajánlatkérő a 72. cikk (2) bekezdésében 
szereplő rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, akiket 
meghív az eljárásban való részvételre.

Or. en

Indokolás

Az innovációs partnerségrevonatkozó eljárás javítása révén az eljárás jobban hozzáférhető 
lesz, különösen az innovatív kkv-k számára.

Módosítás 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő által 
meghatározott - a létező megoldásokkal 
nem megoldható - igények teljesítésére 
irányuló kutatási és fejlesztési projektet, 
amelyeket a kért információk értékelését 
követően az ajánlatkérő meghívott. A 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 76. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával összhangban.

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

Or. en

Indokolás

Az odaítélés alapjáról már volt szó a korábbi, innovációs partnerségekre vonatkozó 
módosításokban.
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Módosítás 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérőnek biztosítania kell, hogy a 
partnerség felépítése, különösen a 
különböző szakaszok tartama és értéke 
tükrözze a javasolt megoldás innovatív 
jellegének fokát és a piacon még nem 
elérhető innovatív megoldás 
kifejlesztéséhez szükséges kutatási és 
innovációs tevékenységek sorát. Az áruk, 
szolgáltatások és építési beruházások 
becsült értéke nem lehet aránytalan a
létrehozásukhoz szükséges befektetéssel.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy az innovációs partnerségeket az ezen új eljárás hátterében 
álló alapvető célkitűzésnek megfelelően használják, valamint a megfelelő ár-érték arányt.

Módosítás 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Ezzel az aggállyal már foglalkozik egy előző, innovatív partnerségekről szóló módosítás.

Módosítás 514
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők pályázati felhívás 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást 
alkalmazhatnak a következő esetekben:

Az ajánlatkérők nem élhetnek a pályázati 
felhívás közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárással a célból, hogy a tárgyalásokat 
az építési beruházások, áruk és 
szolgáltatások áraira korlátozzák. Az 
ajánlatkérők pályázati felhívás közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhatnak 
a következő esetekben:

Or. fr

Módosítás 515
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben előzetes pályázati felhívást 
követően nem nyújtottak be ajánlatot vagy 
megfelelő ajánlatot, illetve részvételi 
jelentkezést, feltéve, hogy a szerződés 
eredeti feltételei nem változtak meg
lényegesen;

a) amennyiben előzetes pályázati felhívást 
követően nem nyújtottak be ajánlatot vagy 
megfelelő ajánlatot, illetve részvételi 
jelentkezést, feltéve, hogy a szerződés 
eredeti feltételei nem változtak meg;

Or. it

Módosítás 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) amennyiben művészi okok miatt a 
szerződés csak egy bizonyos gazdasági 
szereplőnek ítélhető oda;

Or. en

Indokolás

A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásnak kizárólag művészeti alkotásokra való 
korlátozása túlságosan szűk látókörű megközelítésnek tűnik. Előfordulhat, hogy a szóban 
forgó közbeszerzési szerződés nem művészeti alkotásra vonatkozik, tárgya mégis kétségkívül 
művészeti jellegű (például művészeti előadás, koncert).

Módosítás 517
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. technikai okokból nincs verseny; törölve

Or. it

Módosítás 518
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 520
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 521
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 522
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 523
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) ha egy gazdasági szereplő saját 
kezdeményezésében olyan innovációs 
partnerséget ajánl egy ajánlatkérőnek, 
amelynek célja strukturált partnerség 
létrehozása egy innovatív termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
kifejlesztése, és az ennek eredményeként 
létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési 
beruházások ezt követő megvásárlása 
érdekében, feltéve, hogy azok megfelelnek 
a megállapított teljesítményszinteknek és 
költségeknek.

Or. fr

Módosítás 524
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) amennyiben feltétlenül szükséges, ha a 
vis maior által kiváltott rendkívüli 
sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos és a 
hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás határideje nem tartható 
be. A rendkívüli sürgősség indokolására 
felhozott körülmények semmiképpen nem 
lehetnek az ajánlatkérőnek betudhatók;

e) amennyiben feltétlenül szükséges, ha az 
ajánlatkérő által előre nem látott
rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a 
meghívásos és a hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos eljárás határideje nem 
tartható be. A rendkívüli sürgősség 
indokolására felhozott körülmények 
semmiképpen nem lehetnek az 
ajánlatkérőnek betudhatók;

Or. en

Módosítás 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) amennyiben feltétlenül szükséges, ha a 
vis maior által kiváltott rendkívüli 
sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos és a 
hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás határideje nem tartható 
be. A rendkívüli sürgősség indokolására 
felhozott körülmények semmiképpen nem 
lehetnek az ajánlatkérőnek betudhatók;

e) amennyiben feltétlenül szükséges, ha 
rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a 
meghívásos és a hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos eljárás határideje nem 
tartható be. A rendkívüli sürgősség 
indokolására felhozott körülmények 
semmiképpen nem lehetnek az 
ajánlatkérőnek betudhatók;

Or. en

Indokolás

A rendkívüli sürgősség vis maior esetére való korlátozása tól szűk látókörű megközelítés 
volna.

Módosítás 526
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) amennyiben feltétlenül szükséges, ha a 
vis maior által kiváltott rendkívüli 
sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos és a 
hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás határideje nem tartható 
be. A rendkívüli sürgősség indokolására 
felhozott körülmények semmiképpen nem 
lehetnek az ajánlatkérőnek betudhatók;

e) amennyiben feltétlenül szükséges, ha az 
ajánlatkérő által előre nem látott esemény 
által kiváltott rendkívüli sürgősség miatt a 
nyílt, a meghívásos és a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos eljárás 
határideje nem tartható be. A rendkívüli 
sürgősség indokolására felhozott 
körülmények semmiképpen nem lehetnek 
az ajánlatkérőnek betudhatók;

Or. de

Módosítás 527
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) árubeszerzésre irányuló szerződések 
esetében a korábbi nyertes szállító általi 
olyan kiegészítő szállítások tekintetében, 
amelyek célja vagy a mindennapi áruk,
illetve felszerelések részleges pótlása, vagy 
a meglévő áruk, illetve felszerelések 
kibővítése, amennyiben a szállító 
megváltozása esetén az ajánlatkérő arra 
kényszerülne, hogy olyan, eltérő műszaki 
jellemzőkkel rendelkező anyagot szerezzen 
be, amely összeegyeztethetetlenséget, 
illetve az üzemeltetésben és a 
karbantartásban aránytalan műszaki 
nehézségeket eredményezne;

f) árubeszerzésre irányuló szerződések 
esetében a korábbi nyertes szállító általi 
olyan kiegészítő szállítások tekintetében, 
amelyek célja vagy a mindennapi áruk, 
illetve felszerelések részleges pótlása, vagy 
a meglévő áruk, illetve felszerelések 
kibővítése, amennyiben a szállító 
megváltozása esetén az ajánlatkérő arra 
kényszerülne, hogy olyan, eltérő műszaki 
jellemzőkkel rendelkező anyagot szerezzen 
be, amely összeegyeztethetetlenséget, 
illetve az üzemeltetésben és a 
karbantartásban aránytalan műszaki 
nehézségeket eredményezne; a legelőször 
odaítélt projektben vagy az elsőként 
megkötött szerződésben nem szereplő, de 
előre nem látható körülmények miatt a 
szerződés teljesítéséhez szükségessé vált 
kiegészítő építési munkák vagy 
szolgáltatások esetében, azzal a feltétellel, 
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hogy a szerződést az eredeti szerződést 
teljesítő vállalkozónak, illetve 
szolgáltatónak ítélik oda:
— amennyiben az ilyen kiegészítő építési 
munkák, illetve szolgáltatások műszaki 
vagy gazdasági szempontból nem 
választhatók külön a fő szerződéstől 
anélkül, hogy az ne okozna jelentős 
nehézségeket az ajánlatkérő számára, vagy
— amennyiben az ilyen kiegészítő építési 
munkák, illetve szolgáltatások, bár az 
eredeti szerződés teljesítésétől 
különválaszthatók, feltétlenül szükségesek 
annak későbbi munkafázisaihoz;

Or. en

Indokolás

A jelenlegi közüzemi irányelv gondoskodik arról, hogy a „kiegészítő építési munkák, illetve 
szolgáltatások” szerepeljenek azon ügyek listáján, amelyekkel kapcsolatban az ajánlatkérők 
alkalmazhatnak a pályázati felhívás közzététele nélküli tárgyalásos eljárást. Ez a kitétel 
továbbra is nagy fontossággal bír az ajánlatkérők számára, ezért nincs okunk eltávolítani az 
új irányelv szövegéből. A javaslat 82. cikke (6) bekezdésében előírt eltérés lényegében nem 
egyezik meg az eredeti rendelkezéssel (a jelenlegi 40. cikk (3) bekezdés f) pontja), 
megfogalmazásában nem terjed ki ugyanazokra a körülményekre.

Módosítás 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a legelőször odaítélt projektben vagy 
az elsőként megkötött szerződésben nem 
szereplő, de előre nem látható 
körülmények miatt a szerződés 
teljesítéséhez szükségessé vált kiegészítő 
építési munkák vagy szolgáltatások 
esetében, azzal a feltétellel, hogy a 
szerződést az eredeti szerződést teljesítő 
vállalkozónak, illetve szolgáltatónak ítélik 
oda:
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i. amennyiben az ilyen kiegészítő építési 
munkák, illetve szolgáltatások műszaki 
vagy gazdasági szempontból nem 
választhatók külön a fő szerződéstől 
anélkül, hogy az ne okozna jelentős 
nehézségeket az ajánlatkérő számára, 
vagy
ii. amennyiben az ilyen kiegészítő építési 
munkák, illetve szolgáltatások, bár az 
eredeti szerződés teljesítésétől 
különválaszthatók, feltétlenül szükségesek 
annak későbbi munkafázisaihoz;

Or. en

Indokolás

A jelenlegi közüzemi irányelv gondoskodik arról, hogy a „kiegészítő építési munkák, illetve 
szolgáltatások” szerepeljenek azon ügyek listáján, amelyekkel kapcsolatban az ajánlatkérők 
alkalmazhatnak a pályázati felhívás közzététele nélküli tárgyalásos eljárást. Ez a kitétel 
továbbra is nagy fontossággal bír az ajánlatkérők számára, ezért nincs okunk eltávolítani az 
új irányelv szövegéből. A javaslat 82. cikke (6) bekezdésében előírt eltérés lényegében nem 
egyezik meg az eredeti rendelkezéssel (a jelenlegi 40. cikk (3) bekezdés f) pontja), 
megfogalmazásában nem terjed ki ugyanazokra a körülményekre.

Módosítás 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a legelőször odaítélt projektben vagy 
az elsőként megkötött szerződésben nem 
szereplő, de előre nem látható 
körülmények miatt a szerződés 
teljesítéséhez szükségessé vált kiegészítő 
építési munkák vagy szolgáltatások 
esetében, azzal a feltétellel, hogy a 
szerződést az eredeti szerződést teljesítő 
vállalkozónak, illetve szolgáltatónak ítélik 
oda:
i. amennyiben az ilyen kiegészítő építési 
munkák, illetve szolgáltatások műszaki 
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vagy gazdasági szempontból nem 
választhatók külön a fő szerződéstől 
anélkül, hogy az ne okozna jelentős 
nehézségeket az ajánlatkérő számára, 
vagy
ii. amennyiben az ilyen kiegészítő építési 
munkák, illetve szolgáltatások, bár az 
eredeti szerződés teljesítésétől 
különválaszthatók, feltétlenül szükségesek 
annak későbbi munkafázisaihoz;

Or. en

Indokolás

A jelenlegi közüzemi irányelv gondoskodik arról, hogy a kiegészítő építési munkák, illetve 
szolgáltatások szerepeljenek azon ügyek listáján, amelyekkel kapcsolatban az ajánlatkérők 
alkalmazhatnak a pályázati felhívás közzététele nélküli tárgyalásos eljárást. Ez a kitétel 
továbbra is nagy fontossággal bír az ajánlatkérők számára, ezért nincs okunk eltávolítani az 
új irányelv szövegéből. A javaslat 82. cikke (6) bekezdésében előírt eltérés nem egyezik meg 
az eredeti rendelkezéssel.

Módosítás 530
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) akár az üzleti tevékenységét végleg 
beszüntető szállítótól, akár egy 
fizetésképtelenné vált vállalkozás 
felszámolójától – csődeljárás, felszámolási 
eljárás vagy csődegyezség keretében, vagy
a nemzeti törvények vagy rendeletek 
szerinti más, hasonló eljárás keretében –
különösen előnyös feltételek mellett 
történő árubeszerzés esetében;

j) akár az üzleti tevékenységét végleg 
beszüntető szállítótól, akár egy 
fizetésképtelenné vált vállalkozás 
felszámolójától – csődeljárás, felszámolási 
eljárás vagy a nemzeti törvények vagy 
rendeletek szerinti más, hasonló eljárás 
keretében – különösen előnyös feltételek 
mellett történő árubeszerzés esetében;

Or. en

Indokolás

Az a gyakran előforduló eset, amikor egy gazdasági szereplő csődegyezséget köt a 
hitelezőkkel, önmagában még nem tekinthető kizárási oknak.
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Módosítás 531
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szabálytalan vagy elfogadhatatlan, és a) szabálytalan vagy elfogadhatatlan, vagy

Or. en

Módosítás 532
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő szerv – e cikk 
értelmében – hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása 
mellett dönt, részletes jelentést kell 
küldenie a 93. cikkben meghatározott 
felügyeleti szervnek, amelyben 
megindokolja e választását, és amely 
tartalmazza a szerződéses 
dokumentumokat, valamint a vonatkozó 
információkat, továbbá – az (1) bekezdés 
a) pontjának értelmében alkalmazott 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás esetében – az előző eljárás 
dokumentumait is.

Or. it

Módosítás 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A keretmegállapodás egy vagy több 
ajánlatkérő és egy vagy több gazdasági 
szereplő között létrejött megállapodást 
jelent, amelynek célja az egy adott 
időszakban odaítélendő szerződésekre 
irányadó feltételek megállapítása, 
különösen az árra és – szükség szerint –
az előirányzott mennyiségekre 
vonatkozóan.

A keretmegállapodás egy vagy több 
ajánlatkérő és egy vagy több gazdasági 
szereplő között létrejött megállapodást 
jelent, amelynek célja az egy adott 
időszakban odaítélendő szerződésekre 
irányadó feltételek megállapítása.

Or. en

Indokolás

Az ajánlatkérő szervek szabadon szabályozzák az ezen közüzemi irányelv alkalmazási körébe 
tartozó keretmegállapodásokat, feltéve, hogy az ezen irányelvben előírt eljárásokat 
használják. A javasolt előírás a keretmegállapodások tekintetében a klasszikus irányelvben 
leírt szabályokat tükrözi, és el kell vetni, mivel ellenkezik a közüzemi irányelv logikájával, 
amennyiben ez utóbbi célja, hogy az érintett ágazatokban működő entitások beszerzéseit kölön 
szabályozásnak vesse alá, amely a klasszikus irányelvben foglaltnál rugalmasabb.

Módosítás 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 535
Tiziano Motti

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

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az ajánlatkérő szervek szabadon szabályozzák az ezen közüzemi irányelv alkalmazási körébe 
tartozó keretmegállapodásokat, feltéve, hogy az ezen irányelvben előírt eljárásokat 
használják. A javasolt előírás a keretmegállapodások tekintetében a klasszikus irányelvben 
leírt szabályokat tükrözi, és el kell vetni, mivel ellenkezik a közüzemi irányelv logikájával, 
amennyiben ez utóbbi célja, hogy az érintett ágazatokban működő entitások beszerzéseit külön 
szabályozásnak vesse alá, amely a klasszikus irányelvben foglaltnál rugalmasabb.

Módosítás 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az ajánlatkérő szervek szabadon szabályozzák az ezen közüzemi irányelv alkalmazási körébe 
tartozó keretmegállapodásokat, feltéve, hogy az ezen irányelvben előírt eljárásokat 
használják.

Módosítás 537
Heide Rühle

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

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

A keretmegállapodás tartama nem 
haladhatja meg a hat évet, kivéve a kellően 
– különösen a keretmegállapodás tárgyával 
– indokolt kivételes eseteket. A 
karbantartásra vonatkozó 
keretmegállapodás tartama az építési 
munkák vagy áruk életciklusától függ.

Or. en

Indokolás

A  például a felvonók karbantartására vonatkozó szerződésekhez hasonló kérdések 
megoldásának érdekében.

Módosítás 538
Frank Engel, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A keretmegállapodás tartama nem 
haladhatja meg a négy évet, kivéve
azokban az esetekben, ha olyan munkákra 
vonatkozik, amelyek befejezéséhez több 
mint négy évre van szükség; vagy ha a
hosszabb időszakot az indokolja, hogy a 
gazdasági szereplőknek beruházásokat 
kell végrehajtaniuk, amelyek 
vonatkozásában az amortizációs időszak 
hosszabb mint négy év; illetve amely 
munkákkal kapcsolatosan megfelelő 
személyzetet kell felvenni a szerződés 
teljesítéséhez vagy a szerződés 
teljesítésével megbízott személyzet 
képzéséhez.

Or. fr
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Módosítás 539
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A keretmegállapodás tartama nem 
haladhatja meg a négy évet, hacsak a 
megállapodás tárgyának különleges 
jellege miatt nem kell hosszabb időszakot 
megállapítani.  

Or. it

Módosítás 540
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A keretmegállapodások tartamát korlátozni kell a verseny növelése érdekében. Azonban mivel 
a jelenlegi irányelvek nem tartalmaznak semmiféle korlátozást, a négyéves időszak túl 
rövidnek tűnik, és visszafogná az ajánlattevők – különösen a kkv-k – ösztönzését a 
közbeszerzési eljárásokban való részvételre, mivel viselniük kellene emiatt a rövidesen újra 
benyújtandó részvételi jelentkezéssel járó adminisztratív terheket.

Módosítás 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A javasolt előírás a keretmegállapodások tekintetében a klasszikus irányelvben leírt 
szabályokat tükrözi, és el kell vetni, mivel ellenkezik a közüzemi irányelv logikájával, 
amennyiben ez utóbbi célja, hogy az érintett ágazatokban működő entitások beszerzéseit külön 
szabályozásnak vesse alá, amely a klasszikus irányelvben foglaltnál rugalmasabb.

Módosítás 543
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérő nem élhet vissza a 
keretmegállapodással, illetve nem 
használhatja azt a verseny akadályozása, 
korlátozása vagy torzítása céljából, 
továbbá meg kell indokolnia a vonatkozó 
záradékok műszaki leírásba való 
betoldását annak biztosítása céljából, 
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hogy értelmezésük egyértelmű legyen.  

Or. es

Módosítás 544
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a keretmegállapodás 
megkötésére egyetlen gazdasági 
szereplővel kerül sor, a megállapodáson 
alapuló szerződéseket a 
keretmegállapodásban megállapított 
feltételek szerint kell odaítélni.

törölve

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

Or. en

Indokolás

A változtatás célja az eljárás egyszerűsítése és a jogi szempontból nagyobb egyértelműség 
elérése volt; a jelenlegi előírás sokkal egyszerűbb (lásd a 2004/17/EK irányelv 14. cikkét) és 
nem volt indokolt, hogy megváltoztassuk.

Módosítás 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a keretmegállapodás 
megkötésére egyetlen gazdasági 
szereplővel kerül sor, a megállapodáson 
alapuló szerződéseket a 
keretmegállapodásban megállapított 
feltételek szerint kell odaítélni.

törölve

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

Or. en

Módosítás 547
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A változtatás célja az eljárás egyszerűsítése és a jogi szempontból nagyobb egyértelműség 
elérése volt; a jelenlegi előírás sokkal egyszerűbb (lásd a 2004/17/EK irányelv 14. cikkét) és 
nem volt indokolt, hogy megváltoztassuk.

Módosítás 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) az ajánlatkérő minden odaítélendő 
szerződés esetében írásban konzultál a 
szerződés teljesítésére képes gazdasági 
szereplőkkel;
b) az ajánlatkérő meghatároz egy 
határidőt, amely kellően hosszú ahhoz, 
hogy minden egyes szerződésre 
vonatkozóan megtörténhessen az 
ajánlatok benyújtása, figyelembe véve 
olyan tényezőket, mint a szerződés 
tárgyának összetettsége és az ajánlatok 
beküldéséhez szükséges idő;
c) az ajánlatokat írásban kell benyújtani, 
és tartalmuknak az ajánlattételi határidő 
lejártáig bizalmasnak kell maradnia;



PE492.862v02-00 74/182 AM\909613HU.doc

HU

d) az ajánlatkérő minden egyes szerződést 
annak az ajánlattevőnek ítél oda, aki, 
illetve amely a keretmegállapodás 
dokumentációjában megállapított 
odaítélési szempontok alapján a legjobb 
ajánlatot nyújtotta be.

Or. en

Módosítás 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 553
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az ajánlatkérő meghatároz egy határidőt, 
amely kellően hosszú ahhoz, hogy minden 
egyes szerződésre vonatkozóan 
megtörténhessen az ajánlatok benyújtása, 
figyelembe véve olyan tényezőket, mint a 
szerződés tárgyának összetettsége és az 
ajánlatok beküldéséhez szükséges idő.
Amennyiben az ajánlattevőknek előbb 
helyszíni szemlét kell tenniük az ajánlat 
benyújtásához, a kijelölt időtartam tizenöt 
munkanapnál hosszabb.

Or. es

Módosítás 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ajánlatkérőnek lehetősége van a 
szerződés ideje alatt újabb gazdasági 
szereplők keretmegállapodásba való 
bevonására, feltéve, hogy ezek a gazdasági 
szereplők az e cikkben lefektetett 
valamennyi kritériumnak megfelelnek, és 
a megállapodás megkötésekor még nem 
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léteztek.
Az ajánlatkérőnek lehetősége van a 
szerződés ideje alatt gazdasági szereplőket 
kizárni a keretmegállapodásból, 
amennyiben a gazdasági szereplő jelentős 
vagy ismétlődő hiányosságokról tett 
tanúbizonyságot a megállapodás bármely 
lényeges követelményének teljesítésével 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 555
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 557
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 558
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha megszűnik a rendszer, a 64. cikkben 
említett, tájékoztató az eljárás 
eredményéről.

törölve
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Or. en

Módosítás 559
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben teljes mértékben 
szabványosított szolgáltatásokról és 
árukról van szó, az ajánlatkérők 
elektronikus árlejtéseket is alkalmazhatnak, 
amelyekben új – lefelé kiigazított – árakat 
és/vagy az ajánlat egyes elemeire 
vonatkozó új értékeket mutatnak be.

Or. de

Indokolás

Az elektronikus árlejtések hatékonyak lehetnek, amennyiben teljes mértékben szabványosított 
szolgáltatásokról és árukról van szó, de rendszerint nem megfelelőek, sőt éppen ellentétes 
hatással bírnak azokban az összetett odaítélési eljárások esetében.  Természetüknél fogva nem 
megfelelőek építési beruházásokkal kapcsolatos szerződések odaítélésére vonatkozó eljárások 
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esetében.

Módosítás 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérők elektronikus árlejtéseket is 
alkalmazhatnak, amelyekben új – lefelé 
kiigazított – árakat és/vagy az ajánlat egyes 
elemeire vonatkozó új értékeket mutatnak 
be. Az elektronikus árlejtések csak olyan 
áruk gyakori beszerzése esetén 
alkalmazhatók, amelyek általában 
rendelkezésre állnak a piacon minőség 
szempontjából többé-kevésbé 
szabványosított formában. Nem 
használhatók szolgáltatások vagy 
összetett, illetve nem szabványosított 
termékek beszerzésére.

Or. en

Módosítás 562
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérők kizárólag a 
szabványosított áruk beszerzése esetében 
alkalmazhatnak elektronikus árlejtéseket, 
amelyekben új – lefelé kiigazított – árakat 
és/vagy az ajánlat egyes elemeire 
vonatkozó új értékeket mutatnak be.

Or. fr
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Módosítás 563
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérők elektronikus árlejtéseket is 
alkalmazhatnak, amelyekben új – lefelé 
kiigazított – árakat és/vagy az ajánlat egyes 
elemeire vonatkozó új értékeket mutatnak 
be. Az elektronikus árlejtések alkalmazása 
a teljes mértékben szabványosított árukkal 
és szolgáltatásokkal kapcsolatos beszerzési 
eljárásokra korlátozódik.

Or. de

Módosítás 564
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a cikk nem alkalmazandó az építési 
beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződésekre.

Or. it

Módosítás 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szerződést a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat alapján ítélik oda, a
felhíváshoz az érintett ajánlat tekintetében 

A felhíváshoz csatolni kell az érintett 
ajánlat tekintetében a 76. cikk (5) 
bekezdésének első albekezdésében előírt 
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a 76. cikk (5) bekezdésének első 
albekezdésében előírt súlyozással 
összhangban végzett teljes körű értékelés 
eredményét csatolni kell.

súlyozással összhangban végzett teljes 
körű értékelés eredményét.

Or. en

Módosítás 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok az árubeszerzésre és a
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések
esetében előírhatják az elektronikus 
katalógusok használatát. Ez a cikk nem 
alkalmazandó az építési beruházásra 
irányuló közbeszerzési szerződésekre.

Or. it

Módosítás 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok megállapodhatnak 
abban, hogy az ajánlatkérők rendelhetnek
valamely központi beszerző szervtől vagy 
azon keresztül építési beruházást, 
vásárolhatnak árukat és/vagy rendelhetnek 
szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy megengedjék az ajánlattevőknek központi beszerző 
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szervek szolgáltatásainak használatát, de nem kötelezhetőek erre. A központi beszerzés egyike 
azon beszerzési módoknak, amelyek az igények aggregálásához vezetnek, ami kedvezőtlenül 
érintheti a kkv-kat.  Így a tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy nemzeti 
politikájuktól függően eldönthessék: dolgozzanak-e ki központi beszerzési módszereket vagy 
ne.

Módosítás 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetővé kell tenni, hogy megengedjék az ajánlattevő szerveknek egy másik 
tagállamban alapított központi beszerző szerv szolgáltatásainak használatát, de nem 
kötelezhetőek erre. Egyes tagállamok esetében a bizottsági javaslat 35.2. cikkében 
meghatározott lehetőség problémát okozhat a nemzeti jogban (például az ajánlatkérőkre nem 
vonatkozhatnának más tagállamok jogi rendelkezései, különösen a felülvizsgálati eljárásokat 
szabályozó rendelkezések tekintetében).  

Módosítás 569
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 570
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 571
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha a közbeszerzési eljárásokat az érintett
ajánlatkérők teljes mértékben közösen 
folytatják le, közös felelősség terheli őket a 
jelen irányelv szerinti kötelezettségek 
teljesítéséért. Az ajánlatkérőknek közösen 
felelősek az odaítélési eljárás 
lebonyolításáért, amennyiben egy 
ajánlatkérő irányítja az eljárást mind 
saját, mind a többi érintett ajánlatkérő 
nevében.

Or. en
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Módosítás 572
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor, ha a közbeszerzési eljárásokat
vagy az azokból eredő szerződéseket a 
részt vevő ajánlatkérők közül egynél több 
folytatja le, illetve teljesíti, az általuk 
lefolytatott szakaszok tekintetében 
továbbra is az adott ajánlatkérők felelnek
a jelen irányelv szerinti kötelezettségek
teljesítéséért.

Ugyanakkor, ha a közbeszerzési eljárásokat
nem teljes egészében közösen folytatják le 
az érintett ajánlatkérők, mindegyikük felel
a jelen irányelv szerinti kötelezettségeik
teljesítéséért.

Or. en

Módosítás 573
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor, ha a közbeszerzési eljárásokat 
vagy az azokból eredő szerződéseket a 
részt vevő ajánlatkérők közül egynél több 
folytatja le, illetve teljesíti, az általuk 
lefolytatott szakaszok tekintetében 
továbbra is az adott ajánlatkérők felelnek a 
jelen irányelv szerinti kötelezettségek 
teljesítéséért.

Ugyanakkor, ha a közbeszerzési eljárásokat 
vagy az azokból eredő szerződéseket a 
részt vevő ajánlatkérők közül egynél több 
folytatja le, illetve teljesíti, az általuk 
lefolytatott szakaszok tekintetében 
továbbra is az adott ajánlatkérők felelnek a 
jelen irányelv szerinti kötelezettségek 
teljesítéséért. A tagállamok saját nemzeti 
jogukkal és a közösségi joggal 
összhangban lefektetik az e cikk 
végrehajtását szabályozó feltételeket.

Or. it

Módosítás 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

52. cikk törölve
Különböző tagállamok ajánlatkérőinek
közös beszerzése

(1) Az I. cím III. fejezete 2. szakasza 2.
alszakaszának sérelme nélkül: különböző 
tagállamok ajánlatkérői közösen is 
odaítélhetnek szerződéseket a jelen 
cikkben leírt valamely módon.

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

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

a) a közbeszerzési eljárásra alkalmazandó 
nemzeti rendelkezéseket;

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

Az alkalmazandó nemzeti jog a) pont 
szerinti meghatározásakor az ajánlatkérők 
bármely olyan tagállam nemzeti 
rendelkezéseit kiválaszthatják, amelyben 
legalább egy résztvevő működik.

(4) Ha több, különböző tagállamokban 
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lévő ajánlatkérő létrehozott egy közös 
jogalanyt, ideértve az 1082/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

szerinti európai regionális együttműködési 
csoportosulást, vagy más, az uniós jog 
által létrehozott jogalanyt, a részt vevő 
ajánlatkérőknek a közös jogalany illetékes 
szervének döntése útján meg kell 
állapodniuk arról, hogy melyik alábbi 
tagállam nemzeti közbeszerzési szabályait 
alkalmazzák:

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

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

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

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

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

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

i. építési beruházásra irányuló 
szerződésről van szó, az ajánlatkérők 
annak a tagállamnak a nemzeti 
rendelkezéseit alkalmazzák, amelyben az 
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építési beruházások többsége végbemegy;
ii. szolgáltatásnyújtásra vagy 
árubeszerzésre irányuló szerződésről van 
szó, az ajánlatkérők annak a tagállamnak 
a nemzeti rendelkezéseit alkalmazzák, 
amelyben az szolgáltatások vagy az áruk 
nagyobb részét nyújtják;

c) ha az alkalmazandó nemzeti jog nem 
határozható meg az a) vagy a b) pontok 
alapján, az ajánlatkérők azon ajánlatkérő 
helye s z e r i n t i  tagállam nemzeti 
rendelkezéseit alkalmazzák, amely a 
költségek legnagyobb részét viseli.
(6) Ha nincs olyan szerződés, amely a (4) 
bekezdés szerint meghatározná az 
alkalmazandó közbeszerzési jogot, az 
olyan közös jogalanyok által lebonyolított 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó 
nemzeti jogot, amelyeket a különböző 
tagállamokban lévő ajánlatkérők hoztak 
létre, az alábbi szabályok szerint kell 
megállapítani:

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

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

(8) Azokra a döntésekre, amelyek a 
szerződések határokon átnyúló 
közbeszerzés keretében történő 
odaítéléséről szólnak, az alkalmazandó 
nemzeti jog alapján rendelkezésre álló 
szokásos felülvizsgálati mechanizmusok 
vonatkoznak.

(9) A felülvizsgálati mechanizmusok 
hatékony működésének érdekében a 
tagállamok biztosítják a 92/13/EGK 
tanácsi irányelv2 szerinti, más 
tagállamban lévő felülvizsgálati testületek 
által hozott határozatoknak a hazai 
jogrendszerben történő teljes körű 
végrehajtását, amennyiben ezek a 
határozatok a területükön létrehozott 
olyan ajánlatkérőket is érintenek, amelyek 
részt vesznek az adott határokon átnyúló 
közbeszerzési eljárásban.

Or. en

Módosítás 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. cím III. fejezete 2. szakasza 2.
alszakaszának sérelme nélkül: különböző
tagállamok ajánlatkérői közösen is 
odaítélhetnek szerződéseket a jelen 
cikkben leírt valamely módon.

(1) Az I. cím III. fejezete 2. szakasza 2.
alszakaszának sérelme nélkül: a
tagállamok megállapodhatnak abban, 
hogy az ajánlatkérők más tagállamok 
ajánlatkérőivel közösen is odaítélhetnek
közbeszerzési szerződéseket, ha:

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

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget annak eldöntésére, hogy ajánlatkérő szerveik 
odaítélhetnek-e szerződéseket más tagállamok ajánlatkérő szerveivel közösen. Ezen túlmenően 
konkrét feltételeket kell megállapítani arra vonatkozóan, hogy milyen estben ítélhető oda 
szerződés más tagállam ajánlatkérő szerveivel közösen.

Módosítás 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Több, különböző tagállamokban lévő 
ajánlatkérő közösen is odaítélhet egy 
szerződést. Ilyen esetben a részt vevő 
ajánlatkérők megállapodást kötnek, amely 
megállapítja:

Az (1) bekezdésben említett esetekben a 
részt vevő ajánlatkérők megállapodást 
kötnek, amely megállapítja:

Or. en

Módosítás 578
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alkalmazandó nemzeti jog a) pont 
szerinti meghatározásakor az ajánlatkérők 
bármely olyan tagállam nemzeti 
rendelkezéseit kiválaszthatják, amelyben 
legalább egy résztvevő működik.

Az alkalmazandó nemzeti jog a) pont 
szerinti meghatározásakor az
ajánlatkérőknek olyan tagállam nemzeti 
rendelkezéseit kell kiválasztaniuk, 
amelyben legalább egy résztvevő működik.

Or. de

Indokolás

A felek által a vonatkozó nemzeti jogszabály tekintetében választható lehetőségeknek 
kapcsolódniuk kell a szerződést szabályozó anyagi jogi rendelkezésekhez.

Módosítás 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha nincs olyan szerződés, amely 
meghatározná az alkalmazandó 
közbeszerzési jogot, a szerződés 

törölve
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odaítélésére vonatkozó nemzeti jogot az 
alábbi szabályok szerint kell 
megállapítani:
a) ha az eljárást egy ajánlatkérő 
bonyolítja le vagy irányítja a többiek 
nevében, ennek az ajánlatkérőnek a 
nemzeti rendelkezéseit kell alkalmazni;
b) ha az eljárást nem egy ajánlatkérő 
bonyolítja le vagy irányítja a többiek 
nevében, és
i. építési beruházásra irányuló 
szerződésről van szó, az ajánlatkérők 
annak a tagállamnak a nemzeti 
rendelkezéseit alkalmazzák, amelyben az 
építési beruházások többsége végbemegy;
ii. szolgáltatásnyújtásra vagy 
árubeszerzésre irányuló szerződésről van 
szó, az ajánlatkérők annak a tagállamnak 
a nemzeti rendelkezéseit alkalmazzák, 
amelyben az szolgáltatások vagy az áruk 
nagyobb részét nyújtják;
c) ha az alkalmazandó nemzeti jog nem 
határozható meg az a) vagy a b) pontok 
alapján, az ajánlatkérők azon ajánlatkérő 
helye szerinti tagállam nemzeti 
rendelkezéseit alkalmazzák, amely a 
költségek legnagyobb részét viseli.

Or. en

Indokolás

Elég annyi, hogy az ajánlatkérő szervek megállapodnak az alkalmazandó nemzeti 
közbeszerzési szabályok tekintetében. Az (5) bekezdésre nincs szükség. E bekezdés törlésével 
egyszerűsödik a cikk.

Módosítás 580
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 5 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha nincs olyan szerződés, amely a (4) 
bekezdés szerint meghatározná az 
alkalmazandó közbeszerzési jogot, az 
olyan közös jogalanyok által lebonyolított 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó 
nemzeti jogot, amelyeket a különböző 
tagállamokban lévő ajánlatkérők hoztak 
létre, az alábbi szabályok szerint kell 
megállapítani:

törölve

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

Indokolás

Elég annyi, hogy az ajánlatkérő szervek megállapodnak az alkalmazandó nemzeti 
közbeszerzési szabályok tekintetében. Az (6) bekezdésre nincs szükség. E bekezdés törlésével 
egyszerűsödik a cikk.

Módosítás 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Több, különböző tagállamban 
működő ajánlatkérő egy másik 
tagállamban lévő központi beszerző 
szervtől vagy azon keresztül is rendelhet 
meg építési beruházást, vásárolhat árukat 
és/vagy rendelhet meg szolgáltatásokat, 
amennyiben ezek a tagállamok 
gondoskodtak a 49. cikk (2) bekezdésében 
említett lehetőségről, és az (1) 
bekezdésben említett valamennyi feltétel 
teljesül. Ebben az esetben a felek 
megállapodást kötnek, amely 
meghatározza, hogy mely nemzeti 
előírások vonatkoznak a közbeszerzési 
eljárásra.

Or. en

Módosítás 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Egy vagy több ajánlatkérő egyedi 
szerződéseket egy másik tagállamban lévő 
ajánlatkérővel, illetve azzal közösen kötött 

(7) A tagállamok megállapodhatnak 
abban, hogy egy vagy több ajánlatkérő 
egyedi szerződéseket egy másik 
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keretmegállapodás alapján is odaítélhet, 
amennyiben a keretmegállapodás olyan 
különös rendelkezéseket tartalmaz, 
amelyek az adott ajánlatkérőt, illetve 
ajánlatkérőket feljogosítják az egyedi 
szerződések odaítélésére.

tagállamban lévő ajánlatkérővel, illetve 
azzal közösen kötött keretmegállapodás 
alapján is odaítélhet, amennyiben a 
keretmegállapodás olyan különös 
rendelkezéseket tartalmaz, amelyek az 
adott ajánlatkérőt, illetve ajánlatkérőket 
feljogosítják az egyedi szerződések 
odaítélésére.

Or. en

Módosítás 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A felülvizsgálati mechanizmusok 
hatékony működésének érdekében a 
tagállamok biztosítják a 92/13/EGK 
tanácsi irányelv47 szerinti, más 
tagállamban lévő felülvizsgálati testületek 
által hozott határozatoknak a hazai 
jogrendszerben történő teljes körű 
végrehajtását, amennyiben ezek a 
határozatok a területükön létrehozott 
olyan ajánlatkérőket is érintenek, amelyek 
részt vesznek az adott határokon átnyúló 
közbeszerzési eljárásban.

törölve

Or. en

Indokolás

Egy ilyen előírás a gyakorlatban problémás lehet.  Nem egyértelmű, hogyan kellene 
biztosítaniuk a tagállamoknak, hogy a más tagállamban lévő felülvizsgálati testületek által 
hozott (nem feltétlenül bírósági jellegű) határozatokat teljes körűen végrehajtsák a hazai 
jogrendszerben.

Módosítás 585
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 586
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E célból az ajánlatkérők tanácsot 
kérhetnek, illetve fogadhatnak el igazgatási 
támogatást nyújtó szervezetektől, harmadik 
személyektől vagy piaci szereplőktől.

Or. en

Indokolás

Felesleges.

Módosítás 587
Philippe Juvin

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

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

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

Or. fr

Indokolás

Az ajánlattevők kizárólag az ajánlatkérő által az előzetes piaci konzultáció során megosztott
információt kaphatnak, és nem kaphatnak „kicserélt információt”, amely tartalmazhatja az 
ajánlat elemeit, hiszen ez megkülönböztetné az előzetes piaci konzultációban részt vevő 
ajánlattevőket.

Módosítás 588
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

i. világossá tenni a konzultációra 
vonatkozó részvételi felhívásban, hogy 
mely információt tekintenek relevánsnak 
és oszthatnak meg ebből kifolyólag 
valamennyi potenciális ajánlattevővel, 
vagy  
ii. részletesen meghatározni a konzultáció 
résztvevőinek jogait és azokat a számukra 
hozzáférhető eljárásokat, amelyek révén 
megvédhetik a bizalmas információkat.
Az érintett részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő csak akkor zárható ki az 
eljárásból, ha nincs más eszköz arra, hogy 
az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben 
tartására vonatkozó kötelezettség 
betartását biztosítsák.

Or. en

Módosítás 589
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezek közé az intézkedések közé tartozik a 
részvételre jelentkezőnek vagy az 
ajánlattevőnek a beszerzési eljárás 
előkészítésében való részvételével 
kapcsolatban kicserélt, illetve abból 
származó releváns információ közlése a
többi részvételre jelentkezővel és 
ajánlattevővel, valamint az ajánlatok 
beérkezésére megállapított megfelelő 
határidők. Az ajánlatkérő szervek vagy
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elvének tiszteletben tartására vonatkozó 
kötelezettség betartását biztosítsák.

i. világossá teszik a konzultációra 
vonatkozó részvételi felhívásban, hogy 
mely információt tekintenek relevánsnak 
és oszthatnak meg ebből kifolyólag 
valamennyi potenciális ajánlattevővel, 
vagy  
ii. részletesen meghatározzák a 
konzultáció résztvevőinek jogait és azokat 
a számukra hozzáférhető eljárásokat, 
amelyek révén megvédhetik a bizalmas 
információkat.
Az érintett részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő csak akkor zárható ki az 
eljárásból, ha nincs más eszköz arra, hogy 
az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben 
tartására vonatkozó kötelezettség 
betartását biztosítsák.

Or. en

Indokolás

Gyakorlati nehézségbe ütközhet annak meghatározása és az arról való megállapodás az 
ajánlatkérő szervekkel minden egyes esetben, hogy mi számít „releváns”, azaz az előzetes 
piaci konzultáció során megosztható információnak, és mit kell bizalmasan kezelni. A 
lehetőség megadása arra, hogy az ajánlatkérő szervek világosan meghatározzák a megosztás 
szempontjából relevánsnak tekinthető információt, illetve a bizalmas információ védelmére 
vonatkozó eljárásokat, nagyobb egyértelműséget teremt a különböző felek számára, és védi a 
gazdasági szereplők érdekeit.

Módosítás 590
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 591
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 592
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2.
cikk 22., 22a. és 22b. pontja szerinti 
életciklus, illetve társadalmi szempontból 
fenntartható előállítási folyamat bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára.

Or. fr

Módosítás 593
Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Nem követelhető meg a jelentkezőktől, hogy olyasmit bizonyítsanak, amellyel kapcsolatban 
nem rendelkeznek az egész ellátási láncra kiterjedően hozzáféréssel, hozzáértéssel vagy 
felelősséggel. Emiatt a műszaki leírásoknak szigorúan kapcsolódniuk kell a szerődés 
tárgyához, és a követelményeknek arányban kell állniuk a szerződés értékével és 
célkitűzéseivel.

Módosítás 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a, b és c pontok (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2.
cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára. Az 
alábbiak szintén műszaki leírásnak 
számítanak:
a) olyan szociális kritériumok, mint a 
tisztességes munkakörülmények, az 
egészségügyi és biztonsági rendeletek 
betartása, a kollektív tárgyalási jog, a 
nemek közötti egyensúly (például egyenlő 
bér, munka és magánélet egyensúlya) 
tiszteletben tartása, társadalmi 
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beilleszkedés, ideértve a fogyatékossággal 
élők, a hátrányos helyzetű vagy 
kiszolgáltatott munkavállalók (például 
tartósan munkanélküliek, romák, 
migránsok, fiatal és idős munkavállalók) 
foglalkoztatási lehetőségeit, a 
szakképzéshez való hozzáférést, a 
felhasználók bevonását és a velük 
folytatott konzultációt;
b) az életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső társadalmi költségekkel – például a 
termelésnek a közvetlen környezetre és a 
szomszédos közösségekre gyakorolt 
hatásával – összefüggő szociális 
megfontolások;
c) a szolgáltatási szerződések és az építési 
beruházások tervét magában foglaló 
szerződések esetében a szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezettsége, szakképesítése és 
tapasztalata.

Or. de

Módosítás 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 596
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha az Unió jogalkotási aktusban kötelező 
hozzáférhetőségi standardokat fogad el, a 
műszaki leírásokat – amennyiben a
fogyatékkal élők számára való 
hozzáférhetőségi szempontokat érintenek, 
vagy a valamennyi felhasználó számára 
alkalmas kialakítást érintik – ezen aktusra 
való hivatkozással kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi közbeszerzés esetében 
műszaki előírásokat dolgoznak ki annak 
biztosítása érdekében, hogy a szerződés 
hatálya alá tartozó termékek, 
szolgáltatások és építési beruházások 
megfeleljenek a tervezés idején a 
személyes adatok védelmére vonatkozó 
adatvédelmi jogszabályok (beépített 
adatvédelem) követelményeinek.

Or. en

Módosítás 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkavégzés, szolgáltatásnyújtás vagy 
árubeszerzés helyszínén alkalmazandó, a 
szociális és foglalkoztatási feltételekről, a 
munkahelyi egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XIV. mellékletben felsorolt 
nemzetközi munkajogi rendelkezésekben 
megállapított kötelezettségeket az 
ajánlatkérő szervek egyértelműen 
szerepeltetik a műszaki leírásban a 
szerződés odaítéléséhez szabott kötelező 
követelmények részeként.

Or. de
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Módosítás 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 601
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

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

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján – ideértve a 
környezetvédelmi és szociális jellemzőket 
is – feltéve, hogy a paraméterek kellően 
pontosak ahhoz, hogy lehetővé tegyék az 
ajánlattevők számára a szerződés tárgyának 
meghatározását, az ajánlatkérő szervek
számára pedig a szerződés odaítélését, 
ideértve a kért építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások életciklusának 
jellemzőivel kapcsolatos követelményeket;

Or. de

Módosítás 603
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A felvállalt kockázatok és kötelezettségek miatt az ajánlat műszaki előírásainak a biztonsággal 
kapcsolatos jellemzőket is tartalmaznia kell.

Módosítás 604
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műszaki leírásra való hivatkozással és 
– a következő sorrendben – a következőkre 
történő hivatkozással: az építési beruházási 
munkák tervezésére, számítási módszerére 
és kivitelezésére, valamint az áruk 
felhasználására vonatkozó európai 
szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
leírások; valamennyi hivatkozást a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
követnie;

b) a műszaki leírásra való hivatkozással és 
– a következő sorrendben – a következőkre 
történő hivatkozással: az építési beruházási 
munkák tervezésére, számítási módszerére 
és kivitelezésére, valamint az áruk 
felhasználására vonatkozó európai 
szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki elbírálások, 
közös műszaki leírások, nemzetközi 
szabványok, az európai szabványügyi 
szervezetek által létrehozott egyéb műszaki 
hivatkozási rendszerek vagy – ezek 
bármelyike hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
leírások; valamennyi hivatkozást a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
követnie;

Or. en

Módosítás 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műszaki leírásra való hivatkozással és 
– a következő sorrendben – a következőkre 
történő hivatkozással: az építési beruházási 
munkák tervezésére, számítási módszerére 
és kivitelezésére, valamint az áruk 
felhasználására vonatkozó európai 
szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 

b) a műszaki leírásra való hivatkozással és 
– a következő sorrendben és a kidolgozási 
módszer szerinti megkülönböztetés nélkül
– a következőkre történő hivatkozással: az 
építési beruházási munkák tervezésére, 
számítási módszerére és kivitelezésére, 
valamint az áruk felhasználására vonatkozó 
európai szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
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vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
leírások; valamennyi hivatkozást a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
követnie;

egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki 
leírások; valamennyi hivatkozást a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
követnie;

Or. en

Indokolás

A műszaki leírásoknak megkülönböztetésmentesnek és műszakilag semlegesnek kell lenniük.  
Ezek az alapvető elvek egyaránt vonatkoznak a közbeszerzési szabványokra és leírásokra is.  
A megkülönböztetésmentes, műszakilag semleges előírások meghatározzák a gazdasági 
szereplők számára, hogy versenyezzenek a legjobb megoldások kialakítása érdekében, ez 
pedig ösztönzi az innovációt és a gazdasági növekedést. A műszaki semlegesség azt is 
biztosítja, hogy az ajánlatkérő szervek a termékek és szolgáltatások lehető legszélesebb 
választékából választhassanak, előmozdítva a legjobb ár-érték arányt.

Módosítás 606
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az innováció és a gazdasági növekedés előmozdítása érdekében elengedhetetlen, hogy 
valamennyi ajánlattevő egyenlő feltételek mellett versenyezhessen.  A hátrányos 
megkülönböztetést – többek között a technológia vagy a gyártási helyszín alapján történő 
megkülönböztetést – csak rendkívül kivételes körülmények között szabad engedélyezni. Az 
egyes technológiák, üzleti modellek, gyártók vagy a termékek bizonyos származási helyének 
előnyben részesítése elfojtja az innovációt és a versenyt, amely azt eredményezi, hogy az 
állami szerveknek nincs lehetősége az adott közbeszerzés szükségeleteinek legjobban 
megfelelő megoldást választaniuk.

Módosítás 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 609
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 610
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az ajánlatkérő él a (3) bekezdés b) 
pontjában említett leírásokra történő 
hivatkozás lehetőségével, nem utasíthat el 
ajánlatot azon az alapon, hogy az 
ajánlatban szereplő építési beruházások, 
áruk és szolgáltatások nem felelnek meg az 
általa hivatkozott leírásoknak, amennyiben 
az ajánlattevő ajánlatában bármely
megfelelő eszközzel - ideértve az 56.
cikkben említett bizonyítási eszközt is -
bizonyítja, hogy az általa javasolt 
megoldások egyenértékű módon 
megfelelnek a műszaki leírásokban 
meghatározott követelményeknek.

(5) Ha az ajánlatkérő él a (3) bekezdés b) 
pontjában említett leírásokra történő 
hivatkozás lehetőségével, nem utasíthat el 
ajánlatot azon az alapon, hogy az 
ajánlatban szereplő építési beruházások, 
áruk és szolgáltatások nem felelnek meg az 
általa hivatkozott leírásoknak, amennyiben 
az ajánlattevő ajánlatában megfelelő 
eszközzel - ideértve az 56. cikkben említett 
bizonyítási eszközt is - bizonyítja, hogy az 
általa javasolt megoldások egyenértékű 
módon megfelelnek a műszaki leírásokban 
meghatározott követelményeknek.

Or. en
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Módosítás 611
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlattevőnek az ajánlatában bármely 
megfelelő eszközzel - ideértve az 56.
cikkben említett bizonyítási eszközt is -
bizonyítania kell, hogy a szabványnak 
megfelelő áru, szolgáltatás vagy építési 
beruházás megfelel az ajánlatkérő 
teljesítménybeli, illetve funkcionális 
követelményeinek.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában megfelelő 
eszközzel - ideértve az 56. cikkben említett 
bizonyítási eszközt is - bizonyítania kell, 
hogy a szabványnak megfelelő áru, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
megfelel az ajánlatkérő teljesítménybeli, 
illetve funkcionális követelményeinek.

Or. en

Módosítás 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerveknek a pályázati 
eljárás és a szerződés teljesítése során 
egyaránt képesnek kell lenniük ellenőrizni 
és nyomon követni a követelmények 
teljesítését.

Or. en

Módosítás 613
Heide Rühle

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

Amennyiben az ajánlatkérők valamely 
építési beruházással, szolgáltatással vagy 
áruval összefüggésben környezetvédelmi, 
szociális vagy egyéb jellemzőket 
állapítanak meg az 54. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
teljesítmény, illetve funkcionális 
követelmények tekintetében, 
megkövetelhetik, hogy a szóban forgó
építési beruházás, szolgáltatás vagy áru 
meghatározott címkével legyen ellátva, 
feltéve, hogy a következő feltételek 
mindegyike teljesül:

Amennyiben az ajánlatkérők valamely 
építési beruházással, szolgáltatással vagy 
áruval összefüggésben környezetvédelmi, 
szociális vagy egyéb követelményeket vagy 
kritériumokat állapítanak meg a műszaki
leírásokban, az odaítélési szempontokban 
vagy a szerződésteljesítési feltételekben,
megkövetelhetnek egy meghatározott 
címkét az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk e 
követelményeknek vagy kritériumoknak 
való megfelelése bizonyítása érdekében, 
feltéve, hogy a következő feltételek 
mindegyike teljesül

Or. en

Módosítás 614
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 615
Frank Engel

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

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

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

Or. fr

Módosítás 616
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a címke megszerzésére vonatkozó 
követelmények objektív módon igazolható, 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokon 
alapulnak;

Or. en

Módosítás 617
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a címkét olyan nyílt és átlátható eljárás 
keretében fogadták el, amelyben 
valamennyi érintett érdekelt fél – ideértve 
a fogyasztókat, gyártókat, 
szakszervezeteket, forgalmazókat és 
környezetvédelmi és szociális
szervezeteket – jelentős mértékben részt 
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vesz; A kormányzati szervek nem kötelező 
jelleggel részt vehetnek;

Or. en

Módosítás 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 621
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a címke megszerzése érdekében 
teljesítendő követelményeket a címkéért 
folyamodó gazdasági szereplőtől független 
harmadik fél határozza meg.

Or. en

Módosítás 622
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
meghatározott címkére vonatkozó 
követelményeket. Az ajánlatkérők a 
követelményeknek való megfelelést 
bizonyító más megfelelő bizonyítási 
eszközöket – ide érthető a gyártó műszaki 
dokumentációja – is elfogadnak, ha az 
érintett gazdasági szereplő nem fér hozzá 
a címkéhez, illetve nincs lehetősége annak 
az adott határidőn belül történő 
megszerzésére, feltéve, hogy a hozzáférés 
hiánya nem az érintett gazdasági 
szereplőnek tulajdonítható. Annak 
érdekében, hogy ne különböztessék meg 
azokat az ajánlattevőket, akik pénzt és időt 
fordítanak a tanúsítványokra, a 
meghatározott címkével való 
egyenértékűség biztosításának terhét az 
egyenértékűséget állító ajánlattevőre kell 
áthárítani.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy ne különböztessék meg azokat az ajánlattevőket, akik pénzt és időt 
fordítanak a tanúsítványokra vagy vizsgálati jelentésekre, az egyenértékűség biztosításának 
terhét az egyenértékűséget állító ajánlattevőre kell áthárítani.

Módosítás 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérők 
minden olyan egyenértékű címkét 
kötelesek elfogadni, amelyek teljesítik az 
ajánlatkérő szervek által feltüntetett 
címkére vonatkozó követelményeket. A 
címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
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elfogadni. elfogadni. Előnyben részesítendők az 
olyan címkék, technikai dokumentációk 
vagy egyéb bizonyítékok, amelyeket 
kormányzati szervek vagy 
környezetvédelmi szervezetek bevonásával 
fejlesztettek ki, hitelesítettek vagy 
ellenőriztek.

Or. es

Módosítás 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 625
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A meghatározott címkét előíró ajánlatkérők 
minden olyan egyenértékű – vagyis azonos 
értékelési szempontokon és mérési 
módszereken alapuló – címkét kötelesek 
elfogadni, amelyek teljesítik az ajánlatkérő 
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címkével nem rendelkező termékek 
esetében az ajánlatkérő szervek a gyártó 
műszaki dokumentációját vagy más 
megfelelő bizonyítási eszközt is kötelesek 
elfogadni.

szervek által feltüntetett címkére 
vonatkozó követelményeket. A címkével 
nem rendelkező termékek esetében az 
ajánlatkérő szervek a gyártó műszaki 
dokumentációját vagy más megfelelő 
bizonyítási eszközt is kötelesek elfogadni.

Or. it

Módosítás 626
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Az ajánlatkérők által előírt meghatározott 
címkére vonatkozó követelmény nem 
eredményezheti az ajánlattevők 
közbeszerzési eljárás keretében való 
megkülönböztetését.

Or. fr

Indokolás

A címkék használata az odaítélési szempontok meghatározásában és végrehajtásában nem 
vezethet olyan megkülönböztető gyakorlatokhoz, amelyek során egy ajánlattevőt előnyben 
részesítenek egy másik ajánlattevővel szemben.

Módosítás 627
Frank Engel

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

Az előírt címkével való egyenértékűség 
bizonyítása az ajánlattevő felelőssége.

Or. fr

Módosítás 628
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérők megkövetelhetik, hogy a 
gazdasági szereplők a műszaki leírásban, 
az odaítélési szempontokban vagy a 
szerződésteljesítési feltételekben 
meghatározott követelményeknek vagy 
szempontoknak való megfelelés 
bizonyítékaként nyújtsanak be egy elismert 
szervtől származó vizsgálati jelentést vagy 
egy ilyen szervtől származó tanúsítványt.

Or. en

Módosítás 629
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha az ajánlatkérők előírják egy külön 
értékelő szerv által készített tanúsítvány 
benyújtását, az ajánlatkérőknek az ezzel 
egyenértékű más elismert szervek által 
kiadott tanúsítványokat is el kell 
fogadniuk.



PE492.862v02-00 120/182 AM\909613HU.doc

HU

fogadniuk.

Or. en

Módosítás 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 631
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az ajánlatkérők az (1) bekezdésben 
említetteken kívül más megfelelő 
bizonyítási eszközöket – például a gyártó 
műszaki dokumentációját – is kötelesek 
elfogadni, ha az érintett gazdasági szereplő 
nem fér hozzá az (1) bekezdésben említett 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére, feltéve, hogy a hozzáférés 
hiánya nem az érintett gazdasági 
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szereplőnek tulajdonítható. Annak 
érdekében azonban, hogy ne 
különböztessék meg azokat az 
ajánlattevőket, akik pénzt és időt 
fordítanak a tanúsítványokra vagy 
vizsgálati jelentésekre, az egyenértékűség 
biztosításának terhét az egyenértékűséget 
állító ajánlattevőre kell áthárítani.

Or. en

Módosítás 632
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok kötelesek a többi 
tagállam számára kérésre hozzáférhetővé 
tenni minden információt, amely az 
említett műszaki követelményeknek való 
megfelelőség bizonyítására az 52. cikk (6) 
bekezdésének, az 55. cikk (1)-(3) 
bekezdésének és a jelen cikknek 
megfelelően benyújtott bizonyítékokkal és 
okiratokkal kapcsolatos. A letelepedés
szerinti tagállam illetékes hatóságai ezt a 
tájékoztatást a 96. cikkel összhangban 
adják.

(4) A tagállamok kötelesek a többi 
tagállam számára kérésre hozzáférhetővé 
tenni minden információt, amely az 52.
cikk (6) bekezdésének, az 55. cikk (1)-(3) 
bekezdésének és a jelen cikknek 
megfelelően benyújtott bizonyítékokkal és 
okiratokkal kapcsolatos. A gazdasági 
szereplő székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságai ezt a tájékoztatást a 96.
cikkel összhangban adják.

Or. en

Módosítás 633
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő kérésre a szerződés 
megszerzésében érdekelt gazdasági 

(1) Az ajánlatkérők kérésre a szerződés 
megszerzésében érdekelt gazdasági 
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szereplők rendelkezésére bocsátják az 
árubeszerzésre, építési beruházásra vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseikben rendszeresen említett 
műszaki leírásokat vagy azokat a műszaki 
leírásokat, amelyeket olyan szerződésekhez 
kíván alkalmazni, ahol a pályázati felhívás 
egy időszakos előzetes tájékoztató. Az 
említett műszaki leírásokat elektronikus 
úton, korlátlan és teljes körű közvetlen 
hozzáférést biztosítva bocsátják 
rendelkezésre, ellenszolgáltatás nélkül.

szereplők rendelkezésére bocsátják az 
árubeszerzésre, építési beruházásra vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseikben rendszeresen említett 
műszaki leírásokat, odaítélési 
szempontokat és szerződésteljesítési 
feltételeket vagy azokat a műszaki 
leírásokat, amelyeket olyan szerződésekhez 
kíván alkalmazni, ahol a pályázati felhívás 
egy időszakos előzetes tájékoztató. Az 
említett műszaki leírásokat elektronikus 
úton teljes körű közvetlen hozzáférést 
biztosítva bocsátják rendelkezésre, 
ellenszolgáltatás nélkül. Az ajánlatkérő 
szervek bizonyos esetekben kérhetik az 
ajánlattevő nevét, címét, illetve egyéb, 
azonosításra alkalmas adatát.

Or. en

Módosítás 634
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben e műszaki leírások az 
érdekelt gazdasági szereplők 
rendelkezésére álló olyan 
dokumentumokon alapulnak, amelyeket 
elektronikus úton, korlátlan és teljes körű 
közvetlen hozzáférést biztosítva 
bocsátottak rendelkezésre, ellenszolgáltatás 
nélkül, elegendő az e dokumentumokra 
való hivatkozás.

(2) Amennyiben e műszaki leírások az 
érdekelt gazdasági szereplők 
rendelkezésére álló olyan 
dokumentumokon alapulnak, amelyeket 
elektronikus úton teljes körű közvetlen 
hozzáférést biztosítva bocsátottak 
rendelkezésre, ellenszolgáltatás nélkül, 
elegendő az e dokumentumokra való 
hivatkozás.

Or. en

Indokolás

Adott esetben szükség lehet például az ajánlattevő adatainak (név, cím stb.) ellenőrzésére.
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Módosítás 635
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az 
ajánlattevő által benyújtott és az 
ajánlatkérő által megállapított 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokat.

Az ajánlatkérő figyelembe veszi az 
ajánlattevő által benyújtott és az 
ajánlatkérő által megállapított 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokat, mindaddig, amíg azok 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához.

Or. en

Módosítás 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az 
ajánlattevő által benyújtott és az 
ajánlatkérő által megállapított 
minimumkövetelményeknek megfelelő
változatokat.

Az ajánlattevők az alap ajánlat 
kíséretében benyújthatnak változatokat.

Or. fr

Módosítás 637
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az 
ajánlattevő által benyújtott és az
ajánlatkérő által megállapított 

Az ajánlatkérő elviekben engedélyezi az 
ajánlattevők számára a változatok 
benyújtását. Az ajánlatkérő az ajánlati 
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minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokat.

felhívásban – illetve ha előzetes 
tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban – közli, 
amennyiben nem kívánja változatok 
benyújtását engedélyezni. Ilyen tartalmú 
közlés nélkül a változatok benyújtása 
megengedett.

Or. en

Módosítás 638
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az 
ajánlattevő által benyújtott és az 
ajánlatkérő által megállapított 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokat.

Az ajánlatkérő megtilthatja az 
ajánlattevőknek a változatok benyújtását.

Or. fr

Módosítás 639
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – -1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az 
ajánlattevő által benyújtott és az 
ajánlatkérő által megállapított 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokat.

A változatok a szerződés tervezésének, 
végrehajtásának vagy finanszírozásának 
alternatív módszerei.

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az 
ajánlattevő által benyújtott és az 
ajánlatkérő által megállapított 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
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változatokat.

Or. fr

Módosítás 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációban 
meghatározza, hogy engedélyezi-e 
változatok benyújtását, és ha igen, a 
változatoknak milyen 
minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Ha 
a változatokat engedélyezték, az 
ajánlatkérők arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott 
odaítélési szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

törölve

Or. en

Módosítás 641
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban meghatározza, hogy 
engedélyezi-e változatok benyújtását, és ha 
igen, a változatoknak milyen 
minimumkövetelményeknek kell 

Az ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban meghatározza, hogy 
engedélyezi-e változatok benyújtását, és ha 
igen, a változatoknak milyen 
minimumkövetelményeknek kell 
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megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Ha 
a változatokat engedélyezték, az 
ajánlatkérők arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott 
odaítélési szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni.
Változatok elutasítása ilyen tartalmú 
közlés nélkül nem megengedett.

Or. en

Módosítás 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban meghatározza, hogy 
engedélyezi-e változatok benyújtását, és 
ha igen, a változatoknak milyen 
minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Ha 
a változatokat engedélyezték, az
ajánlatkérők arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott odaítélési 
szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

Az ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban meghatározza, hogy a 
változatoknak milyen 
minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Az
ajánlatkérők arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott odaítélési 
szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

Or. fr

Módosítás 643
Robert Rochefort

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

Az ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban meghatározza, hogy 
engedélyezi-e változatok benyújtását, és ha 
igen, a változatoknak milyen 
minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Ha 
a változatokat engedélyezték, az 
ajánlatkérők arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott odaítélési 
szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

Az ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban meghatározza, hogy 
tiltott-e változatok benyújtása.
Amennyiben nincs ilyen tartalmú közlés, 
az úgy értendő, hogy a változatok 
benyújtása engedélyezett.

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

Or. fr

Módosítás 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
odaítélési eljárásai esetében azok az 
ajánlatkérők, amelyek engedélyezték 

törölve
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változatok benyújtását, nem utasíthatnak 
el valamely változatot kizárólag azon az 
alapon, hogy az adott változat, 
amennyiben sikeres, inkább 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést 
eredményezne, mint árubeszerzésre 
irányulót, vagy inkább árubeszerzésre 
irányuló szerződést eredményezne, mint 
szolgáltatásnyújtásra irányulót.

Or. en

Módosítás 645
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
odaítélési eljárásai esetében az ajánlatkérők 
nem utasíthatnak el valamely változatot 
kizárólag azon az alapon, hogy az adott 
változat, amennyiben sikeres, inkább 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést 
eredményezne, mint árubeszerzésre 
irányulót, vagy inkább árubeszerzésre 
irányuló szerződést eredményezne, mint 
szolgáltatásnyújtásra irányulót.

Or. en

Indokolás

A változatok az innovatív termékek és gyártás ösztönzésének legjobb módszerei;
használatukat ösztönözni és nem hátráltatni kell.

Módosítás 646
Frank Engel, Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
odaítélési eljárásai esetében az ajánlatkérők 
nem utasíthatnak el valamely változatot 
kizárólag azon az alapon, hogy az adott 
változat, amennyiben sikeres, inkább 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést 
eredményezne, mint árubeszerzésre 
irányulót, vagy inkább árubeszerzésre 
irányuló szerződést eredményezne, mint 
szolgáltatásnyújtásra irányulót.

Or. fr

Módosítás 647
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
odaítélési eljárásai esetében azok az 
ajánlatkérők, amelyek nem tiltották 
változatok benyújtását, nem utasíthatnak el 
valamely változatot kizárólag azon az 
alapon, hogy az adott változat, amennyiben 
sikeres, inkább szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződést eredményezne, mint 
árubeszerzésre irányulót, vagy inkább 
árubeszerzésre irányuló szerződést 
eredményezne, mint szolgáltatásnyújtásra 
irányulót.

Or. fr
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Módosítás 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződések homogén vagy heterogén 
részekre oszthatók. A 13. cikk (7) 
bekezdése alkalmazandó.

A kis- és középvállalkozások 
közbeszerzéshez való nagyobb hozzáférése 
megkönnyítése érdekében a közbeszerzési 
szerződések homogén vagy heterogén 
részekre oszthatók. A 13. cikk (7) 
bekezdése alkalmazandó. Az 1 000 000 
euró vagy azt meghaladó értékű 
szerződések esetében az ajánlatkérő 
szervek kötelesek a közbeszerzési 
hirdetményben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
konkrét magyarázatot szolgáltatni arra, 
hogy miért nem osztották részekre a 
szerződést.

Or. en

Módosítás 649
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződések homogén vagy heterogén 
részekre oszthatók. A 13. cikk (7) 
bekezdése alkalmazandó.

A nagyobb fokú verseny ösztönzése 
érdekében, kivéve ha a közbeszerzés 
tárgya nem teszi lehetővé külön 
szolgáltatások meghatározását, az 
ajánlatkérő külön részekben ítéli oda a 
szerződést. Amennyiben a szerződés azért 
nem bontható részekre, mert annak tárgy 
nem teszi lehetővé különálló 
szolgáltatások meghatározását, az 
ajánlatkérő szerv köteles a közbeszerzési
hirdetményben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
érvelésére konkrét magyarázatot 
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szolgáltatni.

Or. en

Módosítás 650
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződések homogén vagy heterogén
részekre oszthatók. A 13. cikk (7) 
bekezdése alkalmazandó.

A szerződések részekre oszthatók. .

Or. fr

Módosítás 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződések homogén vagy heterogén
részekre oszthatók. A 13. cikk (7) 
bekezdése alkalmazandó.

A szerződések részekre oszthatók. A 13.
cikk (7) bekezdése alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Elegendőnek bizonyulhat az ajánlatkérő szerveket arra kötelezni, hogy az ajánlati vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban tájékoztatást nyújtsanak abbéli döntésükről, 
hogy a szerződést nem osztják részekre. Az ajánlatkérő szervek nem kötelezhetők arra, hogy 
pontos indokolást nyújtsanak. Nem egyértelmű, hogy milyen hozzáadott értéke lenne egy ilyen 
követelménynek. A második albekezdés szövegezése az egyértelműség kedvéért kiigazításra 
került.
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Módosítás 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződések homogén vagy heterogén 
részekre oszthatók. A 13. cikk (7) 
bekezdése alkalmazandó.

A szerződések homogén vagy heterogén 
részekre oszthatók. A 12. cikkben 
meghatározott határértékeket elérő vagy 
meghaladó értékű szerződések esetében az 
ajánlatkérő szerv a közbeszerzési 
hirdetményben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban a 
közbeszerzés részekre történő vagy nem 
történő osztásával kapcsolatban konkrét 
magyarázatot szolgáltat. A 13. cikk (7) 
bekezdése alkalmazandó.

Or. it

Módosítás 653
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, illetve, ha 
minősítési rendszer meglétéről szóló 
hirdetményt alkalmaznak pályázati 
felhívásként, az ajánlati vagy tárgyalási 
felhívásban feltüntetik, hogy az 
ajánlatoknak egy vagy több részre kell-e 
korlátozódniuk.

törölve

Or. en

Módosítás 654
Marc Tarabella
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Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, illetve, ha 
minősítési rendszer meglétéről szóló 
hirdetményt alkalmaznak pályázati 
felhívásként, az ajánlati vagy tárgyalási 
felhívásban feltüntetik, hogy az 
ajánlatoknak egy vagy több részre kell-e 
korlátozódniuk.

Az ajánlatkérő szervek az 
ajánlati/részvételi felhívásban vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban feltüntetik, hogy a szerződést 
egy vagy több részre korlátozzák-e.
Belátásuk szerint választják meg a részek 
számát, tekintetbe véve többek között az 
igényelt szolgáltatások műszaki előírásait, 
a szóban forgó gazdasági ágazat 
szerkezetét, és adott esetben bizonyos 
foglalkozásokra alkalmazandó 
szabályokat.

Or. fr

Módosítás 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, illetve, ha 
minősítési rendszer meglétéről szóló 
hirdetményt alkalmaznak pályázati 
felhívásként, az ajánlati vagy tárgyalási 
felhívásban feltüntetik, hogy az 
ajánlatoknak egy vagy több részre kell-e 
korlátozódniuk.

Ha az ajánlatkérő egy vagy két részre 
korlátozza az ajánlatok benyújtásának 
lehetőségét, akkor ezt az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, illetve, ha 
minősítési rendszer meglétéről szóló 
hirdetményt alkalmaznak pályázati 
felhívásként, az ajánlati vagy tárgyalási 
felhívásban, vagy a közbeszerzésre 
vonatkozó dokumentációban feltünteti.

Or. en

Indokolás

Elegendőnek bizonyulhat az ajánlatkérő szerveket arra kötelezni, hogy az ajánlati vagy a 
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szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban tájékoztatást nyújtsanak abbéli döntésükről, 
hogy a szerződést nem osztják részekre. Az ajánlatkérő szervek nem kötelezhetők arra, hogy 
pontos indokolást nyújtsanak. Nem egyértelmű, hogy milyen hozzáadott értéke lenne egy ilyen 
követelménynek. A második albekezdés szövegezése az egyértelműség kedvéért kiigazításra 
került.

Módosítás 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A közbeszerzésre vonatkozó szabályok egyszerűsítése.

Módosítás 657
Marc Tarabella

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

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

(2) A jelentkezők nem nyújthatnak be az 
elnyerhető részek száma szerint változó 
ajánlatokat. Az ajánlatkérő szervek 
korlátozzák az egy ajánlattevőnek 
odaítélhető részek számát, amennyiben a 
maximális számot közölték a 
ajánlati/részvételi felhívásban vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban. Az ajánlatkérő szervek
kötelesek meghatározni és feltüntetni a 
közbeszerzési dokumentumokban a 
különböző részek odaítélésének objektív, 
megkülönböztetésmentes szempontjait.

Or. fr

Módosítás 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Az ajánlatkérők a közbeszerzési 
dokumentumokban kijelentik, hogy 
fenntartják-e a jogot az ilyen választásra, 
és ha igen, mely részek rendezhetők egy 
csoportba, egyazon szerződés keretében.
Az ajánlatkérők először minden egyes rész 
esetében megállapítják, hogy melyek azok 
az ajánlatok, amelyek a leginkább 
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megfelelnek a 76. cikk szerint 
meghatározott odaítélési szempontoknak.
Egynél több részről szóló szerződést is 
odaítélhetnek olyan ajánlattevőnek, amely 
nem áll a szerződés minden egyes része 
szempontjából az első helyen, amennyiben 
a 76. cikk szerint megállapított odaítélési 
szempontok az adott szerződés összes 
részére tekintettel megfelelőbben 
teljesülnek. Az ajánlatkérők a 
közbeszerzési dokumentumokban 
részletezik azokat a módszereket, 
amelyeket alkalmazni kívánnak az ilyen 
összehasonlításokra. Ezeknek a 
módszereknek átláthatónak, objektívnek 
és megkülönböztetésmentesnek kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzésre vonatkozó szabályok egyszerűsítése.

Módosítás 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Az ajánlatkérők a közbeszerzési 
dokumentumokban kijelentik, hogy 
fenntartják-e a jogot az ilyen választásra, 
és ha igen, mely részek rendezhetők egy 
csoportba, egyazon szerződés keretében.
Az ajánlatkérők először minden egyes rész 
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esetében megállapítják, hogy melyek azok 
az ajánlatok, amelyek a leginkább 
megfelelnek a 76. cikk szerint 
meghatározott odaítélési szempontoknak.
Egynél több részről szóló szerződést is 
odaítélhetnek olyan ajánlattevőnek, amely 
nem áll a szerződés minden egyes része 
szempontjából az első helyen, amennyiben 
a 76. cikk szerint megállapított odaítélési 
szempontok az adott szerződés összes 
részére tekintettel megfelelőbben 
teljesülnek. Az ajánlatkérők a 
közbeszerzési dokumentumokban 
részletezik azokat a módszereket, 
amelyeket alkalmazni kívánnak az ilyen 
összehasonlításokra. Ezeknek a 
módszereknek átláthatónak, objektívnek 
és megkülönböztetésmentesnek kell 
lenniük.

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés a javaslat céljával – nevezetesen a kkv-knak job hozzáférést biztosítani a 
közbeszerzési eljárásokhoz – ellentétes kimenetelt eredményezhet, mivel a közbeszerzési 
szerződések összevonásához vezethet, amivel kizárná a kkv-kat.

Módosítás 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
Article 59 – paragraph 3 – subparagraph 1

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 662
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők először minden egyes rész 
esetében megállapítják, hogy melyek azok 
az ajánlatok, amelyek a leginkább 
megfelelnek a 76. cikk szerint 
meghatározott odaítélési szempontoknak.
Egynél több részről szóló szerződést is 
odaítélhetnek olyan ajánlattevőnek, amely 
nem áll a szerződés minden egyes része 
szempontjából az első helyen, amennyiben 
a 76. cikk szerint megállapított odaítélési 
szempontok az adott szerződés összes 
részére tekintettel megfelelőbben 
teljesülnek. Az ajánlatkérők a 
közbeszerzési dokumentumokban 
részletezik azokat a módszereket, 
amelyeket alkalmazni kívánnak az ilyen 
összehasonlításokra. Ezeknek a 
módszereknek átláthatónak, objektívnek 
és megkülönböztetésmentesnek kell 
lenniük.

törölve
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Or. en

Módosítás 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők először minden egyes rész 
esetében megállapítják, hogy melyek azok 
az ajánlatok, amelyek a leginkább 
megfelelnek a 76. cikk szerint 
meghatározott odaítélési szempontoknak.
Egynél több részről szóló szerződést is 
odaítélhetnek olyan ajánlattevőnek, amely 
nem áll a szerződés minden egyes része 
szempontjából az első helyen, amennyiben 
a 76. cikk szerint megállapított odaítélési 
szempontok az adott szerződés összes 
részére tekintettel megfelelőbben 
teljesülnek. Az ajánlatkérők a 
közbeszerzési dokumentumokban 
részletezik azokat a módszereket, 
amelyeket alkalmazni kívánnak az ilyen 
összehasonlításokra. Ezeknek a 
módszereknek átláthatónak, objektívnek 
és megkülönböztetésmentesnek kell 
lenniük.

törölve

Or. en

Módosítás 664
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérők előírhatják, hogy 
minden vállalkozó azon gazdasági 
szereplő irányítása alatt működjön, 

törölve
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amelynek a teljes projekt koordinálását 
magában foglaló részt vagy ennek 
lényeges részeit odaítélték.

Or. en

Indokolás

A szerződés értékét éppen a közbeszerzés tárgyát képező termékek, szolgáltatások vagy 
munkálatok természete határozza meg. A szerződés tárgyából egyértleművé válik, hogy az 
adott szerződés értéke miért van 500 000 euró felett. Ezért felesleges adminisztratív terhet és 
túlzott kötelezettséget ró az ajánlatkérő hatóságokra az, ha minden nagyobb szerződés esetén 
magyarázatot és indokolást kell adniuk arra, hogy a szerződés értéke miért van 500 000 euró 
felett és miért nem lett részekre bontva.

Módosítás 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A közbeszerzés egyszerűsítésére vonatkozó rendelkezések.

Módosítás 666
Cornelis de Jong

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

da) ha a gazdasági szereplő szerepel a 
92a. cikkben meghatározott meg nem 
felelési nyilvántartásban.

Or. en

Módosítás 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő a szerződés odaítélésétől 
vagy a keretmegállapodás megkötésétől 
számított két hónapon belül tájékoztatót 
küld az eljárás eredményéről.

Az ajánlatkérő szerv a szerződés 
odaítélésétől, illetve a keretmegállapodás 
megkötését követő 14 napon belül 
tájékoztatót küld az eljárás eredményéről.

Or. en

Indokolás

A TED-adatbázos adatai nem megbízhatók, mivel az ajánlatkérő hatóságok gyakran elfelejtik 
elküldeni az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót. A határidő lerövidítésével az adatgyűjtés 
e pillérét hatékonyabbá lehetne tenni. Továbbá, az eljárás eredményéről szóló tájékoztatók 
gyakran hiányosak vagy következetlenek és a Bizottság a gyakorlatban nem kér pontosítást az 
ajánlatkérő szervektől. Ezért hasznos lenne egyértelműen kötelezni a Bizottságot az adatok 
teljességének és következetességének ellenőrzésére.

Módosítás 668
Frank Engel, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A XVIIB. mellékletben felsorolt 
szolgáltatások nyújtására irányuló 
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közbeszerzési szerződések esetében az 
ajánlatkérő szerv a hirdetményben közli, 
hogy beleegyezik-e a szerződések 
közzétételébe. E szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződések tekintetében a 
Bizottság a 100. cikkben megállapított 
eljárással összhangban állapítja meg 
azokat a szabályokat, amelyek a 
statisztikai jelentéseknek az említett 
hirdetmények alapján történő 
elkészítésére, és azok közzétételére 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Az A és B szolgáltatások közötti különbségtétel újrabevezetéséhez kapcsolódik.

Módosítás 669
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az eljárás eredményéről 
szóló tájékoztató hiányos vagy 
következetlen, a Bizottság kapcsolatba lép 
az ajánlatkérő szervvel, hogy az eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatóval 
kapcsolatban kiegészítést vagy pontosítást 
kérjen.

Or. en

Indokolás

A TED-adatbázos adatai nem megbízhatók, mivel az ajánlatkérő hatóságok gyakran elfelejtik 
elküldeni az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót. A határidő lerövidítésével az adatgyűjtés 
e pillérét hatékonyabbá lehetne tenni. Továbbá, az eljárás eredményéről szóló tájékoztatók 
gyakran hiányosak vagy következetlenek és a Bizottság a gyakorlatban nem kér pontosítást az 
ajánlatkérő szervektől. Ezért hasznos lenne egyértelműen kötelezni a Bizottságot az adatok 
teljességének és következetességének ellenőrzésére.
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Módosítás 670
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
65 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 39. cikk (2) bekezdése értelmében 
vett pályázati felhívást teljes 
terjedelmében, az Európai Unió valamely, 
az ajánlatkérő által választott hivatalos 
nyelvén kell közzétenni. Ez az eredeti 
nyelvi változat tekintendő az egyetlen 
hiteles szövegnek. A többi hivatalos 
nyelven az egyes hirdetmények fontos 
elemeinek összefoglalását kell közzétenni.

(3) A 39. cikk (2) bekezdése értelmében 
vett pályázati felhívást teljes 
terjedelmében, az Európai Unió valamely, 
az ajánlatkérő által választott hivatalos 
nyelvén kell közzétenni. Ez az eredeti 
nyelvi változat tekintendő az egyetlen 
hiteles szövegnek. Az egyes hirdetmények 
fontos elemeinek összefoglalását az 
Európai Unió legalább egy, az ajánlatkérő 
szerv által kiválasztott másik hivatalos 
nyelvén kell közzétenni.

Or. it

Módosítás 671
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
65 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 39. cikk (2) bekezdése értelmében 
vett pályázati felhívást teljes 
terjedelmében, az Európai Unió valamely, 
az ajánlatkérő által választott hivatalos 
nyelvén kell közzétenni. Ez az eredeti 
nyelvi változat tekintendő az egyetlen 
hiteles szövegnek. A többi hivatalos 
nyelven az egyes hirdetmények fontos 
elemeinek összefoglalását kell közzétenni.

(3) A 39. cikk (2) bekezdése értelmében 
vett pályázati felhívást teljes 
terjedelmében, az Európai Unió valamely, 
az ajánlatkérő által választott hivatalos 
nyelvén kell közzétenni. Ez az eredeti 
nyelvi változat tekintendő az egyetlen 
hiteles szövegnek. Az egyes hirdetmények 
fontos elemeinek összefoglalását angol 
nyelven kell közzétenni.

Or. it
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Módosítás 672
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 61-64. cikkben említett hirdetmény 
és az abban szereplő adatok a 65. cikk 
szerinti közzétételt megelőzően nemzeti 
szinten nem tehetőek közzé.

törölve

Or. en

Indokolás

Adminisztratív és szükségtelen teher, ráadásul hibaforrás.

Módosítás 673
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő – a hirdetmény 65.
cikkel összhangban történő közzétételének 
vagy a szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívás elküldésének időpontjától –
elektronikus úton korlátlan és teljes körű 
közvetlen hozzáférést kínál a beszerzési 
dokumentációhoz. Abban az esetben, ha 
pályázati felhívásként a minősítési rendszer 
meglétéről szóló hirdetményt alkalmaznak, 
ezt a hozzáférést minél hamarabb meg kell 
adni, de legkésőbb akkor, amikor az 
ajánlati vagy a tárgyalási felhívást elküldik.
A hirdetmény, illetve az említett felhívás 
szövegében meg kell jelölni azt az 
internetcímet, amelyen ez a dokumentáció 
elérhető.

(1) Az ajánlatkérő – a hirdetmény 65.
cikkel összhangban történő közzétételének 
vagy a szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívás elküldésének időpontjától –
elektronikus úton teljes körű közvetlen 
hozzáférést kínál a beszerzési 
dokumentációhoz. Az ajánlatkérő szervek 
bizonyos esetekben kérhetik az ajánlattevő 
nevét, címét, illetve egyéb, azonosításra 
alkalmas adatát. Abban az esetben, ha 
pályázati felhívásként a minősítési rendszer 
meglétéről szóló hirdetményt alkalmaznak, 
ezt a hozzáférést minél hamarabb meg kell 
adni, de legkésőbb akkor, amikor az 
ajánlati vagy a tárgyalási felhívást elküldik.
A hirdetmény, illetve az említett felhívás 
szövegében meg kell jelölni azt az 
internetcímet, amelyen ez a dokumentáció 
elérhető.
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Or. en

Indokolás

Adott esetben szükség lehet pédául az ajánlattevő adatainak (név, cím stb.) ellenőrzésére.

Módosítás 674
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghívásos eljárásban, az innovációs 
partnerség keretében, valamint a pályázati 
felhívás közzétételével induló tárgyalásos 
eljárás során az ajánlatkérő egyidejűleg és 
írásban hívja fel a kiválasztott 
jelentkezőket ajánlattételre, illetve a 
tárgyalásban való részvételre.

A meghívásos eljárásban, valamint a 
pályázati felhívás közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás során az ajánlatkérő 
egyidejűleg és írásban hívja fel a 
kiválasztott jelentkezőket ajánlattételre, 
illetve a tárgyalásban való részvételre.

Or. fr

Módosítás 675
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett fél kérésére az ajánlatkérő a 
lehető legrövidebb időn belül - de 
legfeljebb az írásbeli kérelem 
kézhezvételét követő 15 napon belül -
tájékoztatást ad:

(2) Az ajánlatkérő a koncesszió 
odaítélésének, a részvételi kérelem 
elutasításának, illetve az ajánlat 
elutasításának időpontját követően a 
lehető legrövidebb időn belül - de 
legfeljebb az írásbeli kérelem 
kézhezvételét követő 15 napon belül -
tájékoztatást ad:

Or. es
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Módosítás 676
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) minden olyan ajánlattevőnek, aki 
elfogadható ajánlatot tett, az 
ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások és 
párbeszéd lebonyolításáról és haladásáról.

törölve

Or. it

Módosítás 677
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha meghívásos vagy tárgyalásos 
eljárásra, illetve innovációs partnerségre
választanak ki résztvevőket, a minősítésre 
vonatkozó határozat kialakításakor, vagy a 
feltételek és a szabályok naprakésszé 
tételéről az ajánlatkérők:

(3) Ha meghívásos vagy tárgyalásos 
eljárásra választanak ki résztvevőket, a 
minősítésre vonatkozó határozat 
kialakításakor, vagy a feltételek és a 
szabályok naprakésszé tételéről az 
ajánlatkérők:

Or. fr

Módosítás 678
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ajánlatkérők határozhatnak úgy, 
hogy nem ítélik oda a szerződést a legjobb 
ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, ha 
megállapították, hogy az ajánlat nem tesz 

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

eleget az uniós vagy nemzeti szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi 
jogszabályok, a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó kollektív 
megállapodások, vagy a XIV.
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek, 
feltéve, hogy ezek a szerződés tárgyához 
kapcsolódnak.

Or. en

Módosítás 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapításra került, hogy az ajánlat 
nem tesz eleget az uniós vagy a nemzeti 
szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályok, vagy a XI.
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az ajánlatkérők határozhatnak úgy, 
hogy nem ítélik oda a szerződést a legjobb 
ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, ha 
megállapították, hogy az ajánlat nem tesz 
legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályainak, vagy a 
gyártási eljárások szerinti ország nemzeti 
jogszabályai és rendeletei, illetve a XIV.
mellékletben felsorolt nemzetközi 
egyezmények (amelyik a legkedvezőbb a 
munkavállalók számára) által az ellátási 
lánc munkakörülményei tekintetében
megállapított kötelezettségeknek.

E kötelezettségek között sorolhatók fel az 
alábbiak:
a) a nyolc ILO-alapegyezményben 
meghatározottak (egyesülési szabadság és 
kollektív tárgyalás, kényszer- és kötelező 
munka, a foglalkoztatásból és 
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foglalkozásból eredő hátrányos 
megkülönböztetés, gyermekmunka);
b) munkabiztonság és -egészségügy
c) munkaidő
d) bérek
e) társadalombiztosítás;

Or. en

Módosítás 682
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az ajánlatkérők nem ítélik oda a 
szerződést a legjobb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek, ha egyértelmű és elegendő 
bizonyíték alapján megállapították, hogy 
az ajánlat nem tesz legalább egyenértékű 
módon eleget az Unió szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi 
jogszabályai, vagy a XIV. mellékletben 
felsorolt nemzetközi szociális és 
környezetvédelmi jogi rendelkezések által 
megállapított kötelezettségeknek.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az ajánlatkérő szervek nem ítélhetik oda a szerződést olyan 
jelentkezőnek, amely bizonyítottan megsérti a szociális, munkaügyi vagy környezetvédelmi 
jogszabályokat.

Módosítás 683
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nyílt eljárásokban az ajánlatkérők 
szabadon úgy dönthetnek, hogy az 
ajánlatokat a kiválasztási szempontok 
ellenőrzése előtt megvizsgálják, feltéve, 
hogy betartják a 70-79. cikkek vonatkozó 
rendelkezéseit, ideértve azt a szabályt, 
hogy a szerződés nem ítélhető oda olyan 
ajánlattevőnek, amelyet a 74. cikk szerint 
ki kellett volna zárni, vagy amely nem 
felel meg az ajánlatkérő által a 72. cikk 
(1) bekezdése és a 74. cikk szerint 
meghatározott kiválasztási 
szempontoknak.

törölve

Or. fr

Módosítás 684
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nyílt eljárásokban az ajánlatkérők 
szabadon úgy dönthetnek, hogy az 
ajánlatokat a kiválasztási szempontok 
ellenőrzése előtt megvizsgálják, feltéve, 
hogy betartják a 70-79. cikkek vonatkozó 
rendelkezéseit, ideértve azt a szabályt, 
hogy a szerződés nem ítélhető oda olyan 
ajánlattevőnek, amelyet a 74. cikk szerint 
ki kellett volna zárni, vagy amely nem 
felel meg az ajánlatkérő által a 72. cikk 
(1) bekezdése és a 74. cikk szerint 
meghatározott kiválasztási 
szempontoknak.

törölve

Or. fr
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Módosítás 685
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nyílt eljárásokban az ajánlatkérők 
szabadon úgy dönthetnek, hogy az 
ajánlatokat a kiválasztási szempontok 
ellenőrzése előtt megvizsgálják, feltéve, 
hogy betartják a 70-79. cikkek vonatkozó 
rendelkezéseit, ideértve azt a szabályt, 
hogy a szerződés nem ítélhető oda olyan 
ajánlattevőnek, amelyet a 74. cikk szerint 
ki kellett volna zárni, vagy amely nem 
felel meg az ajánlatkérő által a 72. cikk 
(1) bekezdése és a 74. cikk szerint 
meghatározott kiválasztási 
szempontoknak.

törölve

Or. it

Módosítás 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 98. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a XIV.
mellékletben szereplő lista módosítása 
tekintetében, ha újonnan megkötött 
nemzetközi egyezmények vagy meglévő 
nemzetközi egyezmények változásai 
alapján e módosítások szükségesnek 
bizonyulnak.

törölve

Or. en



PE492.862v02-00 152/182 AM\909613HU.doc

HU

Módosítás 687
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 98. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a XIV.
mellékletben szereplő lista módosítása 
tekintetében, ha újonnan megkötött 
nemzetközi egyezmények vagy meglévő 
nemzetközi egyezmények változásai 
alapján e módosítások szükségesnek 
bizonyulnak.

törölve

Or. it

Módosítás 688
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az ajánlatkérőnek megfelelő 
egyensúlyt kell biztosítania a beszerzési 
eljárás sajátos jellemzői és az eljáráshoz 
szükséges források között, a meghívásos és 
a tárgyalásos eljárás vagy az innovációs 
partnerség során olyan objektív 
szabályokat és szempontokat állíthat fel, 
amelyek tükrözik ezt a törekvést és 
lehetővé teszik az ajánlatkérő számára, 
hogy csökkentse az ajánlattételre vagy a 
tárgyalásra meghívandó részvételre 
jelentkezők számát. A kiválasztott 
részvételre jelentkezők számát azonban 
annak figyelembevételével kell 
meghatározni, hogy a megfelelő verseny 
biztosított legyen.

(2) Ha az ajánlatkérőnek megfelelő 
egyensúlyt kell biztosítania a beszerzési 
eljárás sajátos jellemzői és az eljáráshoz 
szükséges források között, a meghívásos és 
a tárgyalásos eljárás vagy az innovációs 
partnerség során olyan objektív 
szabályokat és szempontokat állíthat fel, 
amelyek tükrözik ezt a törekvést és 
lehetővé teszik az ajánlatkérő számára, 
hogy csökkentse az ajánlattételre vagy a 
tárgyalásra meghívandó részvételre 
jelentkezők számát.

Or. en
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Módosítás 689
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a minősítést kérelmező gazdasági 
szereplők kizárására és kiválasztására 
vonatkozó objektív szabályok és 
szempontok olyan követelményeket 
tartalmaznak, amelyek a gazdasági 
szereplő gazdasági és pénzügyi 
kapacitásaival, vagy műszaki és szakmai 
képességeivel kapcsolatosak, a gazdasági 
szereplő szükség esetén más szervezetek 
kapacitásaira is támaszkodhat, függetlenül 
attól, hogy milyen a közte és az említett 
jogi személyek közötti kapcsolat jogi 
természete. Ebben az esetben a gazdasági 
szereplő bizonyítja az ajánlatkérőnek, hogy 
az említett források a minősítési rendszer 
érvényességi ideje alatt hozzáférhetőek 
lesznek a számára, például úgy, hogy ezzel 
a céllal létrehoz egy vállalkozást az 
említett szervezetekből. A gazdasági és 
pénzügyi helyzettel kapcsolatban az
ajánlatkérők megkövetelhetik, hogy a 
gazdasági szereplő és ezek a jogalanyok 
egyetemlegesen feleljenek a szerződés 
teljesítéséért.

Ha a minősítést kérelmező gazdasági 
szereplők kizárására és kiválasztására 
vonatkozó objektív szabályok és 
szempontok olyan követelményeket 
tartalmaznak, amelyek a gazdasági 
szereplő gazdasági és pénzügyi 
kapacitásaival, vagy műszaki és szakmai 
képességeivel kapcsolatosak, a gazdasági 
szereplő szükség esetén más szervezetek 
kapacitásaira is támaszkodhat, függetlenül 
attól, hogy milyen a közte és az említett 
jogi személyek közötti kapcsolat jogi 
természete. Ebben az esetben a gazdasági 
szereplő bizonyítja az ajánlatkérőnek, hogy 
az említett források a minősítési rendszer 
érvényességi ideje alatt hozzáférhetőek 
lesznek a számára, például úgy, hogy ezzel 
a céllal létrehoz egy vállalkozást az 
említett szervezetekből. Az ajánlatkérők 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplő és ezek a jogalanyok 
egyetemlegesen feleljenek a szerződés 
teljesítéséért.

Or. it

Módosítás 690
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy minősítési rendszerben minősítést Az egy minősítési rendszerben minősítést 
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kérelmező gazdasági szereplők kizárására 
és kiválasztására vonatkozó objektív 
szabályok és szempontok, valamint a nyílt, 
a meghívásos és a tárgyalásos eljárás, vagy 
az innovációs partnerség során a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
kizárására és kiválasztására vonatkozó 
objektív szabályok és szempontok 
tartalmazhatják a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelv 55. cikkében felsorolt 
kizárási alapokat az ott előírt feltételek 
esetén.

kérelmező gazdasági szereplők kizárására 
és kiválasztására vonatkozó objektív 
szabályok és szempontok, valamint a nyílt, 
a meghívásos és a tárgyalásos eljárás, vagy 
az innovációs partnerség során a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
kizárására és kiválasztására vonatkozó 
objektív szabályok és szempontok 
tartalmazhatják a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelv 55. cikkében felsorolt 
kizárási alapokat az ott előírt feltételek –
többek között az 55. cikk öntisztítási 
intézkedéskeről szóló (4) és (5) bekezdése 
– esetén.

Or. en

Módosítás 691
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy minősítési rendszerben minősítést 
kérelmező gazdasági szereplők kizárására 
és kiválasztására vonatkozó objektív 
szabályok és szempontok, valamint a nyílt, 
a meghívásos és a tárgyalásos eljárás, vagy 
az innovációs partnerség során a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
kizárására és kiválasztására vonatkozó 
objektív szabályok és szempontok 
tartalmazhatják a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelv 55. cikkében felsorolt 
kizárási alapokat az ott előírt feltételek 
esetén.

Az egy minősítési rendszerben minősítést 
kérelmező gazdasági szereplők kizárására 
és kiválasztására vonatkozó objektív 
szabályok és szempontok, valamint a nyílt, 
a meghívásos és a tárgyalásos eljárás során 
a részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
kizárására és kiválasztására vonatkozó 
objektív szabályok és szempontok 
tartalmazhatják a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelv 55. cikkében felsorolt 
kizárási alapokat az ott előírt feltételek 
esetén.

Or. fr

Módosítás 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egy minősítési rendszerben minősítést 
kérelmező gazdasági szereplők kizárására 
és kiválasztására vonatkozó objektív 
szabályok és szempontok, valamint a nyílt, 
a meghívásos és a tárgyalásos eljárás, vagy 
az innovációs partnerség során a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
kizárására és kiválasztására vonatkozó 
objektív szabályok és szempontok 
tartalmazhatják a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelv 55. cikkében felsorolt 
kizárási alapokat az ott előírt feltételek 
esetén.

Az egy minősítési rendszerben minősítést 
kérelmező gazdasági szereplők kizárására 
és kiválasztására vonatkozó objektív 
szabályok és szempontok, valamint a nyílt, 
a meghívásos és a tárgyalásos eljárás, vagy 
az innovációs partnerség során a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
kizárására és kiválasztására vonatkozó 
objektív szabályok és szempontok 
tartalmazzák a [a közbeszerzésről szóló
2004/18/EU irányelvet felváltó] [.../.../EU][
irányelv 55. cikkében felsorolt kizárási 
alapokat az ott előírt feltételek esetén.

Or. en

Módosítás 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ajánlatkérő egy ajánlatkérő szerv, 
ezek a szempontok és szabályok 
tartalmazzák a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelv 55. cikkének (1) és (2) 
bekezdésében felsorolt kizárási alapokat 
az ott előírt feltételek esetén.

törölve

Or. en

Módosítás 694
Heide Rühle

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

(2) Az (1) bekezdésben említett 
szempontok és szabályok tartalmazhatják a 
[2004/18/EK irányelvet felváltó] irányelv 
56. cikkében megállapított kiválasztási 
szempontokat az ott előírt feltételek esetén, 
nevezetesen az éves forgalomra vonatkozó 
követelmények határértékeit illetően, amint 
azt az említett cikk (3) bekezdésének 2.
albekezdése előírja.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
szempontok és szabályok tartalmazhatják a 
[2004/18/EK irányelvet felváltó] irányelv 
56. cikkében megállapított kiválasztási 
szempontokat az ott előírt feltételek esetén, 
nevezetesen az éves forgalomra, az 
öntanúsítás elfogadására, valamint az 
európai közbeszerzési útlevélre vonatkozó 
követelmények határértékeit illetően, amint 
azt az említett cikk (3) bekezdésének 2.
albekezdése előírja.

Or. en

Módosítás 695
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Jelen cikk (1) és (2) bekezdésének 
alkalmazásában, a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelv 57–60. cikkei 
alkalmazandók.

(3) Jelen cikk (1) és (2) bekezdésének 
alkalmazásában, a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelv 55–60. cikkei 
alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 696
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ajánlatkérő a gazdasági szereplő 
bizonyos minőségbiztosítási 
szabványoknak való megfeleléséről szóló 
(ideértve a fogyatékossággal élő személyek 

Ha az ajánlatkérő szerv a gazdasági 
szereplő bizonyos minőségbiztosítási 
szabványoknak való megfeleléséről szóló 
(ideértve a fogyatékossággal élő személyek 
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hozzáférésére vonatkozó szabványokat is), 
független szervek által kiállított 
tanúsítványt kér, akkor olyan szervek által 
tanúsított, a vonatkozó európai 
szabványsorozaton alapuló
minőségbiztosítási rendszerekre kell 
hivatkoznia, amelyek a tanúsítvány 
tekintetében illeszkednek az európai 
szabványsorozathoz.

hozzáférésére vonatkozó szabványokat is), 
független szervek által kiállított 
tanúsítványt kér, akkor külön 
megfelelőség-értékelési szervek által 
tanúsított minőségbiztosítási rendszerekre 
kell hivatkoznia.

Or. en

Módosítás 697
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérőnek el kell fogadnia a más 
tagállamokban székhellyel rendelkező 
szervek által kiadott egyenértékű 
tanúsítványokat. Azoktól a gazdasági 
szereplőktől, amelyek nem férnek hozzá 
egyik ilyen tanúsítványhoz sem, illetve 
nincs lehetőségük azoknak az adott 
határidőn belül történő megszerzésére, az 
ajánlatkérőnek el kell fogadnia az 
egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékait is.

Az ajánlatkérőnek el kell fogadnia a más 
tagállamokban székhellyel rendelkező 
szervek által kiadott egyenértékű 
tanúsítványokat. Azoktól gazdasági 
szereplőktől, amelyek nem férnek hozzá 
egyik ilyen tanúsítványhoz sem, illetve 
nincs lehetőségük azoknak az adott 
határidőn belül történő megszerzésére, az 
ajánlatkérő szervnek el kell fogadnia az 
egyenértékű minőségbiztosítási 
intézkedések egyéb bizonyítékait is, 
feltéve, hogy a hozzáférés hiánya nem az 
érintett gazdasági szereplő hibája.
Azonban annak érdekében, hogy ne 
különböztessék meg azokat az 
ajánlattevőket, akik pénzt és időt 
fordítanak a tanúsítványokra, a 
meghatározott címkével való 
egyenértékűség biztosításának terhét az 
egyenértékűséget állító ajánlattevőre kell 
áthárítani.

Or. en
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Módosítás 698
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérőnek el kell fogadnia a más 
tagállamokban székhellyel rendelkező 
szervek által kiadott egyenértékű 
tanúsítványokat. Azoktól a gazdasági 
szereplőktől, amelyek nem férnek hozzá 
egyik ilyen tanúsítványhoz sem, illetve 
nincs lehetőségük azoknak az adott 
határidőn belül történő megszerzésére, az 
ajánlatkérőnek el kell fogadnia az 
egyenértékű környezetgazdálkodási 
intézkedések egyéb bizonyítékait is.

Az ajánlatkérőnek el kell fogadnia a más 
tagállamokban székhellyel rendelkező 
szervek által kiadott egyenértékű 
tanúsítványokat. Azoktól gazdasági 
szereplőktől, amelyek nem férnek hozzá 
egyik ilyen tanúsítványhoz sem, illetve 
nincs lehetőségük azoknak az adott 
határidőn belül történő megszerzésére, az 
ajánlatkérő szervnek el kell fogadnia az 
egyenértékű környezetgazdálkodási 
intézkedések egyéb bizonyítékait is, 
feltéve, hogy a hozzáférés hiánya nem az 
érintett gazdasági szereplő hibája.
Azonban annak érdekében, hogy ne 
különböztessék meg azokat az 
ajánlattevőket, akik pénzt és időt 
fordítanak a tanúsítványokra, a 
meghatározott címkével való 
egyenértékűség biztosításának terhét az 
egyenértékűséget állító ajánlattevőre kell 
áthárítani.

Or. en

Módosítás 699
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezések sérelme nélkül 
az ajánlatkérő a következő szempontok 
alapján ítéli oda a szerződéseket:
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Or. en

Módosítás 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szervek a 
közbeszerzési szerződéseket a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
alapján ítélik oda.

Or. fr

Módosítás 701
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő a szerződéseket a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
alapján ítéli oda. Amennyiben a 
közbeszerzési szerődés termékértékesítésre 
– különösen szabványosított termékekre –
vonatkozik, az ajánlatkérő szervek a 
legalacsonyabb költség szempontja 
alapján ítélhetik oda a szerződéseket.

Or. fr
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Módosítás 702
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezések sérelme nélkül 
az ajánlatkérő a szerződéseket a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztásához alkalmazott több 
szempont alapján ítéli oda.

Or. fr

Módosítás 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szervek a 
szerződéseket a gazdaságilag 
legelőnyösebb és leginkább fenntartható 
ajánlatnak ítélik oda.

Or. de

Módosítás 704
Barbara Weiler

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

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

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

Or. de

Módosítás 705
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; törölve

Or. fr

Módosítás 706
Barbara Weiler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; törölve

Or. de

Módosítás 707
Marc Tarabella

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

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; törölve

Or. fr

Módosítás 708
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. en

Módosítás 709
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. fr

Módosítás 710
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. fr
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Módosítás 711
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. de

Módosítás 712
Barbara Weiler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. de

Módosítás 713
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. it

Módosítás 714
Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. b) a legalacsonyabb ár, kizárólag 
amennyiben más odaítélési szempontok 
objektív megítélés szerint nem állnak 
rendelkezésre, különösen a 
szabványosított termékek tekintetében, a 
2. cikk 22a. (új) pontjában 
meghatározottak szerint.

Or. en

Indokolás

A legtöbb esetben a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatnak kell a döntő szempontnak lennie, 
de a legalacsonyabb ár szempontját fenn kell tartani a szabványosított termékek 
vonatkozásában. A szabványosított termékek a meghatározás szerint olyan termékek, amelyek 
összetételükben vagy tulajdonságaikban nem mutatnak jelentős eltérést egymástól.

Módosítás 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket az ajánlatkérő választása 
szerint pusztán az ellenérték alapján vagy 
egy költséghatékonysági megközelítés, 
például – a 77. cikkben meghatározott 
feltételek szerint az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszer –
alkalmazásával értékelhetik.

törölve

Or. fr

Módosítás 716
Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket az ajánlatkérő választása 
szerint pusztán az ellenérték alapján vagy 
egy költséghatékonysági megközelítés, 
például – a 77. cikkben meghatározott 
feltételek szerint az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszer –
alkalmazásával értékelhetik.

törölve

Or. en

Módosítás 717
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket az ajánlatkérő választása 
szerint pusztán az ellenérték alapján vagy
egy költséghatékonysági megközelítés, 
például – a 77. cikkben meghatározott 
feltételek szerint az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszer –
alkalmazásával értékelhetik.

A költségeket az ajánlatkérő választása 
szerint egy költséghatékonysági 
megközelítés – például a 77. cikkben előírt 
feltételek alapján az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszer –
alkalmazásával értékelhetik.

Or. en

Módosítás 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket az ajánlatkérő választása 
szerint pusztán az ellenérték alapján vagy
egy költséghatékonysági megközelítés, 

A költségeket egy költséghatékonysági 
megközelítés – például a 77. cikkben előírt 
feltételekkel összhangban az életciklus-
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például – a 77. cikkben meghatározott 
feltételek szerint az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszer –
alkalmazásával értékelhetik.

költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik.

Or. de

Módosítás 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. bekezdés a) pontja értelmében az 
ajánlatkérő szemszögéből gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot a szóban forgó 
beszerzési szerződés tárgyával kapcsolatos 
szempontok alapján kell meghatározni.

Az (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérő 
szemszögéből gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot a szóban forgó beszerzési 
szerződés tárgyával kapcsolatos 
szempontok alapján kell meghatározni.
Ezek a szempontok az áron és költségeken 
kívül a szóban forgó közbeszerzési 
szerződés tárgyával kapcsolatos egyéb 
szempontokat is magukban foglalhatnak.
A költségeket egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 77. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik.
A nagy mértékben szabványosított
termékek és szolgáltatások esetében az ár 
a döntő odaítélési szempont.
Az egyéb szempontok magukban 
foglalhatják:

Or. fr

Módosítás 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Az 1. bekezdés a) pontja értelmében az 
ajánlatkérő szemszögéből gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot a szóban forgó 
beszerzési szerződés tárgyával kapcsolatos 
szempontok alapján kell meghatározni.

Az (1) bekezdés a) pontja értelmében az 
ajánlatkérő szemszögéből gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos szempontok alapján kell 
meghatározni, illetve amennyiben 
lehetséges az életciklus monetizálása 
alapján, a (2) bekezdés 22. pontjában 
meghatározottak szerint.

Or. en

Módosítás 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. bekezdés a) pontja értelmében az 
ajánlatkérő szemszögéből gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot a szóban forgó 
beszerzési szerződés tárgyával kapcsolatos 
szempontok alapján kell meghatározni.

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

Or. fr

Módosítás 722
Evelyne Gebhardt

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

Az 1. bekezdés a) pontja értelmében az 
ajánlatkérő szemszögéből gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot a szóban forgó 
beszerzési szerződés tárgyával kapcsolatos 
szempontok alapján kell meghatározni.

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

Or. de

Módosítás 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A költségeket egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 77. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik. A 
nagy mértékben szabványosított termékek 
és szolgáltatások esetében az ár a döntő 
odaítélési szempont. Az egyéb szempontok 
magukban foglalhatják:

Or. fr

Módosítás 726
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezek a szempontok a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

Or. de

Módosítás 727
Jürgen Creutzmann

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

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

Ezek a szempontok az áron kívül a szóban 
forgó közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

Or. en

Módosítás 728
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív szempontokat, a vevőszolgálatot 
és a technikai segítségnyújtást, a szállítási 
feltételeket (szállítás időpontja, szállítási 
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folyamat és szállítási időszak vagy 
teljesítési időszak);

Or. en

Indokolás

A szempontok listája – az árakon és költségeken kívül – nem teljes, hanem nyitott, és ezt a cikk 
szövegezésében egyértelművé kell tenni.

Módosítás 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 731
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az életciklus alatt felmerülő költségek 
a 67. cikknek megfelelően

Or. en

Indokolás

Az életciklus-költségek meghatározásának kell az egyik szempontnak lennie a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat – és nem egy alternative ajánlat – kiválasztásában.
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Módosítás 732
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tisztességes munkafeltételek, 
egészségvédelem és biztonság, a kollektív 
megállapodások betartása;
(Ezt a módosítást a bekezdés a) pontja elé 
kell beilleszteni).

Or. it

Módosítás 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Az arra vonatkozó szabály, hogy a szerződés odaítélését követően az adott alkalmazottak csak 
az ajánlatkérő szerv hozzájárulásával helyettesíthetők, és hogy az ajánlatkérő szervnek 
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ellenőriznie kell, hogy a helyettesek azonos szervezeti és minőségi szintet biztosítanak, túlzott 
adminisztratív terhet von maga után és a munkajoggal kapcsolatos problémákhoz is vezethet, 
különösen a kkv-knál. Ráadásul ez a szabály ellentétes lenne az alkalmassági és odaítélési 
szempontok szétválasztásának elvével.

Módosítás 734
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Erről az ajánlatkérő szervnek kell döntenie, hiszen például a régi épületek helyreállításánál 
ezek a szempontok ugyanolyan fontosak, mint az építési tervek esetében.

Módosítás 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 

b) ha a személyzet minősége létfontosságú 
a szerződés teljesítése szempontjából, a 
szerződés teljesítésével megbízott 
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teljesítésével megbízott személyzet 
szervezete, képesítése és tapasztalata is 
figyelembe vehető, ami azzal a 
következménnyel jár, hogy a szerződés 
odaítélését követően az adott alkalmazottak 
csak az ajánlatkérő hozzájárulásával 
helyettesíthetők; az ajánlatkérőnek 
ellenőriznie kell, hogy a helyettesek 
azonos szervezeti és minőségi szintet 
biztosítanak;

személyzet szervezete, képesítése és 
tapasztalata is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő 
hozzájárulásával helyettesíthetők,

Or. en

Indokolás

A személyzet képesítésére és tapasztalatára vonatkozó szempontot kizárólag például a 
szellemi természetű szolgáltatások tekintetében kell figyelembe venni, mely esetben egy adott 
személy képesítése és tapasztalata döntő fontosságű a magas minőségű szolgáltatás 
megvalósításához. Ha azonban ezt a szolgáltatások összes típusa tekintetében előirányozták, 
akkor legalább egyértelműsíteni kellene, hogy a szempont akkor alkalmazható, ha a 
személyzet képesítése és tapasztalata létfontosságú egy adott szolgáltatás magas minőségének 
eléréséhez.

Módosítás 736
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 737
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A közbeszerzési eljárások összefüggésében a nem közbeszerzéssel kapcsolatos szempontokat 
kizárólag akkor kell figyelembe venni, ha azok szorosan kapcsolódnak a szerződés tárgyához.
Ezzel összeegyeztethetetlen az arra vonatkozó követelmény, hogy a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának vegyék figyelembe a termelési folyamatokat.

Módosítás 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– 2. cikk 22. pontjában említett –

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

Or. en

Módosítás 739
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 740
Heide Rühle

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

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

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– a 2. cikk 22. pontjában a (4) bekezdéssel 
összhangban említett – életciklusának 
bármely más szakasza.

Or. en

Indokolás

Rendkívül bonyolult megfogalmazás, ezért felesleges.

Módosítás 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) olyan szociális kritériumok, mint a 
tisztességes munkakörülmények, az 
egészségügyi és biztonsági rendeletek 
betartása, a kollektív tárgyalási jog, a 
nemek közötti egyensúly (például egyenlő 
bér, munka és magánélet egyensúlya) 
tiszteletben tartása, társadalmi 
beilleszkedés, ideértve a fogyatékossággal 
élők, a hátrányos helyzetű vagy 
kiszolgáltatott munkavállalók (például 
tartósan munkanélküliek, romák, 
migránsok, fiatal és idős munkavállalók) 
foglalkoztatási lehetőségeit, a 
szakképzéshez való hozzáférést helyben, a 
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felhasználók bevonását és a velük 
folytatott konzultációt, a 
megfizethetőséget, az emberi jogok 
tiszteletben tartását és az etikus 
kereskedelmet;

Or. de

Módosítás 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a munkavállalók egészségét védő, 
illetve a szerződés teljesítésével megbízott 
személyek közül a hátrányos helyzetűek 
vagy fogyatékkal élők társadalmi 
beilleszkedését előnyben részesítő 
munkakörülmények jellemzői.

Or. es

Módosítás 743
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) társadalmi szempontok, mint például 
a nemek közötti egyenlőség, a társadalmi 
befogadás – többek között 
munkalehetőség biztosítása a 
fogyatékossággal élő, hátrányos helyzetű 
és a sérülékeny társadalmi csoportokba 
tartozó munkavállalók számára –, a 
munkahelyi továbbképzéshez való 
hozzáférés, az igénybevevők bevonása és a 
velük folytatott konzultáció, a 
megfizethetőség;
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Or. it

Módosítás 744
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

(4) Az odaítélési kritériumok nem 
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérőre. E 
kritériumok kötelesek biztosítani a 
tényleges verseny lehetőségét, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérőnek
az ajánlattevők által megadott információk 
és benyújtott bizonyítékok alapján 
ténylegesen ellenőriznie kell, hogy az 
ajánlattevők megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

(4) Az odaítélési szempontok a szerződés 
tárgyához kapcsolódnak (ez nem zárja ki 
az olyan láthatatlan termékjellemzőket 
vagy szolgáltatásokat, mint az életciklus-
jellemzők), biztosítaniuk kell a tényleges és 
tisztességes verseny lehetőségét, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérő 
szerveknek az ajánlattevők által megadott 
információk és benyújtott bizonyítékok 
alapján ténylegesen ellenőriznie kell, hogy 
az ajánlattevők megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

Or. de

Módosítás 747
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az odaítélési kritériumok nem 
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérőre. E 
kritériumok kötelesek biztosítani a 
tényleges verseny lehetőségét, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérőnek 
az ajánlattevők által megadott információk 
és benyújtott bizonyítékok alapján 
ténylegesen ellenőriznie kell, hogy az 
ajánlattevők megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

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

Or. en
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Indokolás

Felesleges.

Módosítás 748
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az életciklus-költségek számítását a vásárlás helyén kell kezdeni és a belső költségekre kell 
korlátozni.  A külső költségeket nehéz számszerűsíteni, ugyanakkor az életciklus-költségek 
meghatározásának nem szabad új akadályokat állítani az áruk és szolgáltatások egységes 
piacon való szabad mozgása elé. Ezért az életciklus-költségek meghatározásakor a külső 
költségeket figyelmen kívül kell hagyni.

Módosítás 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a használathoz kapcsolódó belső 
költségek, például a karbantartási és 
erőforrás-hatékonysági költségek 
(ideértve az energiahatékonyságot), az 
életciklus végéhez kapcsolódó
újrahasznosítási és elszállítási költségek, 
valamint társadalmi hatáshoz kapcsolódó 
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valamint költségek, amennyiben ezek 
összefüggenek a szerződés teljesítésével. A 
belső költségek magukban foglalják a 
hatékony tervezési, előkészítési és 
feldolgozási költségeket is, például az 
elektronikus eszközök használata 
esetében.

Or. en


