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Módosítás 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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, 
valamint

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

Or. en

Indokolás

Megjegyzendő, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az életciklus-költségekre. Ez a feltétel 
nem róhat terhet a kkv-k-ra, amelyek számára egy termék életciklus-költségeinek 
megállapítása költségeket és adminisztratív terheket jelenthet. A gyakorlatban ez 
nehézségekkel is járhat, mivel a költség kiszámítása eltérő módszerekkel történhet.

Módosítás 751
Jürgen Creutzmann

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, 
valamint

a) megszerzéshez kapcsolódó költségek,

aa) használathoz kapcsolódó (például az 
energiafogyasztási és más erőforrás-
felhasználási) költségek,
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ab) karbantartási költségek;
ac) az életciklus végéhez kapcsolódó 
(például az elszállítási és újrahasznosítási) 
költségek

Or. en

Módosítás 752
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A külső költségek nehezen számszerűsíthetők, ugyanakkor az életciklus-költségek 
meghatározása nem állíthat új akadályokat az áruk és szolgáltatások egységes piacon belüli 
szabad mozgása elé. Ennélfogva a külső költségek nem vehetők figyelembe az életciklus-
költségek meghatározásakor.

Módosítás 753
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső környezetvédelmi költségek, feltéve, 

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

szociális és/vagy környezetvédelmi 
költségek, feltéve, hogy pénzben kifejezett 
értékük meghatározható és igazolható: 
ezek magukban foglalhatják az 
üvegházhatású gázok és más 
szennyezőanyagok kibocsátásának 
költségeit, valamint a klímaváltozás 
hatásainak csökkentésével kapcsolatos 
egyéb kiadásokat.

Or. en

Módosítás 754
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső környezetvédelmi költségek, feltéve, 
hogy pénzben kifejezett értékük 

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

értékük meghatározható és igazolható.

Or. en

Indokolás

Megjegyzendő, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az életciklus-költségekre. Ez a feltétel 
nem róhat terhet a kkv-k-ra, amelyek számára egy termék életciklus-költségeinek 
megállapítása költségeket és adminisztratív terheket jelenthet. A gyakorlatban ez 
nehézségekkel is járhat, mivel a költség kiszámítása eltérő módszerekkel történhet.

Módosítás 756
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 757
Jürgen Creutzmann

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

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

(2) Abban az esetben, ha az ajánlatkérő 
szervek az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszert 
alkalmaznak, a közbeszerzési 
dokumentumokban fel kell tüntetniük az 
ajánlattevők által megadandó adatokat és
az ajánlatkérő szerv által az életciklus-
költségek ezen adatok alapján történő
meghatározásához alkalmazott módszert.

a) a módszer kidolgozása tudományos 
adatok alapján történt vagy egyéb, 
objektív módon ellenőrizhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumokon 
alapul;
b) ismétlődő vagy folyamatos 
alkalmazásra hozták létre;
c) valamennyi érdekelt fél számára 
hozzáférhető.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az életciklus-költségek meghatározása a fenti előírásnak megfelelően a vásárlás 
időpontjától keletkező belső költségekre korlátozódik, aránytalan lenne az életciklus-költségek 
kiszámításának módszerére vonatkozó részletes előírásokat meghatározni ebben az 
irányelvben. Mivel a belső költségek a tényszerű adatok alapján viszonylag egyszerűen 
mérhetők, az ajánlattevő szervek számára engedélyezni kell saját módszerük alkalmazását 
(amelyet továbbra is közzé kell tenni).

Módosítás 758
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 760
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ismétlődő vagy folyamatos 
alkalmazásra hozták létre;

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 761
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A kért adatok benyújtása a szokásosan 
gondos gazdasági szereplőktől, többek 
között a harmadik országok gazdasági 
szereplőitől ésszerű erőfeszítést igényelhet.

Or. en

Módosítás 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kért adatok benyújtása a szokásosan 
gondos gazdasági szereplőktől ésszerű 
erőfeszítést igényelhet,

Or. en

Indokolás

Megjegyzendő, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az életciklus-költségekre. Ez a feltétel 
nem róhat terhet a kkv-k-ra, amelyek számára egy termék életciklus-költségeinek 
megállapítása költségeket és adminisztratív terheket jelenthet. A gyakorlatban ez 
nehézségekkel is járhat, mivel a költség kiszámítása eltérő módszerekkel történhet.

Módosítás 763
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérőnek lehetővé kell tennie a 
gazdasági szereplők – ideértve a harmadik 

törölve
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országbeli gazdasági szereplőket is –
számára, hogy ajánlataik életciklus-
költségeit más módszer segítségével 
számítsák ki, feltéve, hogy bizonyítják: a 
módszer megfelel az a), b) és c) pontban 
rögzített követelményeknek, és 
egyenértékű az ajánlatkérő szerv által 
jelzett módszerrel.

Or. en

Módosítás 764
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Amennyiben az életciklus-költségek meghatározása a fenti előírásnak megfelelően a vásárlás 
időpontjától keletkező belső költségekre korlátozódik, aránytalan lenne az életciklus-költségek 
kiszámításának módszerére vonatkozó részletes előírásokat meghatározni ebben az 
irányelvben. Mivel a belső költségek a tényszerű adatok alapján viszonylag egyszerűen 
mérhetők, az ajánlattevő szervek számára engedélyezni kell saját módszerük alkalmazását 
(amelyet továbbra is közzé kell tenni).

Módosítás 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen
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Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni, ha a 76. cikk (1) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.

törölve

Az említett jogalkotási aktusok és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
felsorolása a XV. mellékletben található. 
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 98. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a lista 
frissítésének tekintetében, amennyiben új 
jogszabályok elfogadása, jogszabályok 
hatályon kívül helyezése vagy módosítása 
miatt ilyen változtatás szükségesnek 
bizonyul.

Or. de

Indokolás

Üdvözlendők az azt ösztönző rendelkezések, hogy az ajánlatkérő szerveket az életciklus-
költségeket bevonják a szerződés odaítélésébe. A jogszabályi követelmény azonban egy 
jövőbeni, még nem meghatározott számítási módszerre hivatkozik, és ezért ezen a ponton a 
kiszámíthatatlanság miatt el kell utasítani.

Módosítás 766
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 

törölve
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jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni, ha a 76. cikk (1) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az életciklus-költségek meghatározása a fenti előírásnak megfelelően a vásárlás 
időpontjától keletkező belső költségekre korlátozódik, aránytalan lenne az életciklus-költségek 
kiszámításának módszerére vonatkozó részletes előírásokat meghatározni ebben az 
irányelvben. Mivel a belső költségek a tényszerű adatok alapján viszonylag egyszerűen 
mérhetők, az ajánlattevő szervek számára engedélyezni kell saját módszerük alkalmazását 
(amelyet továbbra is közzé kell tenni).

Módosítás 767
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell
alkalmazni, ha a 76. cikk (1) 
bekezdésében említett odaítélési 
szempontok között az életciklus-költségek 
meghatározása is szerepel.

(3) Az ágazatspecifikus jogszabályok, vagy 
európai műszaki előírások alapján hozott 
jogalkotási aktus részeként az Unió által
az életciklus-költségek kiszámítása 
tekintetében elfogadott közös módszert
úgy kell tekinteni, hogy az megfelel a (2) 
bekezdésben említett kritériumoknak, és 
azt a 76. cikk (1) bekezdésében említett 
odaítélési szempontok között is lehet 
szerepeltetni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni, ha a 76. cikk (1) bekezdésében 
említett odaítélési szempontok között az 
életciklus-költségek meghatározása is 
szerepel.

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként kötelező közös módszert ír elő a 
többek között a környezeti externáliákat 
magukban foglaló életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni, ha a 76. cikk (1) bekezdésében 
említett odaítélési szempontok között az 
életciklus-költségek meghatározása is 
szerepel.

Or. en

Indokolás

Létfontosságú, hogy az Unió jogalkotási aktus részeként fogadja el az életciklus-költségek 
kiszámításának közös módszerét, és hogy a Bizottság csak a XV. mellékletet módosíthassa. A 
67. cikk (3) bekezdése második albekezdésének szövegéből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy 
az csak olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására hatalmazza fel a 
Bizottságot, amelyek célja a XV. melléklet módosítása. Semmilyen körülmények között nem 
jogosítja fel a Bizottságot arra, hogy az életciklus-költségek meghatározásának valamely 
módszerét kötelezővé tevő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás 769
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az említett jogalkotási aktusok és 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

törölve
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felsorolása a XV. mellékletben található. 
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 98. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a lista 
frissítésének tekintetében, amennyiben új 
jogszabályok elfogadása, jogszabályok 
hatályon kívül helyezése vagy módosítása 
miatt ilyen változtatás szükségesnek 
bizonyul.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az életciklus-költségek meghatározása a fenti előírásnak megfelelően a vásárlás 
időpontjától keletkező belső költségekre korlátozódik, aránytalan lenne az életciklus-költségek 
kiszámításának módszerére vonatkozó részletes előírásokat meghatározni ebben az 
irányelvben. Mivel a belső költségek a tényszerű adatok alapján viszonylag egyszerűen 
mérhetők, az ajánlattevő szervek számára engedélyezni kell saját módszerük alkalmazását 
(amelyet továbbra is közzé kell tenni).

Módosítás 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az említett jogalkotási aktusok felsorolása 
a XV. mellékletben található. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 98. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a lista frissítésének 
tekintetében, amennyiben új jogszabályok 
elfogadása, jogszabályok hatályon kívül 
helyezése vagy módosítása miatt ilyen 
változtatás szükségesnek bizonyul.

Or. en

Indokolás

Létfontosságú, hogy az Unió jogalkotási aktus részeként fogadja el az életciklus-költségek 
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kiszámításának közös módszerét, és hogy a Bizottság csak a XV. mellékletet módosíthassa. A 
67. cikk (3) bekezdése második albekezdésének szövegéből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy 
az csak olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására hatalmazza fel a 
Bizottságot, amelyek célja a XV. melléklet módosítása. Semmilyen körülmények között nem 
jogosítja fel a Bizottságot arra, hogy az életciklus-költségek meghatározásának valamely 
módszerét kötelezővé tevő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás 771
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
78 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződés odaítélésének akadályai A szerződés odaítélésének mellőzése

Or. fr

Módosítás 772
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
78 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők nem kötik meg a 
szerződést a sikeres ajánlattevővel, ha az 
alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Az ajánlatkérőknek joguk van ahhoz, 
hogy ne ítéljenek oda egy közbeszerzési 
szerződést. A szerződés odaítélésének 
mellőzésével kapcsolatos döntést 
indokolni kell, és erről valamennyi 
jelentkezőt és ajánlattevőt tájékoztatni 
kell. Az ajánlatkérők nem kötik meg a 
szerződést a sikeres ajánlattevővel, ha az 
alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Or. fr

Módosítás 773
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
78 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

78a. cikk
Kirívóan alacsony összegű 

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

Or. en

Indokolás

Ez a jelenlegi 2004/17/EK irányelv 57. cikke – nincs szükség módosításra.

Módosítás 774
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
78 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

78b. cikk
Harmadik országokból származó árukra 

vonatkozó ajánlatok
(1) Ezt a cikket más hatályos jogi 
rendelkezések hiányában és azokra az 
ajánlatokra kell alkalmazni, amelyek 
olyan harmadik országokból származó 
árukra vonatkoznak, amelyekkel az Unió 
nem kötött olyan többoldalú vagy 
kétoldalú megállapodást, amely az uniós 
vállalkozások számára az e harmadik 
országok piacaihoz összehasonlítható és 
tényleges hozzáférést biztosítana. Ez nem 
érinti az Uniónak és tagállamainak 
harmadik országokkal szemben fennálló 
kötelezettségeit.
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(2) Bármely, árubeszerzésre irányuló 
szerződés odaítélése érdekében tett ajánlat 
elutasítható, ha a harmadik országokból 
származó termékeknek a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló, 
1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelettel összhangban meghatározott 
aránya meghaladja az ezen ajánlat részét 
képező termékek összértékének 50%-át. E 
cikk alkalmazásában a távközlési hálózati 
berendezésekben alkalmazott szoftvereket 
terméknek kell tekinteni.
(3) A második albekezdésre is 
figyelemmel, amennyiben az 72. cikkben 
meghatározott szerződés-odaítélési 
szempontok alapján két vagy több ajánlat 
egyenértékűnek tekinthető, azokat az 
ajánlatokat kell előnyben részesíteni, 
amelyeket a (2) bekezdés alapján nem 
lehet elutasítani. Az ezen ajánlatokban 
szereplő árakat e cikk alkalmazásában 
egyenértékűnek kell tekinteni, 
amennyiben az árkülönbség nem haladja 
meg a 3%-ot.
Mindazonáltal egy ajánlat nem 
részesíthető előnyben egy másik ajánlattal 
szemben az első albekezdés értelmében, 
ha annak elfogadása esetén az 
ajánlatkérő arra kényszerülne, hogy 
olyan, a meglévő felszereléstől eltérő 
műszaki jellemzőkkel rendelkező anyagot 
szerezzen be, amely 
összeegyeztethetetlenséget, az 
üzemeltetésben és a karbantartásban 
műszaki nehézségeket, illetve 
aránytalanul magas költségeket 
eredményezne.
(4) E cikk alkalmazásában nem lehet 
figyelembe venni a harmadik országokból 
származó termékek (2) bekezdésben 
említett arányának meghatározásánál 
azokat a harmadik országokat, amelyekre 
az (1) bekezdésnek megfelelően ezen 
irányelv rendelkezéseinek hatályát egy 
tanácsi határozattal kiterjesztették.
(5) A Bizottság az Európai Parlament és a 
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Tanács részére – első alkalommal az ezen 
irányelv hatálybalépését követő első év 
második felében – éves beszámolót készít 
az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
területeken az uniós vállalkozások
harmadik országok piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatban folytatott 
többoldalú vagy kétoldalú tárgyalások 
során elért előrelépésről, illetve minden 
olyan eredményről, amelyet ilyen 
tárgyalások útján értek el, továbbá a 
megkötött megállapodások gyakorlati 
végrehajtásáról. E cikk rendelkezéseit – a 
fenti fejleményekre figyelemmel – rendes 
jogalkotási eljárás keretében az Európai 
Parlament és a Tanács módosíthatja.

Or. en

Indokolás

Új hatályos rendelkezés hiányában szükséges és indokolt a jelenlegi rendelet alkalmazása.

Módosítás 775
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
78 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

78c. cikk
Harmadik országokkal építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
tekintetében fennálló kapcsolatok

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

Or. en

Indokolás

Új hatályos rendelkezés hiányában szükséges és indokolt a jelenlegi rendelet alkalmazása.

Módosítás 776
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79. cikk törölve
Kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
(1) Az ajánlatkérő köteles magyarázatot 
kérni a gazdasági szereplőktől a 
felszámított ár vagy költségek 
tekintetében, ha az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül: 
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a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;
b) a felszámított ár vagy költség több mint 
20 %-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;
c) legalább öt ajánlatot benyújtottak.
(2) Ha az ajánlatok egyéb okok miatt 
tűnnek kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő akkor is 
kérhet ilyen magyarázatot.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
magyarázatok mindenekelőtt a 
következőkkel lehetnek kapcsolatosak:
a) a gyártási folyamat, a nyújtott 
szolgáltatás vagy az építési módszer 
gazdaságossága;
b) a választott műszaki megoldások vagy 
az ajánlattevő számára az építési 
beruházás kivitelezéséhez, az áruk 
leszállításához, illetve a 
szolgáltatásnyújtáshoz rendelkezésre álló 
kivételesen előnyös feltételek; 
c) az ajánlattevő által kínált építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
eredetisége;
d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a 
XIV. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségek legalább egyenértékű 
módon történő betartása, vagy ha ezek 
nem alkalmazandók, az azonos szintű 
védelmet biztosító rendelkezések 
betartása;
e) az ajánlattevő állami támogatások 
megszerzésére vonatkozó lehetősége.
(4) Az ajánlatkérő az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján ellenőrzi a 
megadott információkat. 
Csak abban az esetben utasíthatja el az 
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ajánlatot, ha a bizonyíték nem indokolja a 
felszámított ár vagy költségek alacsony 
szintjét, figyelembe véve a (3) bekezdésben 
említett elemeket.
Az ajánlatkérő köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az 
ajánlat azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a 
XIV. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségeknek.
(5) Amennyiben az ajánlatkérő 
megállapítja, hogy az ajánlatban szereplő 
ellenszolgáltatás azért kirívóan alacsony, 
mert az ajánlattevő állami támogatáshoz 
jutott, az ajánlatot pusztán ezen az alapon 
csak akkor utasíthatja el, ha az 
ajánlattevővel konzultált, és az ajánlattevő 
az ajánlatkérő által megállapított kellő 
időn belül nem tudja bizonyítani, hogy a 
kérdéses támogatás a Szerződés 107. 
cikkének értelmében összeegyeztethető 
volt a belső piaccal. Az ajánlatot az 
említett körülmények között elutasító 
ajánlatkérő erről a tényről köteles 
tájékoztatni a Bizottságot.
(6) A tagállamok a 97. cikknek 
megfelelően kötelesek a többi tagállam 
számára kérésre hozzáférhetővé tenni 
minden olyan információt, amely a (3) 
bekezdésben említett minőségi és 
környezetvédelmi standardoknak való 
megfelelés bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.

Or. en

Módosítás 777
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.

Módosítás 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Annak megállapításához, hogy egy ár kirívóan alacsony, nem tűnik helyénvalónak a 
valamennyi feltétel teljesülésére vonatkozó követelmény. Gyakran a fenti esetek mindössze 
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egyikének teljesülése is kirívóan alacsony árat eredményezhet.

Módosítás 779
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 780
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50%-kal alacsonyabb, mint a többi 

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

Or. en

Módosítás 782
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 783
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az ajánlatban feltüntetett ár vagy 
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költség legalább 40%-kal alacsonyabb az 
ajánlatkérő szerv által kellő 
körültekintéssel, a fizetendő adók 
figyelembevételével becsült árnál vagy 
költségnél;

Or. en

Indokolás

Helyénvalónak tűnik, hogy az árat egy további esetben is kirívóan alacsonynak tekintsük.

Módosítás 785
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Módosítás 786
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 788
Barbara Weiler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a felszámított ár nem éri el az egyes 
tagállamokban a törvény vagy a kollektív 
szerződés által meghatározott minimálbér 
szintjét, beleértve a pótlékokat és 
társadalombiztosítási járulékokat is.

Or. de

Módosítás 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. törölve

Or. en
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Indokolás

Nem tűnik helyénvalónak az öt ajánlat benyújtására vonatkozó követelmény annak 
megállapításához, hogy egy ár kirívóan alacsony.

Módosítás 790
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az ajánlatkérő akkor is kérhet az 
ajánlatban feltüntetett árral vagy 
költségekkel kapcsolatos magyarázatot, ha 
az (1) bekezdésben megjelöltektől eltérő 
feltételek teljesülnek, például ha az 
ajánlatban feltüntetett ár vagy költség 
lényegesen alacsonyabb a többi 
ajánlatban feltüntetett áraknál vagy 
költségeknél, illetve az ajánlatkérő szerv 
által becsült árnál vagy költségeknél, és 
nagyon valószínű, hogy az ár vagy költség 
kirívóan alacsony.

Or. en

Indokolás

Helyénvalónak tűnik, hogy az ajánlatkérő szervek az (1) bekezdésben meghatározottaktól 
eltérő esetekben is magyarázatot kérhessenek annak megállapítására, hogy az ár kirívóan 
alacsony-e. Ezenfelül az ilyen további eseteket javasolt néhány példával szemléltetni.
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Módosítás 792
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 793
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) az ajánlatkérő szerv az olyan 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, intenzív 
munkaerőigénnyel rendelkező, csekély 
hozzáadott értéket képviselő gazdasági 
ágazatokban működő vállalkozások 
számára kiírt közbeszerzési eljárásoknál, 
amelyek esetében dolgozók 
helyettesítésére kerül sor, figyelemmel 
kíséri a munkaügyi jogszabályok 
betartását; kirívóan alacsony összegűnek 
és aránytalannak minősülnek azok az 
ajánlatok, amelyeknél – adott esetben –
az ajánlati ár nem éri el a kollektív 
szerződésben megállapított bérköltség és 
a hozzá kapcsolódó költségek összegét 
vagy a munkaügyi jogszabályban előírt 
minimumot.

Or. es
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Módosítás 794
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Ha egy adott szerződés esetében az 
ajánlatok az áruhoz, építményhez vagy 
szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást tartalmaznak, az 
ajánlatkérő szerv – mielőtt elutasítaná 
ezeket az ajánlatokat – írásban bekéri az 
ajánlat általa lényegesnek ítélt 
alkotóelemeinek jellemzőit.
A vonatkozó magyarázatok mindenekelőtt 
a következőkkel lehetnek kapcsolatosak:

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.

Módosítás 795
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.

Módosítás 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 797
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.

Módosítás 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai által 
megállapított kötelezettségek vagy a 
termelési folyamatokat magában foglaló 
ellátási lánc teljes hosszában jellemző, a 
nemzeti munkaügyi jogszabályoknak és 
rendeleteknek és a XIV. mellékletben 
felsorolt nemzetközi egyezményeknek 
megfelelő munkakörülményekre 
vonatkozó kötelezettségek legalább 
egyenértékű módon történő betartása 
aszerint, hogy a munkavállalók számára 
melyik a legelőnyösebb. Ilyenek:

i. az ILO nyolc alapegyezménye által 
meghatározott rendelkezések (egyesülési 
szabadság és kollektív tárgyalás, 
kényszermunka és a kötelező munka, a 
foglalkoztatásból és a foglalkozásból 
eredő hátrányos megkülönböztetés, 
gyermekmunka);
ii. munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem
iii. munkaidő
iv. bérek
v. szociális biztonság

Or. en



PE492.870v02-00 34/186 AM\909614HU.doc

HU

Módosítás 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az Unió környezetvédelmi
jogszabályaiban, vagy a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XIV. mellékletben felsorolt 
nemzetközi munkajogi rendelkezésekben
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozó kötelezettségek 
betartása (ezek a kötelezettségek 
határokon átnyúló helyzetekben is 
alkalmazandók, amikor az egyik tagállam 
munkavállalói egy másik tagállamban 
nyújtanak szolgáltatásokat), vagy ha ezek 
nem alkalmazandók, az azonos szintű 
védelmet biztosító rendelkezések betartása;

Or. de

Módosítás 800
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.

Módosítás 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérő köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz 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 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérő köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert az ajánlatban 
feltüntetett ár nem foglalja magában a 
közbeszerzés tárgyát képező áru 
előállításának, szolgáltatások nyújtásának 
vagy építési beruházások elvégzésének 
költségeit, figyelembe véve a gazdasági 
feltételeket, és különösen akkor, ha az 
ajánlat nem tesz 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

A jogbiztonság érdekében az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az ajánlatot, ha 
megállapítja, hogy az abban feltüntetett ár nem foglalja magában a gazdasági szereplő által 
viselt költségeket. Hangsúlyozni kell, hogy a kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat – különösen az, amely nem szavatolja a közbeszerzés tárgyát képező termékek 
előállításával, szolgáltatások nyújtásával és építési beruházások elvégzésével kapcsolatos 
költségek megtérülését – az egyik olyan tényező, amely a közérdeket sértő módon a leginkább 
veszélyeztetheti a közbeszerzési szerződések teljesítését.

Módosítás 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai által 
megállapított kötelezettségeknek vagy a 
termelési folyamatokat magában foglaló 
ellátási lánc teljes hosszában jellemző, a 
nemzeti munkaügyi jogszabályoknak és 
rendeleteknek, és a XIV. mellékletben 
felsorolt nemzetközi egyezményeknek
megfelelő munkakörülményekre 
vonatkozó kötelezettségeknek aszerint, 
hogy a munkavállalók számára melyik a 
legelőnyösebb.

Ilyenek:
a) az ILO nyolc alapegyezménye által 
meghatározott rendelkezések (egyesülési 
szabadság és kollektív tárgyalás, 
kényszermunka és a kötelező munka, a 
foglalkoztatásból és a foglalkozásból 
eredő hátrányos megkülönböztetés, 
gyermekmunka);
b) munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem
c) munkaidő
d) bérek
e) szociális biztonság

Or. en

Módosítás 804
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az ajánlatkérő 
megállapítja, hogy az ajánlatban szereplő 
ellenszolgáltatás azért kirívóan alacsony, 
mert az ajánlattevő állami támogatáshoz 
jutott, az ajánlatot pusztán ezen az alapon 
csak akkor utasíthatja el, ha az 
ajánlattevővel konzultált, és az ajánlattevő 

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

az ajánlatkérő által megállapított kellő időn 
belül nem tudja bizonyítani, hogy a 
kérdéses támogatást jogszerűen kapta. Az 
ajánlatot az említett körülmények között 
elutasító ajánlatkérő erről a tényről köteles 
tájékoztatni a Bizottságot.

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.

Módosítás 805
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. Az ajánlattevőknek az ajánlat 
benyújtásakor nyilatkozatot kell 
mellékelniük arról, hogy az ajánlat nem 
részesül az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. cikkével 
összeegyeztethetetlen állami 
támogatásban, vagy hogy a támogatás 
nem lenne összeegyeztethetetlen a 
Szerződés 107. cikkel, ha a támogatást 
nyújtó ország az Európai Unió tagja 
lenne, továbbá az ajánlatkérő kérésére 
rendelkezésre kell bocsátaniuk minden 
ezzel kapcsolatos bizonyítékot.

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

Ha megállapítást nyer, hogy egy 
kiválasztott pályázat jogellenes állami 
támogatásban részesült, a pályázati 
eljárást érvénytelennek kell minősíteni.

Or. fr

Indokolás

Mivel az európai vállalkozások egyre inkább versenyezni kényszerülnek a jelentős állami 
támogatásokban részesülő harmadik országokbeli vállalkozásokkal, alapvetően fontos az 
Európai Unióban benyújtott ajánlatok esetében az egyenlő versenyfeltételeket biztosítani, 
valamit arra kötelezni az ajánlatkérőket, hogy a Szerződés rendelkezéseivel nem 
összeegyeztethető állami támogatásban részesülő ajánlattevőket zárják ki a pályázatból. 

Módosítás 806
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ajánlatkérő szerv automatikusan 
kizárja azokat az ajánlatokat, amelyek az 
összes benyújtott ajánlat átlagárának 
50%-át meghaladó árengedményt 
kínálnak.

Or. it

Módosítás 807
Peter Simon

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

(6) A tagállamok a 97. cikknek 
megfelelően kötelesek a többi tagállam 
számára kérésre hozzáférhetővé tenni 
minden olyan információt, amely a (3) 
bekezdésben említett minőségi és 
környezetvédelmi standardoknak való 
megfelelés bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.

törölve

Or. de

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelv szövegének visszaállítása.

Módosítás 808
Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben az ajánlatkérő az 
ajánlattevő magyarázatának ellenőrzését 
követően el kíván fogadni egy olyan, 
harmadik országokból származó árukra 
és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó, 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, 
amelyben a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk vagy szolgáltatások 
értéke meghaladja az ezen ajánlat részét 
képező áruk vagy szolgáltatások 
összértékének 50%-át, a 37a. cikknek 
megfelelően erről írásban tájékoztatja a 
többi ajánlattevőt, megjelölve a 
felszámított ár vagy költségek kirívóan 
alacsony jellegének okait.
Az ajánlatkérő visszatarthat minden olyan 
információt, amelyek közlése akadályozná 
a jogérvényesítést vagy más módon 
ellentétes volna a közérdekkel, vagy 
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sértené – magán vagy állami tulajdonú –
gazdasági szereplők törvényes üzleti 
érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.

Or. en

Módosítás 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
79 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79a. cikk
Harmadik országokból származó árukra 

vonatkozó ajánlatok
(1) Ezt a cikket azokra az ajánlatokra kell 
alkalmazni, amelyek olyan harmadik 
országokból származó árukra 
vonatkoznak, amelyekkel az Unió nem 
kötött olyan többoldalú vagy kétoldalú 
megállapodást, amely az uniós 
vállalkozások számára az e harmadik 
országok piacaihoz való összehasonlítható 
és tényleges hozzáférést biztosítana. Ez 
nem érinti az Uniónak és tagállamainak 
harmadik országokkal szemben fennálló 
kötelezettségeit.
(2) Bármely, árubeszerzésre irányuló 
szerződés odaítélése érdekében tett ajánlat 
elutasítható, ha a harmadik országokból 
származó termékeknek a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. 
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelettel[1] összhangban meghatározott 
aránya meghaladja az ezen ajánlat részét 
képező termékek összértékének 50%-át. E 
cikk alkalmazásában a távközlési hálózati 
berendezésekben alkalmazott szoftvereket 
termékeknek kell tekinteni.
(3) A második albekezdésre is 
figyelemmel, amennyiben a 76. cikkben 
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meghatározott szerződés-odaítélési 
szempontok alapján két vagy több ajánlat 
egyenértékűnek tekinthető, azokat az 
ajánlatokat kell előnyben részesíteni, 
amelyeket a (2) bekezdés alapján nem 
lehet elutasítani. Az ezen ajánlatokban 
szereplő árakat e cikk alkalmazásában 
egyenértékűnek kell tekinteni, 
amennyiben az árkülönbség nem haladja 
meg a 3%-ot.
Mindazonáltal egy ajánlat nem 
részesíthető előnyben egy másik ajánlattal 
szemben az első albekezdés értelmében, 
ha annak elfogadása esetén az 
ajánlatkérő arra kényszerülne, hogy 
olyan, a meglévő felszereléstől eltérő 
műszaki jellemzőkkel rendelkező anyagot 
szerezzen be, amely 
összeegyeztethetetlenséget, az 
üzemeltetésben és a karbantartásban 
műszaki nehézségeket, illetve 
aránytalanul nagy költségeket 
eredményezne.
(4) E cikk alkalmazásában nem lehet 
figyelembe venni a harmadik országokból 
származó termékek (2) bekezdésben 
említett arányának meghatározásánál 
azokat a harmadik országokat, amelyekre 
az (1) bekezdésnek megfelelően ezen 
irányelv rendelkezéseinek hatályát egy 
tanácsi határozattal kiterjesztették.
(5) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács részére – első alkalommal az ezen 
irányelv hatálybalépését követő első év 
második felében – éves beszámolót készít 
az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
területeken az uniós vállalkozások 
harmadik országok piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatban folytatott 
többoldalú vagy kétoldalú tárgyalások 
során elért előrelépésről, illetve minden 
olyan eredményről, amelyet ilyen 
tárgyalások útján értek el, továbbá a 
megkötött megállapodások gyakorlati 
végrehajtásáról.
E cikk rendelkezéseit – a fenti 
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fejleményekre figyelemmel – rendes 
jogalkotási eljárás keretében az Európai 
Parlament és a Tanács módosíthatja.
[1] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

Or. en

Indokolás

A joghézagok elkerülése érdekében a [COD 2012/0060] rendelet hatálybalépéséig a 
2004/17/EK irányelv korábbi 58. cikke alkalmazandó.

Módosítás 810
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
79 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79a. cikk
Harmadik országokból származó árukra 

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

Or. en
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Módosítás 811
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
79 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79a. cikk
Harmadik országokból származó 
termékekre vonatkozó ajánlatok

(1) Ezt a cikket azokra az ajánlatokra kell 
alkalmazni, amelyek olyan harmadik 
országból származó termékekre vagy 
szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyekkel 
az Unió nem kötött olyan többoldalú vagy 
kétoldalú megállapodást, amely az uniós 
vállalkozások számára az e harmadik 
országok piacaihoz való összehasonlítható 
és tényleges hozzáférést biztosítana. 
Azokra az ajánlatokra is vonatkozik, 
amelyek olyan harmadik országból 
származó termékekre vagy 
szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyek az 
Unió által kötött nemzetközi közbeszerzési 
megállapodás (kétoldalú 
szabadkereskedelmi megállapodások vagy 
közbeszerzésről szóló multilaterális 
megállapodás) alapján uniós piacrajutási 
korlátozás alá tartoznak. E cikk nem sérti 
az Unió és a tagállamok harmadik 
országokkal szemben fennálló 
kötelezettségeit.
(2) Az ajánlatkérőknek tájékoztatást kell 
kérniük az ajánlattevőktől az ajánlatban 
szereplő termék vagy szolgáltatás 
eredetéről, valamint értékéről. Az erről 
szóló nyilatkozatok előzetes igazolásként 
fogadhatóak el. Az ajánlatkérő az eljárás 
bármely szakaszában kérheti a szükséges 
dokumentáció egyes elemeinek vagy 
egészének a bemutatását. Bármely, 
árubeszerzésre irányuló szerződés 
odaítélése érdekében tett ajánlat 
elutasítható, ha a harmadik országból 
származó termékeknek a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. 
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október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelettel összhangban meghatározott 
aránya meghaladja az ezen ajánlat részét 
képező termékek vagy szolgáltatások 
összértékének 50%-át. E cikk 
alkalmazásában a távközlési hálózati 
berendezésekben alkalmazott szoftvereket 
termékeknek kell tekinteni.
(3) A második albekezdésre is 
figyelemmel, amennyiben a 76. cikkben 
meghatározott szerződés-odaítélési 
szempontok alapján két vagy több ajánlat 
egyenértékűnek tekinthető, azokat az 
ajánlatokat kell előnyben részesíteni, 
amelyeket a (2) bekezdés alapján nem 
lehet elutasítani. Az ezen ajánlatokban 
szereplő árakat e cikk alkalmazásában 
egyenértékűnek kell tekinteni, 
amennyiben az árkülönbség nem haladja 
meg a 3%-ot.
Mindazonáltal egy ajánlat nem 
részesíthető előnyben egy másik ajánlattal 
szemben az első albekezdés értelmében, 
ha annak elfogadása esetén az 
ajánlatkérő arra kényszerülne, hogy 
olyan, a meglévő felszereléstől eltérő 
műszaki jellemzőkkel rendelkező anyagot 
szerezzen be, amely 
összeegyeztethetetlenséget, az 
üzemeltetésben és a karbantartásban 
műszaki nehézségeket, illetve 
aránytalanul nagy költségeket 
eredményezne.
(4) E cikk alkalmazásában nem lehet 
figyelembe venni a harmadik országból 
származó termékek és szolgáltatások (2) 
bekezdésben említett arányának
meghatározásánál azokat a harmadik 
országokat, amelyekre az (1) bekezdésnek 
megfelelően ezen irányelv 
rendelkezéseinek hatályát egy tanácsi 
határozattal kiterjesztették.
(5) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács részére – első alkalommal az ezen 
irányelv hatálybalépését követő első év 
második félévben – éves beszámolót készít 



PE492.870v02-00 48/186 AM\909614HU.doc

HU

ezen irányelv hatálya alá tartozó 
területeken a közösségi vállalkozások 
harmadik országok piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatban folytatott 
többoldalú vagy kétoldalú tárgyalások 
során elért előrelépésről, illetve minden 
olyan eredményről, amelyet ilyen 
tárgyalások útján értek el, továbbá a 
megkötött megállapodások gyakorlati 
végrehajtásáról.
Az Európai Parlament és a Tanács rendes 
jogalkotási eljárás keretében – e 
fejleményekre figyelemmel – módosíthatja 
a cikk rendelkezéseit.

Or. fr

Indokolás

A kölcsönösségről szóló rendelet elfogadásáig átmeneti jelleggel fenn kell tartani a 
közbeszerzési piacokról szóló jogszabályok jelenlegi előírásait.

Módosítás 812
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
79 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79a. cikk
Az Unión kívülről érkező, kirívóan 

alacsony árajánlatok
Amennyiben az ajánlatkérő szerv a 37a. 
cikk értelmében olyan, az Unión kívülről 
származó építési beruházásokat, 
árubeszerzéseket vagy szolgáltatásokat 
tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, 
amelyben a kötelezettségvállalások által 
nem érintett beruházások, áruk vagy 
szolgáltatások értéke meghaladja az 
ajánlatban szereplő beruházások, áruk és 
szolgáltatások összértékének 50%-át, erről 
írásban tájékoztatja a többi ajánlattevőt, 
megjelölve a felszámított ár vagy költségek 



AM\909614HU.doc 49/186 PE492.870v02-00

HU

kirívóan alacsony jellegének okait.
Automatikusan el kell utasítani a 
nemzetközi megállapodás hatálya alá nem 
tartozó harmadik országból származó 
ajánlatot, amennyiben a felszámított ár 
vagy költség több mint 50%-kal 
alacsonyabb, mint a többi ajánlattevő 
átlagos költségei.

Or. fr

Módosítás 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
79 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79b. cikk
Harmadik országokkal építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
tekintetében fennálló kapcsolatok

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan általános – akár 
jogi, akár ténybeli – nehézségről, amellyel 
vállalkozásaik szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződések harmadik 
országokban történő elnyerése 
tekintetében szembesültek, és amelyekről 
beszámoltak.
(2) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács részére 2014. december 31-ig, 
majd azt követően rendszeres 
időközönként jelentést készít a harmadik 
országokbeli szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződésekhez való 
hozzájutásról és az ezen országokkal e 
tárgykörben, különösen a WTO keretében 
folyó tárgyalások során elért 
előrehaladásról.
(3) A Bizottság az érintett harmadik 
ország megkeresése révén törekszik 
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orvosolni a helyzetet, amennyiben – akár 
a (2) bekezdésben említett jelentések, akár 
más információk alapján – megállapítja, 
hogy a szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződések odaítélésével kapcsolatban 
valamely harmadik ország:
a) nem biztosít az Uniós vállalkozások 
számára a piachoz való olyan tényleges 
hozzáférést, amely hasonló ahhoz, 
amelyet az Unió biztosít az adott ország 
vállalkozásai számára;vagy
b) nem biztosít az uniós vállalkozások 
számára nemzeti bánásmódot vagy a 
nemzeti vállalkozások rendelkezésére álló 
versenylehetőségekkel azonos 
lehetőségeket; vagy
c) az egyéb harmadik országokból 
származó vállalkozásokat kedvezőbb 
bánásmódban részesíti, mint az Uniós 
vállalkozásokat.
(4) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan – akár jogi, 
akár ténybeli –, a XIV. mellékletben 
felsorolt nemzetközi szociális és 
környezetvédelmi jogi rendelkezések be 
nem tartásából következő nehézségről, 
amellyel vállalkozásaik akkor 
szembesültek, amikor megpróbáltak 
harmadik országban elnyerni 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseket, és amelyekről e 
vállalkozások beszámoltak.
(5) A (3) és a (4) bekezdésben említett 
körülmények között a Bizottság bármikor 
javasolhatja a Tanácsnak, hogy hozzon 
olyan határozatot, amellyel a 
határozatban megállapítandó időtartamra 
felfüggeszti vagy korlátozza a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknek a következők részére 
történő odaítélését:
a) az érintett harmadik ország joga által 
szabályozott vállalkozások;
b) az a) pontban említett vállalkozásokhoz 
kapcsolt vállalkozásként működő, az 



AM\909614HU.doc 51/186 PE492.870v02-00

HU

Unióban bejegyzett székhellyel 
rendelkező, de tagállam gazdaságával 
közvetlen és tényleges kapcsolatban nem 
álló vállalkozások;
c) olyan ajánlatokat benyújtó 
vállalkozások, amelyek tárgya az érintett 
harmadik országból származó 
szolgáltatás.
A Tanács haladéktalanul és minősített 
többséggel jár el.
A Bizottság ezeket az intézkedéseket saját 
kezdeményezésére vagy egy tagállam 
kérésére javasolhatja.
(6) E cikk nem sérti az Uniónak harmadik 
országokkal szemben fennálló, a 
közbeszerzésről szóló, különösen a WTO 
keretrendszerében kötött nemzetközi 
megállapodásokból eredő kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

A joghézagok elkerülése érdekében a [COD 2012/0060] rendelet hatálybalépéséig a 
2004/17/EK irányelv korábbi 59. cikke alkalmazandó.

Módosítás 814
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
79 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79b. cikk
Harmadik országokkal építési 
beruházásra, árubeszerzése és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
tekintetében fennálló kapcsolatok

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

Or. fr

Indokolás

A kölcsönösségről szóló rendelet elfogadásáig átmeneti jelleggel fenn kell tartani a 
közbeszerzési piacokról szóló jogszabályok jelenlegi előírásait.
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Módosítás 815
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
2 cím – 3 fejezet – 3 szakasz – 2 a alszakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. alszakasz
Harmadik országból származó termékekre 

vonatkozó ajánlatok, és az ezen 
országokkal fennálló kapcsolatok

79a. cikk
Harmadik országokból származó 
termékekre vonatkozó ajánlatok

(1) Ezt a cikket azokra az ajánlatokra kell 
alkalmazni, amelyek olyan harmadik 
országból származó termékekre vagy 
szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyekkel 
az Unió nem kötött olyan többoldalú vagy 
kétoldalú megállapodást, amely az uniós 
vállalkozások számára az e harmadik 
országok piacaihoz való összehasonlítható 
és tényleges hozzáférést biztosítana. E 
cikk nem sérti az Unió és a tagállamok 
harmadik országokkal szemben fennálló 
kötelezettségeit.
(2) Bármely, árubeszerzésre irányuló 
szerződés odaítélése érdekében tett ajánlat 
elutasítható, ha a harmadik országból 
származó termékeknek a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. 
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelettel1 összhangban meghatározott 
aránya meghaladja az ezen ajánlat részét 
képező termékek vagy szolgáltatások 
összértékének 50%-át. E cikk 
alkalmazásában a távközlési hálózati 
berendezésekben alkalmazott szoftvereket 
termékeknek kell tekinteni.
(3) A második albekezdésre is 
figyelemmel, amennyiben a 72. cikkben 
meghatározott szerződés-odaítélési 
szempontok alapján két vagy több ajánlat 
egyenértékűnek tekinthető, azokat az 
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ajánlatokat kell előnyben részesíteni, 
amelyeket a (2) bekezdés alapján nem 
lehet elutasítani. Az ezen ajánlatokban 
szereplő árakat e cikk alkalmazásában 
egyenértékűnek kell tekinteni, 
amennyiben az árkülönbség nem haladja 
meg a 3%-ot.
Mindazonáltal egy ajánlat nem 
részesíthető előnyben egy másik ajánlattal 
szemben az első albekezdés értelmében, 
ha annak elfogadása esetén az 
ajánlatkérő arra kényszerülne, hogy 
olyan, a meglévő felszereléstől eltérő 
műszaki jellemzőkkel rendelkező anyagot 
szerezzen be, amely 
összeegyeztethetetlenséget, az 
üzemeltetésben és a karbantartásban 
műszaki nehézségeket, illetve 
aránytalanul nagy költségeket 
eredményezne.
(4) E cikk alkalmazásában nem lehet 
figyelembe venni a harmadik országból 
származó termékek és szolgáltatások (2) 
bekezdésben említett arányának 
meghatározásánál azokat a harmadik 
országokat, amelyekre az (1) bekezdésnek 
megfelelően ezen irányelv 
rendelkezéseinek hatályát egy tanácsi 
határozattal kiterjesztették.
(5) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács részére – első alkalommal az ezen 
irányelv hatálybalépését követő első év 
második félévben – éves beszámolót készít 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
területeken az uniós vállalkozások 
harmadik országok piacaihoz való 
hozzáférésével kapcsolatban folytatott 
többoldalú vagy kétoldalú tárgyalások 
során elért előrelépésről, illetve minden 
olyan eredményről, amelyet ilyen 
tárgyalások útján értek el, továbbá a 
megkötött megállapodások gyakorlati 
végrehajtásáról.
Az Európai Parlament és a Tanács rendes 
jogalkotási eljárás keretében – e 
fejleményekre figyelemmel – módosíthatja 
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a cikk rendelkezéseit.
79b. cikk

Harmadik országokkal építési 
beruházásra, árubeszerzése és 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
tekintetében fennálló kapcsolatok

(1) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan általános – akár 
jogi, akár ténybeli – nehézségről, amellyel 
vállalkozásaik szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződések harmadik 
országokban történő elnyerése 
tekintetében szembesültek, és amelyekről 
beszámoltak.
(2) A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács részére rendszeres időközönként 
jelentést készít a harmadik országokbeli 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződésekhez való hozzájutásról és az 
ezen országokkal e tárgykörben, 
különösen a WTO keretében folyó 
tárgyalások során elért előrehaladásról.
(3) A Bizottság az érintett harmadik 
ország megkeresése révén törekszik 
orvosolni a helyzetet, amennyiben – akár 
a (2) bekezdésben említett jelentések, akár 
más információk alapján – megállapítja, 
hogy a szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződések odaítélésével kapcsolatban 
valamely harmadik ország:
a) nem biztosít az uniós vállalkozások 
számára a piachoz való olyan tényleges 
hozzáférést, amely hasonló ahhoz, 
amelyet a Közösség biztosít az adott ország 
vállalkozásai számára; vagy
b) nem biztosít az uniós vállalkozások 
számára nemzeti bánásmódot vagy a 
nemzeti vállalkozások rendelkezésére álló 
versenylehetőségekkel azonos 
lehetőségeket; vagy
c) az egyéb harmadik országokból 
származó vállalkozásokat kedvezőbb 
bánásmódban részesíti, mint az uniós 
vállalkozásokat.
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(4) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan – akár jogi, 
akár ténybeli –, a XIV. mellékletben 
felsorolt nemzetközi munkajogi 
rendelkezések be nem tartásából 
következő nehézségről, amellyel 
vállalkozásaik akkor szembesültek, 
amikor megpróbáltak harmadik 
országban elnyerni szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződéseket, és amelyekről e 
vállalkozások beszámoltak.
(5) A (3) és (4) bekezdésben említett 
körülmények között a Bizottság bármikor 
javasolhatja a Tanácsnak, hogy hozzon 
olyan határozatot, amellyel a 
határozatban megállapítandó időtartamra 
felfüggeszti vagy korlátozza a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéseknek a következők részére 
történő odaítélését:
a) az érintett harmadik ország joga által 
szabályozott vállalkozások;
b) az a) pontban említett vállalkozásokhoz 
kapcsolt vállalkozásként működő, az 
Unióban bejegyzett székhellyel 
rendelkező, de tagállam gazdaságával 
közvetlen és tényleges kapcsolatban nem 
álló vállalkozások;
c) olyan ajánlatokat benyújtó 
vállalkozások, amelyek tárgya az érintett 
harmadik országból származó 
szolgáltatás.
A Tanács haladéktalanul és minősített 
többséggel jár el.
A Bizottság ezeket az intézkedéseket saját 
kezdeményezésére vagy egy tagállam 
kérésére javasolhatja.
(6) E cikk nem sérti a Közösségnek 
harmadik országokkal szemben fennálló, 
a közbeszerzésről szóló, különösen a WTO 
keretrendszerében kötött nemzetközi 
megállapodásokból eredő kötelezettségeit.
__________________
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1 HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság – a kölcsönösségi eszközzel kapcsolatos javaslatának elfogadása érdekében –
törölte ezeket a rendelkezéseket. Tekintettel az e szöveg elfogadása terén jelentkező 
késedelemre, valamint a joghézag elkerülése érdekében e két cikket – átmeneti jelleggel –
újból vissza kell vezetni a jogi aktus szövegébe. A harmadik országbeli áruknak és 
szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az 
uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásról szóló rendelet hatálybalépésekor e két 
cikk hatályát veszti.

Módosítás 816
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de
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Indokolás

A szerződés odaítélése során a közbeszerzéstől idegen célok bevonásának mindenkor szorosan 
kell kapcsolódnia a szerződés tárgyához. Egy szerződés teljesítésére nézve mindenekelőtt 
szociális és környezetvédelmi megfontolásokra vonatkozó feltételek meghatározásának 
lehetősége azt eredményezheti, hogy az ajánlatkérő szervek bizonyos szociális vagy 
környezetvédelmi feltételek meghatározáskor eltérnek a 66. cikktől és az ott említett odaítélési 
kritériumoktól.

Módosítás 817
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

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

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
gazdasági, innovációs, környezetvédelmi 
vagy szociális megfontolásokat 
tartalmazhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére. E 
különleges feltételek azonban nem 
eredményezhetik a szerződés tárgyával 
való kapcsolat megszűnését.

Or. en

Módosítás 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
szociális és környezetvédelmi 
megfontolásokat tartalmazhatnak,
valamint magukban foglalhatnak a 
nemzeti jogszabályokban és/vagy kollektív 
szerződésekben vagy a XIV. mellékletben 
felsorolt nemzetközi munkajogi 
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ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

rendelkezésekben előírt, az építési 
beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy 
árubeszerzés helyszínén alkalmazandó 
szociális, foglalkoztatásvédelmi és 
munkaügyi feltételeket. Tartalmazhatnak 
arra vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Or. en

Módosítás 820
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(2) Az ajánlat benyújtásakor előre nem 
látható árnövekedések esetén a 
tagállamok kompenzációt is 
előirányozhatnak a gazdasági szereplők 
számára.

Or. it
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Módosítás 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
magukban foglalják a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XIV. mellékletben felsorolt 
nemzetközi munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozó kötelezettségeket; 
Ezek a kötelezettségek olyan határokon 
átnyúló helyzetekben is alkalmazandók, 
amikor az egyik tagállam munkavállalói 
egy másik tagállamban nyújtanak 
szolgáltatásokat. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Or. de
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Módosítás 822
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
tagállamok irányozzanak elő 
kompenzációt az olyan – az ajánlat 
benyújtásakor előre nem látható –
árnövekedési kockázatokra, amelyek 
jelentős hatással lehetnek a szerződések 
teljesítésére.

Or. it

Módosítás 823
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
80 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Or. en

Módosítás 824
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kérheti az ajánlattevőtől, 
hogy ajánlatában jelölje meg a 
szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat. Ha különleges know-how-
ra és/vagy berendezésekre van szükség, a 
fővállalkozó a közbeszerzési szerződésben 
köteles megnevezni az alvállalkozókat.

Or. en

Módosítás 825
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő kérheti az ajánlattevőtől, illetve
valamely tagállam kötelezheti az 
ajánlatkérőt arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje 
meg a szerződésnek azt a részét, amelyre 

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

amelyekkel kapcsolatban tájékoztatással 
kell szolgálnia, többek között nevükre, 
elérhetőségi adataikra és jogi 
képviselőikre vonatkozóan.

Az alvállalkozói láncban történő 
változásokra a gazdasági szereplő tesz 
javaslatot, amelyet az ajánlatkérő hagy 
jóvá. Amennyiben a javasolt változás új 
alvállalkozó bevonását jelenti, a 
fővállalkozónak közölnie kell annak 
nevét, elérhetőségi adatait és jogi 
képviselőit.
Az alvállalkozói láncban részt vevő 
minden szereplőnek biztosítania kell, hogy 
az ezen irányelv rendelkezéseit és a 
közbeszerzési dokumentációban 
meghatározott feltételeket tiszteletben 
tartsa, biztosítania kell továbbá, hogy a 
szerződéssel kapcsolatos feladatok 
kivitelezése megfeleljen az ajánlattételben 
meghatározottaknak.

Or. en

Módosítás 826
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérőnek kérnie kell az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje meg 
a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat, továbbá adjon 
tájékoztatást az alvállalkozóról, többek 
között a nevéről, elérhetőségéről és a jogi 
képviselőjéről. Az ajánlatkérőt 
haladéktalanul tájékoztatni kell az 
alvállalkozói láncban bekövetkező 
bármilyen jellegű változásról. 
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Or. fr

Módosítás 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kéri az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezi az 
ajánlatkérő szervet arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje meg 
a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat, továbbá adjon 
tájékoztatást alvállalkozóiról, ideértve 
azok nevét, elérhetőségeit és jogi 
képviselőiket. Az alvállalkozói láncban 
bekövetkezett bármely változást, illetve 
bármely új alvállalkozót azonnal jelezni 
kell az ajánlatkérő szerv felé, ideértve az 
alvállalkozók nevét, elérhetőségeit és jogi 
képviselőiket.

Or. de

Módosítás 828
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a közbeszerzési 
szerződések teljesítése során egy 
alvállalkozói láncon belül legfeljebb 
három alvállalkozó bevonására 
korlátozzák az ajánlattevők azon 
lehetőségét, hogy alvállalkozókkal 
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dolgoztassanak. Az ajánlatkérők az 
alvállalkozók száma vagy az egymást 
követő alvállalkozók vagy az alvállalkozói 
láncban bekövetkező változtatások 
lehetősége vonatkozásában tovább 
korlátozhatják alvállalkozók 
alkalmazását, vagy megállapíthatják, hogy 
a szerződések semelyik részét nem lehet 
harmadik személyeknek alvállalkozásba 
adni.

Or. en

Módosítás 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az alvállalkozók alkalmazásának 
okait a közbeszerzési dokumentumban 
rögzítik, és ezek technikai megfontolások 
lehetnek, de munkaerőköltségek 
csökkentése nem.

Or. de

Módosítás 830
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A közbeszerzési dokumentációban fel 
kell tüntetni az alvállalkozók bevonásának 
okait, amelyeket szigorú szakmai 
megfontolásokkal kell indokolni, és 
amelyek nem szolgálhatják az építési 
beruházások, szolgáltatások és áruk 
nyújtásának helyén érvényben lévő, 
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vonatkozó jogszabályok és kötelezettségek 
megkerülését;

Or. en

Módosítás 831
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A vállalkozó és az alvállalkozó közötti kapcsolat a kötelmi jog alapvető eleme. A javaslat 
olyan eseteket eredményezne, amikor az alvállalkozó közvetlenül az ajánlatkérő szervtől 
igényli a kifizetést, és a szerződések teljesítésére vonatkozó érvényes okokból megfoszthatja az 
ajánlatkérő szervet a vállalkozónak történő kifizetés visszatartásával kapcsolatos jogától.

Módosítás 832
Frank Engel, Andreas Schwab

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

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

törölve

Or. fr

Módosítás 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Az ajánlatkérő szerv által az alvállalkozónak történő közvetlen kifizetés sérti a szerződéskötési 
szabadság jogi elvét, és megszünteti a fő szállítóknak az alvállalkozóhoz kiszervezett termék 
vagy szolgáltatás időben történő és minőségi szállításának biztosítása tekintetében a saját 
ellátási láncukon belül meglévő befolyását.

Módosítás 834
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 835
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére - és ha a 
szerződés jellege azt megengedi - az 

(2) A tagállamoknak elő kell írniuk, hogy 
a szerződés teljesítése során az ajánlattevő 
legfeljebb három egymást követő 
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ajánlatkérő az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

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

Or. fr

Módosítás 836
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it
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Módosítás 837
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok határozhatnak úgy, 
hogy az ajánlatkérő kizárhatja az 
ajánlatban megjelölt valamely 
alvállalkozót, ha:
i. az alvállalkozó nem tesz eleget az 
ajánlatra vonatkozóan előírt kiválasztási 
feltételeknek
ii. az alvállalkozó nem képes 
maradéktalanul teljesíteni a szerződés rá 
vonatkozó részét
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Egy eljárásban történő részvétel feltételeit 
és az alvállalkozónak a szerződés rá 
vonatkozó részének teljesítésére való 
képességét a 76. cikkben meghatározott 
szerződés-odaítélési szempontok alapján a 
szerződés alvállalkozónak odaítélt részével 
arányosan értékelik.

Or. en

Indokolás

Több lehetőséget kell biztosítani az ajánlatkérő szervek számára arra, hogy befolyást 
gyakorolhassanak a sikeres ajánlattevő alvállalkozásaira. Különösen fel kell hatalmazni az 
ajánlatkérő szerveket a javasolt alvállalkozók alkalmasságának és jogosultságának 
ellenőrzésére. Valamennyi erre irányuló követelménynek összhangban kell lennie az 
arányosság elvével.

Módosítás 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy ez a kikötés mire vonatkozik.

Módosítás 840
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A munkavállalói és/vagy szociális 
partnerek közös alapjai vagy intézményei 
egy alvállalkozó mellett vagy helyett 
garanciavállalóként közvetlenül a 
fővállalkozót és az esetleges közbenső 
alvállalkozókat vonhatják felelősségre 
minden olyan felelősségi ügyben, amely 
abból adódik, hogy egy alvállalkozó nem 
tartja be a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív szerződésekben, szerződésekben 
és a XIV. mellékletben felsorolt 
nemzetközi munkajogi rendelkezésekben 
megállapított, szociális és foglalkoztatási 
feltételekre vonatkozó előírásokat; ezek a 
kötelezettségek olyan határokon átnyúló 
helyzetekben is alkalmazandók, amikor az 
egyik tagállam munkavállalói egy másik 
tagállamban nyújtanak szolgáltatásokat. 
Ez minden további feltétel nélkül 
alkalmazandó akkor is, ha a munkáltató 
nem lenne közvetlenül vétkes.

Or. de
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Módosítás 842
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 844
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az alvállalkozók igénybevételének 
okát a közbeszerzési dokumentumokban 
szerepeltetni kell és szigorúan technikai 
megfontolásokkal kell indokolni. Az 
alvállalkozó igénybevételének nem lehet 
célja az építési beruházásra, 
szolgáltatásnyújtásra és árubeszerzésre 
vonatkozó jogszabályok és kötelezettségek 
kijátszása.
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Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a 
fővállalkozó és az alvállalkozók
felelősségét.
A tagállamoknak elő kell írniuk a teljes 
alvállalkozói lánc egyetemleges
felelősségét.

Or. fr

Módosítás 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Közbeszerzési szerződések 
telesítésében alvállalkozóként résztvevő 
vállalatok számát legfeljebb három 
egymást követő alvállalkozóra 
korlátozzák.

Or. de

Módosítás 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ajánlatkérők gondoskodnak arról, 
hogy a sikeres ajánlattevőket szerződés 
kötelezze arra, hogy a szerződés teljesítése 
során betartsák a szerződés teljesítésének 
helye szerinti tagállamban hatályos 
kötelező törvényi, rendeleti és 
közigazgatási előírásokat.
Ezenfelül, amennyiben a sikeres 
ajánlattevő alvállalkozói szerződést köt az 
építési beruházás, az áruk vagy 
szolgáltatások egy részére, és amennyiben 
a szerződés teljesítése során az 
alvállalkozó valamely bíróság vagy más 
illetékes hatóság határozata szerint 
megsérti az első albekezdésben említett 
rendelkezéseket, a sikeres ajánlattevő 
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hatékony, arányos és visszatartó jellegű 
szerződéses szankciókat alkalmaz az 
érintett alvállalkozóval (alvállalkozókkal) 
szemben;
Amennyiben a sikeres ajánlattevő a 
bíróság vagy más illetékes hatóság első 
határozatától számított három hónapon 
belül nem teljesíti az első és/vagy a 
második albekezdésben meghatározott 
kötelezettségeket, az ajánlatkérő az ügyet 
megfelelő szankciókra vonatkozó 
határozat meghozatala céljából a bíróság 
vagy más illetékes hatóság elé terjeszti.

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat figyelembe kívánja venni az előadónak a fővállalkozó kötelezettségeit és az 
ellátási lánc teljes hosszában érvényesülő kötelezettségeket érintő alkalmazandó 
jogszabályokkal kapcsolatos aggodalmait, miközben biztosítja, hogy ezek az új szabályok 
továbbra is összeegyeztethetőek legyenek a szerződéskötési szabadság alapelveivel, és azokat 
helyesen alkalmazzák. 

Módosítás 848
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A fő gazdasági szereplő, valamint az 
építési beruházásban végrehajtásában 
érintett alvállalkozó egyetemleges 
felelősséggel tartozik az alapvető jogok, az 
egészségügyi vagy biztonsági előírások, a 
szociális szabályok és normák, a 
foglalkoztatással és a munkafeltételekkel, 
a munkahelyi egészséggel és biztonsággal, 
és a szociális biztonsággal kapcsolatos 
követelmények, valamint az építési 
beruházás, szolgáltatás vagy beszerzés 
helyszínén alkalmazandó vonatkozó uniós 
rendelkezések, nemzeti törvényi, 
közigazgatási vagy rendeleti rendeletek, 
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kollektív szerződések és egyéb szerződések, 
valamint a XIV. mellékletben felsorolt 
nemzetközi szerződések alvállalkozó általi 
be nem tartásáért. 
Ezek a kötelezettségek vonatkoznak az 
olyan határokon átnyúló helyzetekre is, 
amikor az egyik tagállamból származó 
munkavállaló szerződés teljesítése céljából 
egy másik tagállamban nyújt szolgáltatást. 
Az ajánlatkérő a fővállalkozóval kötött 
szerződésében, továbbá a fővállalkozó és 
bármely közbenső alvállalkozó és 
alvállalkozóik közötti szerződésben 
előírják, hogy amennyiben felmerül 
annak gyanúja, hogy közvetlen 
alvállalkozójuk megsérti a második 
albekezdésben említett szabályokat, a 
közvetlen alvállalkozó haladéktalanul 
intézkedik a helyzet orvoslása érdekében 
vagy ennek hiányában a szóban forgó 
szerződés érvényét veszti. 
A tagállamok nemzeti jogukban a 
felelősségre vonatkozóan szigorúbb 
szabályokat is megállapíthatnak.

Or. fr

Módosítás 849
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 850
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 851
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(új -ab) magában foglalja a szerződéses 
partner felváltását; 

a) a módosítás olyan feltételeket vezet be, 
amelyek alapján – ha azok az eredeti 
koncesszió-odaítélési eljárás részét 
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képezték volna – az eredetileg kiválasztott 
részvételre jelentkezőktől eltérő részvételre 
jelentkezők kiválasztására vagy a 
koncesszió más jelentkezőnek vagy 
ajánlattevőnek történő odaítélésére lett 
volna lehetőség;

b) a módosítás a koncessziós jogosult 
javára változtatja meg a koncesszió 
gazdasági egyensúlyát; 
c) a módosítás jelentősen megváltoztatja a 
koncesszió hatályát, amely így olyan 
árukat, szolgáltatásokat és építési 
beruházásokat is magában foglal, amelyek 
eredetileg nem szerepeltek benne.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 852
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a módosítás olyan feltételeket vezet be, 
amelyek alapján - ha az eredeti 
közbeszerzési eljárás részét képezték volna 
-, az eredetileg kiválasztott részvételre 
jelentkezőktől eltérő részvételre 
jelentkezők kiválasztására vagy a 
szerződés más ajánlattevőnek történő 
odaítélésére lett volna lehetőség;

törölve

Or. fr

Indokolás

A cikk átszerkesztése (lásd a 82. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítást). A rendelkezés egy 
másik módosításban szerepel.
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Módosítás 853
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

A cikk átszerkesztése (lásd a 82. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítást). A rendelkezés egy 
másik módosításban szerepel.

Módosítás 854
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a módosítás a vállalkozó javára 
megváltoztatja a szerződés gazdasági 
egyensúlyát; a szerződés odaítélésekor 
meghatározottak szerint;

Or. es

Módosítás 855
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

A cikk átszerkesztése (lásd a 82. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítást). A rendelkezés egy 
másik módosításban szerepel.

Módosítás 856
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a módosítás jelentősen megváltoztatja a 
szerződés hatályát, amely így olyan árukat, 
szolgáltatásokat és építési beruházásokat is 
magában foglal, amelyek eredetileg nem 
szerepeltek benne. Ezzel együtt – a 
megfelelő műszaki indokolást követően –
a szerződést is ki lehet bővíteni, annak 
érdekében, hogy kiterjedjen a szerződés 
eredeti tárgyához szorosan kapcsolódó 
szállításokra, szolgáltatásokra vagy 
munkálatokra.

Or. es

Módosítás 857
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

szerződés tárgyát, amely így olyan árukat,
szolgáltatásokat és építési beruházásokat is 
magában foglal, amelyek eredetileg nem 
szerepeltek benne.

Or. fr

Módosítás 858
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Indokolás

A cikk átszerkesztése (lásd a 82. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítást). A rendelkezés egy 
másik módosításban szerepel.

Módosítás 859
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A vállalkozások közötti tőke- vagy eszközátruházás felvétele azon indokok közé, amelyek 
értelmében a szerződő partner megváltozásából adódóan csak a szerződés nem lényeges 
elemei módosulnak.

Módosítás 860
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 861
Pablo Arias Echeverría
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Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 862
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és –
amennyiben meghaladja azokat – akkor,
ha a módosítás értéke az eredeti szerződés 
árának 20%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

Or. en
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Módosítás 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 15%-ánál
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Or. fr

Módosítás 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 20%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
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értéke alapján kell megállapítani. értéke alapján kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 865
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani. Azokban 
az esetekben, amikor a módosítás értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárok felét, és ha 
eléri vagy meghaladja az eredeti ár 5%-át, 
a módosítás érdemi jellegének megítélése 
a (2) bekezdés rendelkezései alapján 
történik.

Or. fr

Módosítás 866
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a (4) Azokban az esetekben, amikor a 
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módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 15%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low.In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%. Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead.A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Módosítás 867
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 

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

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

Or. es

Módosítás 868
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, vagy ha az 
eredeti szerződés árának 10%-ánál
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Or. fr

Módosítás 869
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a (4) Azokban az esetekben, amikor a 



AM\909614HU.doc 91/186 PE492.870v02-00

HU

módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, vagy –
amennyiben meghaladja – az eredeti 
szerződés árának 20%-ánál kevesebb, 
feltéve, hogy a módosítás nem változtatja 
meg a szerződés általános jellegét. Több 
egymást követő módosítás megvalósítása 
esetén ezt az értéket az egymást követő 
módosítások együttes értéke alapján kell 
megállapítani.

Or. it

Módosítás 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 15%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

Az ítélkezési gyakorlatra és a jogtudományra figyelemmel ez az értékhatár túlságosan 
alacsony. Az eredeti szerződés ára 5–10%-ának megfelelő összegű kiegészítő szolgáltatások 
gyakoriak a közüzemi beszerzések építési beruházásra irányuló szerződései esetében, az 5%-
os értékhatár ezért ésszerűtlennek tűnik. 
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Módosítás 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 15%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

2000-ben a Bíróság elismerte, hogy a 10%-os emeléshez nem szükséges új beszerzési eljárás 
(2000. október 5-i C-337/98. sz. az Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia 
Köztársaság ügy). Az 5%-os értékhatár meghatározása megakadályozná a szerződések 
időtartama alatti szerződésmódosítást. Ez problémákhoz vezetne a szerződések teljesítése 
során. A 15%-os küszöbérték a nemzeti és uniós ítélkezési gyakorlatban kialakult 
megoldásokon alapul, és célja, hogy megakadályozza a beszerzési szabályok alkalmazása 
során elkövetett visszaélést.

Módosítás 872
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
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módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 15%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

Az értékhatárt a mai ítélkezési gyakorlattal összhangban 15%-ra kell emelni annak 
érdekében, hogy mozgásteret biztosítsunk az ajánlatkérő szervnek és a vállalkozónak, lehetővé 
téve számukra, hogy alkalmazkodjanak a változó körülményekhez.

Módosítás 873
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál 
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés aktualizált árának 5%-
ánál kevesebb, feltéve, hogy a módosítás 
nem változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Or. fr

Indokolás

Ez az eredeti szerződés aktualizált árát veszi figyelembe, amely korrektebb kiindulási pontnak 
tűnik.
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Módosítás 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Továbbá a módosítás nem tekintendő 
lényegesnek az (1) bekezdés értelmében, 
amennyiben a szerződés hatálya az alábbi 
okok miatt változhat:
– jelentős innovációk vagy technológiai 
változás;
– a működés vagy karbantartás során 
jelentkező műszaki hiba, amely 
szükségessé teszi az eredeti vállalkozó 
beavatkozását;
– olyan vészhelyzeti és előreláthatatlan 
építési beruházások, szolgáltatások vagy 
árubeszerzések szükséges végrehajtása, 
amelyek műszaki vagy gazdasági 
szempontból nem választhatóak el a fő 
közbeszerzéstől anélkül, hogy az ne 
okozna súlyos zavart az ajánlatkérő 
számára.

Or. en

Módosítás 875
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A szerződésmódosítások nem 
tekintendők lényegesnek az (1) bekezdés 
értelmében, ha a közbeszerzési 
dokumentumokban világos, pontos és 
egyértelmű felülvizsgálati záradékokban 

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

vagy választási lehetőségekben 
rendelkeztek róluk, vagy az ajánlatkérő 
szervek vagy intézmények által 
rendelkezésre bocsátott közbeszerzési 
dokumentumokban lévő hibákra vagy 
hiányosságokra vezethetők vissza. Ezek a 
záradékok megállapítják a lehetséges 
módosítások és opciók hatályát és jellegét, 
valamint azokat a feltételeket, amelyek 
esetén ezek alkalmazhatók. Olyan 
módosításokról és opciókról nem 
rendelkeznek, amelyek megváltoztatnák a 
szerződés általános jellegét.

Or. es

Módosítás 876
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 877
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők kötelesek ezekről a 
módosításokról hirdetményt közzétenni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában. A 
hirdetménynek a XVI. mellékletben 
meghatározott információt kell 
tartalmaznia, és a 65. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően kell azt 
közzétenni.

törölve

Or. en

Módosítás 878
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A vállalkozó teljesítésének 
hiányosságai esetén az ajánlatkérők az 
alábbi esetekben nem vehetik igénybe a 
szerződés módosításának eszközét:

(7) A vállalkozó teljesítésének 
hiányosságai esetén az ajánlatkérők nem 
vehetik igénybe a szerződés módosításának 
eszközét, amennyiben a módosítások célja 
az áringadozásból eredő olyan 
árnövekedési kockázatok kompenzálása, 
amelyekre a vállalkozó fedezeti ügyletet 
kötött.

Or. en

Módosítás 879
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A vállalkozó teljesítésének 
hiányosságai esetén az ajánlatkérők az 
alábbi esetekben nem vehetik igénybe a 
szerződés módosításának eszközét:

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

Or. fr

Indokolás

Az irányelvi javaslat fogalmazásának pontosítása, mert az nem egyértelmű.

Módosítás 880
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Problémás, egy ajánlatkérő sem tudna könnyedén eltekinteni a vállalkozó teljesítményében 
jelentkező hiányosságok nyomán felmerülő követelésektől csak annak érdekében, hogy 
elkerülje az új beszerzési eljárást.

Módosítás 881
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 7 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Komplex projektek esetében megakadályoznák a szerződés teljesítésére vonatkozóan a 
szerződés pragmatikus módosítását. Az ajánlatkérő kénytelen lenne jogi úton érvényesíteni a 
vállalkozó – egyedi esetekben esetleg célszerűtlen vagy akár műszakilag megvalósíthatatlan –
szerződéses kötelezettségeit, amelyeket rendszerint egyedül az ajánlatkérő tekint 
hiányosságnak (és amelyeket a vállalkozó vitatni fog). Ez jogbizonytalanságot és a szerződés 
teljesítése során késedelmet okozna.

Módosítás 882
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a módosítások célja az 
áringadozásból eredő olyan árnövekedési 
kockázatok kompenzálása, amelyekre a 
vállalkozó fedezeti ügyletet kötött.

törölve

Or. en

Módosítás 883
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 7 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben a módosítások célja az 
áringadozásból eredő olyan árnövekedési 
kockázatok kompenzálása, amelyekre a 
vállalkozó fedezeti ügyletet kötött.

b) amennyiben a módosítások célja az 
áringadozásból eredő olyan árnövekedési 
kockázatok kompenzálása, amelyekre a 
vállalkozó fedezeti ügyletet kötött, az 
olyan esetek sérelme nélkül, amelyekben –
a jelen 82. cikken kívül – helyreáll a 
szerződés gazdasági egyensúlya.

Or. es

Módosítás 884
Małgorzata Handzlik

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

83. cikk törölve
A szerződések felmondása
A tagállamok kötelesek gondoskodni 
arról, hogy az ajánlatkérőknek - az 
alkalmazandó nemzeti kötelmi jog által 
meghatározott feltételek szerint -
lehetőségük legyen az építési beruházásra, 
árubeszerzésre vagy szolgáltatásra 
irányuló szerződés felmondására annak 
tartama alatt, ha a következő feltételek 
valamelyike teljesül:
a) a 21. cikkben szereplő kivételek már 
nem alkalmazandók, miután valamely jogi 
személybe, amelynek a 21. cikk (4) 
bekezdése szerint szerződést ítéltek oda, 
bevonódott a magánszféra;
b) a szerződés módosítása a 82. cikk 
értelmében új szerződés odaítélését jelenti;
c) az Európai Unió Bírósága a Szerződés 
258. cikke szerinti eljárásban 
megállapítja, hogy valamely tagállam 
elmulasztotta a Szerződések szerinti 
kötelezettségei teljesítését, mivel az adott 
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tagállamhoz tartozó valamely ajánlatkérő 
a szóban forgó szerződést a Szerződések és 
a jelen irányelv szerinti kötelezettségeinek 
betartása nélkül ítélte oda.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzésre vonatkozó uniós jogszabályokban nincs szükség ilyen rendelkezésre. Ez a 
kérdés nemzeti jogszabályokkal megfelelően szabályozható.

Módosítás 885
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 21. cikkben szereplő kivételek már 
nem alkalmazandók, miután valamely jogi 
személybe, amelynek a 21. cikk (4) 
bekezdése szerint szerződést ítéltek oda, 
bevonódott a magánszféra;

a) a 21. cikkben szereplő kivételek már 
nem alkalmazandók, miután valamely jogi 
személybe, amelynek a 21. cikk szerint 
szerződést ítéltek oda, bevonódott a 
magánszféra;

Or. fr

Indokolás

Nem indokolt a közbeszerzési szerződések megszűnésére vonatkozó ezen rendelkezést a 
horizontális együttműködési megállapodásokra korlátozni (21. cikk (4) bekezdés). Ennek a 21. 
cikkben foglalt esetekre kell vonatkoznia (házon belüli, házon belüli közös).

Módosítás 886
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. es

Módosítás 887
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 888
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. es
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Módosítás 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) az Európai Unió Bírósága a Szerződés 
258. cikke szerinti eljárásban megállapítja, 
hogy valamely tagállam elmulasztotta a 
Szerződések szerinti kötelezettségei 
teljesítését, mivel az adott tagállamhoz 
tartozó valamely ajánlatkérő a szóban 
forgó szerződést a Szerződések és a jelen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek 
betartása nélkül ítélte oda. Kártérítést 
igényelhet a szerződés felmondása miatt őt 
ért károkért az a vállalkozó, akinek nem 
volt tudomása az ajánlatkérő 
jogsértéséről.

Or. de

Indokolás

A vállalkozónak, akinek nem volt tudomása az ajánlatkérő jogsértéséről, lehetőséget kell 
kapnia kártérítés követelésére a neki okozott károkért és azokért a ráfordításokért, amelyeket 
a szerződés fennállásában bízva eszközölt.

Módosítás 890
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben több olyan egymást követő 
módosítás, amelyre az ajánlattevőnek 
nincs befolyása, ellehetetleníti a 
közbeszerzési szerződés teljesítését – az 
aránytalan beruházások 
megakadályozását kivéve –, a tagállamok 
kötelesek gondoskodni arról, hogy az 
ajánlattevőknek – az alkalmazandó 
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nemzeti kötelmi jog által meghatározott 
feltételek szerint – lehetőségük legyen:
a) kérni a szerződés teljesítéséhez 
szükséges kiegészítő szolgáltatásokért járó 
kompenzációt;
b) követelni a szerződés felmondását.

Or. en

Módosítás 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 892
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
83 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

83a. cikk
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A szerződés teljesítésének nyomon 
követése és a meg nem felelési 

nyilvántartás
(1) Az ajánlatkérők saját 
kezdeményezésükre nyomon követhetik a 
szerződést elnyerő vállalkozó teljesítését, 
és a szerződés időtartamának megfelelő 
időpontjaiban teljesítésértékelést 
végezhetnek objektív és mérhető 
szempontokon alapuló módszer alapján, 
amelyet módszeresen, következetesen és 
átlátható módon alkalmaznak. A teljesítés 
értékelését ésszerű határidőn belül közölni 
kell az érintett vállalkozóval, és biztosítani 
kell számára annak lehetőséget, hogy 
kifogást emelhessen a megállapítások 
ellen, illetve hogy bírósági védelmet 
kapjon.
(2) Amennyiben az (1) bekezdéssel 
összhangban értékelést végeznek, és a 
gazdasági szereplőről vagy az adott 
szerződés teljesítésére a gazdasági 
szereplő által kijelölt alvállalkozóról 
megállapítást nyer, hogy jelentős és tartós 
teljesítményhiányosságokat mutat, és a 
gazdasági szereplő a megállapítások ellen 
nem tiltakozik vagy a gazdasági szereplő 
kifogásait bírósági jogvédelem keresése 
révén nem igazolták, az ajánlatkérő közli 
az ilyen ellenőrzést és a szükséges 
adatokat a 93. és 97. cikkben említett 
felügyeleti és közigazgatási hatóságokkal.
(3) Ebben az esetben a gazdasági szereplő 
neve bekerül a 93. és 97. cikkben említett 
felügyeleti és közigazgatási hatóságok 
által vezetett hivatalos meg nem felelési 
nyilvántartásba.
(4) A tagállamok – a 93., 96. és 97. 
cikkben említett felügyeleti és 
közigazgatási hatóságok által biztosított 
segítségnyújtás révén – gondoskodnak 
arról, hogy az ajánlatkérők könnyen 
hozzáférhessenek a hivatalos meg nem 
felelési nyilvántartáshoz, és tájékoztatást, 
illetve segítséget kapjanak e cikk 
alkalmazását illetően.
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Módosítás 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

84. cikk Törölve
A szerződések odaítélése a szociális és 
egyéb meghatározott szolgáltatások 
esetében
A szociális és a XVII. mellékletben 
felsorolt egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket 
a jelen fejezetnek megfelelően kell 
odaítélni, ha a szerződések értéke 
megegyezik a 12. cikk c) pontjában 
szereplő értékhatárral, illetve azt 
meghaladja.

Or. en

Indokolás

Az A és B szolgáltatások közötti megkülönböztetés ismételt bevezetésével összefüggésben.

Módosítás 894
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális és a XVII. mellékletben
felsorolt egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket a 
jelen fejezetnek megfelelően kell odaítélni, 
ha a szerződések értéke megegyezik a 12. 
cikk c) pontjában szereplő értékhatárral, 

A szociális és a XVIIa. melléklet B 
részében felsorolt egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket a 
jelen fejezetnek megfelelően kell odaítélni, 
ha a szerződések értéke megegyezik a 12. 
cikk c) pontjában szereplő értékhatárral, 
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illetve azt meghaladja. illetve azt meghaladja.

Or. fr

Módosítás 895
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szociális és a XVII. mellékletben 
felsorolt egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket a 
jelen fejezetnek megfelelően kell odaítélni, 
ha a szerződések értéke megegyezik a 12. 
cikk c) pontjában szereplő értékhatárral, 
illetve azt meghaladja.

A tagállamoknak és/vagy az 
ajánlatkérőknek a szociális és egyéb 
meghatározott szolgáltatások nyújtására, 
valamint ezek közbeszerzési szerződés 
odaítélési eljárásának alkalmazása nélkül 
történő biztosítására vonatkozó 
szabadságának sérelme nélkül a szociális 
és a XVII. mellékletben felsorolt egyéb 
meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó 
szerződéseket a jelen fejezetnek 
megfelelően kell odaítélni, ha a 
szerződések értéke megegyezik a 12. cikk 
c) pontjában szereplő értékhatárral, illetve 
azt meghaladja.

Or. fr

Módosítás 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

85. cikk törölve
A hirdetmények közzététele
(1) Az az ajánlatkérő, amely szerződést 
kíván odaítélni a 84. cikkben említett 
szolgáltatások tekintetében, ezt a 
szándékát hirdetményben teszi közzé.
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(2) Az az ajánlatkérő, amely szerződést 
ítélt oda a 84. cikkben említett 
szolgáltatások tekintetében, az eredményt 
az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatóban teszi közzé.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
hirdetményeknek a XVIII. mellékletben 
említett információt kell tartalmazniuk, a 
szabvány-formanyomtatványoknak 
megfelelően. A Bizottság meghatározza 
ezeket a szabvány-formanyomtatványokat. 
A végrehajtási jogi aktusokat a 100. 
cikkben említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 65. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

Or. en

Indokolás

Az A és B szolgáltatások közötti megkülönböztetés ismételt bevezetésével összefüggésben.

Módosítás 897
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az az ajánlatkérő, amely szerződést 
kíván odaítélni a 84. cikkben említett 
szolgáltatások tekintetében, ezt a 
szándékát hirdetményben teszi közzé.

törölve

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások egyedi kezelése csak akkor indokolt, ha azt az összes hasonló jellegű 
szolgáltatásra alkalmazzák. A jogi szolgáltatásokra ugyanazok a titoktartási szabályok 
vonatkoznak, így azokat nem szabad megkülönböztetni.
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Módosítás 898
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az az ajánlatkérő, amely szerződést 
kíván odaítélni a 84. cikkben említett 
szolgáltatások tekintetében, ezt a 
szándékát hirdetményben teszi közzé.

törölve

Or. de

Módosítás 899
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
hirdetményeknek a XVIII. mellékletben 
említett információt kell tartalmazniuk, a 
szabvány-formanyomtatványoknak 
megfelelően. A Bizottság meghatározza 
ezeket a szabvány-formanyomtatványokat. 
A végrehajtási jogi aktusokat a 100. 
cikkben említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 900
Peter Simon

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

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
hirdetményeknek a XVIII. mellékletben 
említett információt kell tartalmazniuk, a 
szabvány-formanyomtatványoknak 
megfelelően. A Bizottság meghatározza 
ezeket a szabvány-formanyomtatványokat. 
A végrehajtási jogi aktusokat a 100. 
cikkben említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3) A (2) bekezdésben említett 
hirdetményeknek a XVIII. mellékletben 
említett információt kell tartalmazniuk, a 
szabvány-formanyomtatványoknak 
megfelelően.

Or. de

Módosítás 901
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
hirdetményeknek a XVIII. mellékletben 
említett információt kell tartalmazniuk, a 
szabvány-formanyomtatványoknak 
megfelelően. A Bizottság meghatározza 
ezeket a szabvány-formanyomtatványokat. 
A végrehajtási jogi aktusokat a 100. 
cikkben említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3) A (2) bekezdésben említett 
hirdetménynek a XVIII. mellékletben 
említett információt kell tartalmaznia, a 
szabvány-formanyomtatványoknak 
megfelelően. A Bizottság meghatározza a
szabvány-formanyomtatványt. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 100. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 902
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett (4) A (2) bekezdésben említett 
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hirdetményeket a 65. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

hirdetményeket a 65. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

Or. de

Módosítás 903
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 65. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 65. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

Or. en

Módosítás 904
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 65. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

(4) A (2) bekezdésben említett hirdetményt
a 65. cikknek megfelelően teszik közzé.

Or. en

Módosítás 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az A és B szolgáltatások közötti megkülönböztetés ismételt bevezetésével összefüggésben.

Módosítás 906
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve



PE492.870v02-00 112/186 AM\909614HU.doc

HU

hogy az ajánlatkérők figyelembe vegyék az 
adott szolgáltatások sajátosságait.

Or. en

Módosítás 907
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 909
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérők teljes 
mértékben fizetőképesek legyenek a 
gazdasági szereplők felé, valamint 
biztosítaniuk kell, hogy ezen ajánlatkérők 
megelőzésképpen megfelelő 
garanciaeszközt hoznak létre a gazdasági 
szereplők kifizetésének biztosítására.

Or. it

Indokolás

Elfogadhatatlan, hogy a közigazgatási szervek hosszabb időn keresztül nem tudják kifizetni a 
magánvállalkozások építési beruházással és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos követeléseit. A 
tényleges kifizetések biztosítása érdekében nélkülözhetetlen egy olyan garanciaeszköz 
létrehozása, amely biztosítja a gazdasági szereplők követeléseinek a beruházás végrehajtását 
követő kifizetését.

Módosítás 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

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

Or. de

Módosítás 913
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok biztosítják az 
alvállalkozásról szóló rendelkezések 81. 
cikk szerinti betartását.

Or. de

Módosítás 914
Evelyne Gebhardt



PE492.870v02-00 116/186 AM\909614HU.doc

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Egy szolgáltató kiválasztásakor a 
tagállamok fontolóra vehetik fenntartott 
szerződések alkalmazását a 31. cikknek 
megfelelően.

Or. de

Módosítás 915
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 816
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) A tagállamok biztosítják a kizárási 
okok 2004/18/EK irányelv 55. cikke 
szerinti alkalmazását.

Or. de
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Módosítás 817
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a tervpályázat kimenetelével 
kapcsolatos információk közlése 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené egy bizonyos – magán vagy 
állami tulajdonú – gazdasági szereplő 
törvényes üzleti érdekeit, ideértve annak a 
gazdasági szereplőnek az érdekeit, aki 
számára a szerződést odaítélték, vagy 
sértené a gazdasági szereplők közötti 
tisztességes versenyt, az ilyen 
információkat nem szükséges közzétenni.

A tervpályázat kimenetelével kapcsolatos 
információkat nyilvánosságra hozzák, 
kivéve, ha az információk közlése 
akadályozza a jogérvényesítést vagy
ellentétes a közérdekkel.

Or. en

Módosítás 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
4 cím – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IRÁNYÍTÁS VÉGREHAJTÁS, JELENTÉSTÉTEL ÉS 
KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Or. en

Módosítás 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A 92/13/EGK tanácsi irányelvvel 
összhangban a tagállamok kötelesek az
ajánlatkérők által hozott határozatok 
felülvizsgálatára alkalmazott rendszert 
kiegészítő, hatékony, elérhető és átlátható 
mechanizmusok útján biztosítani a jelen 
irányelv helyes alkalmazását.

(1) A helyes és hatékony végrehajtás 
eredményes biztosítása érdekében a 
tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy egy vagy több hatóság vagy 
struktúra legalább az e cikkben 
meghatározott feladatokat végrehajtsa. A 
tagállamok megnevezik a Bizottság 
számára az ilyen feladatokra illetékes 
hatóságokat vagy struktúrákat.

Or. en

Módosítás 920
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
az ajánlatkérő szervek a 93. és a 97. 
cikkben meghatározott felügyeleti és 
közigazgatási hatóságokon keresztül 
könnyen információt és támogatást 
szerezhessenek e cikk alkalmazásával 
kapcsolatban.

Or. de

Módosítás 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az Unió pénzügyi 
érdekeit fenyegető veszélyek felderítése 
érdekében gondoskodnak a közbeszerzési 
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szabályok alkalmazásának nyomon 
követéséről, az uniós társfinanszírozásban 
részesített projektek végrehajtását is 
ideértve. E nyomon követés a 
közbeszerzéssel kapcsolatos csalás, 
korrupció, összeférhetetlenség és más 
súlyos szabálytalanságok lehetséges 
előfordulásainak megelőzését, felderítését 
és az ilyen esetekről való megfelelő 
jelentéskészítést szolgálja;
Amennyiben a nyomon követést végző 
hatóságok vagy struktúrák konkrét 
jogsértést vagy rendszerszintű problémát 
tárnak fel, felhatalmazást kapnak arra, 
hogy tájékoztassák ezekről a problémákról 
a nemzeti ellenőrző hatóságokat, 
bíróságokat vagy más illetékes 
hatóságokat vagy struktúrákat, például az 
ombudsmant, a nemzeti parlamentet vagy 
annak bizottságait.

Or. en

Módosítás 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés szerinti nyomon 
követési tevékenységek eredményeit 
megfelelő tájékoztatási eszközök útján 
elérhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára. A tagállamok különösen 
legalább kétévente közzéteszik a helytelen 
alkalmazás vagy a jogbizonytalanság 
leggyakoribb forrásait, ideértve a 
szabályalkalmazás strukturális vagy 
visszatérő problémáit, ezeken belül is a 
csalás és más jogellenes 
magatartásformák lehetséges eseteit.
A tagállamok kétévente általános 
áttekintést nyújtanak be a Bizottsághoz 
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nemzeti fenntartható beszerzési 
politikáikról, amelyben bemutatják 
kapcsolódó nemzeti cselekvési terveiket és 
kezdeményezéseiket, és amennyiben 
ismert, azok gyakorlati végrehajtását. A 
tagállamok szintén feltüntetik a kkv-k 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
sikerességének arányát; amennyiben 
ennek mértéke a kkv-knak odaítélt 
szerződések értékét tekintve 50%-nál 
alacsonyabb, a tagállamok jelzik, hogy 
rendelkeznek-e a sikerességi arány 
javítását célzó kezdeményezéssel.
A benyújtott adatok alapján a Bizottság 
rendszeres időközönként jelentést készít az 
ilyen politikáik belső piaci végrehajtásáról 
és bevált gyakorlatairól.

Or. en

Módosítás 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 92/13/EGK tanácsi irányelv szerinti 
felülvizsgálati eljárásokhoz hozzáféréssel 
nem rendelkező személyek vagy szervek 
számára lehetővé kell tenni, hogy jelezzék 
ezen irányelv megsértésének lehetséges 
eseteit egy olyan illetékes szerv vagy 
struktúra számára, amely megfelelően 
figyelembe veszi a kellően megalapozott 
panaszokat, és a nemzeti jogban biztosított 
hatáskörökre és illetékességre 
figyelemmel megfelelő intézkedéseket hoz.

Or. en
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Módosítás 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
92 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy térítésmentesen hozzáférhető legyen 
az uniós közbeszerzési jog értelmezésével 
és alkalmazásával kapcsolatos 
iránymutatás, amely segítséget nyújt az 
ajánlatkérő szervek és a gazdasági 
szereplők számára az uniós közbeszerzési 
szabályok helyes alkalmazása terén.

Or. en

Módosítás 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ajánlatkérő szervek legalább a 
szerződés időtartamára megőrzik 
valamennyi megkötött szerződés 
másolatát, amennyiben az adott szerződés 
értéke legalább:
a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;
b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.
A tagállamok a dokumentumokhoz való 
hozzáférésre és az adatvédelemre 
vonatkozó alkalmazandó szabályokkal 
összhangban hozzáférést biztosítanak 
ezekhez a szerződésekhez.

Or. en

Módosítás 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
92 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

92a. cikk
Ha egy szerződés végrehajtására kijelölt 
gazdasági szereplőnél vagy 
alvállalkozónál jelentős vagy visszatérő 
hiányosságokra derül fény a szerződés 
bármely lényeges követelményének 
teljesítésével kapcsolatban, az ajánlatkérő 
szerv közli a tényeket és a szükséges 
részleteket a 93. és a 97. cikkben említett 
felügyeleti és közigazgatási hatóságokkal.
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Or. de

Módosítás 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
92 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

92a. cikk
Meg nem felelési nyilvántartás

(1) Ha egy gazdasági szereplő megszegi a 
szerződésben lefektetett feltételeket, 
különösen a szociális és munkavédelmi, 
valamint a munkakörülményekre és az 
alvállakozásra vonatkozó 
kötelezettségeket, neve bekerül egy a 
közbeszerzési szabályokkal kapcsolatos 
meg nem felelési nyilvántartásba.
(2) A 93. cikkben említett felügyeleti és 
közigazgatási hatóságok rendszeresen 
vezetik és aktualizálják a meg nem felelési 
nyilvántartást. Az ajánlatkérőknek joga és 
kötelessége, hogy a közbeszerzési 
szerződések odaítélése előtt 
tájékozódjanak a nyilvántartás adatairól.

Or. en

Módosítás 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
92 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

92b. cikk
Meg nem felelési nyilvántartás

Ha egy gazdasági szereplő megszegi a 
szerződésben lefektetett feltételeket, 
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különösen a szociális és munkavédelmi, 
valamint a munkakörülményekre és az 
alvállalkozásra vonatkozó 
kötelezettségeket, neve bekerül egy meg 
nem felelési nyilvántartásba. A meg nem 
felelési nyilvántartásba való felvétel 
kizáró ok.

Or. de

Módosítás 930
Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

93. cikk törölve

Or. nl

Módosítás 931
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

93. cikk törölve
Közfelügyelet
(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot.
A szóban forgó felügyelet minden 
ajánlatkérőre kiterjed. 
(2) A végrehajtási tevékenységekben részt 
vevő illetékes hatóságokat az 
összeférhetetlenség elkerülésével kell 
megszervezni. A közfelügyeleti 
rendszernek átláthatónak kell lennie. E 
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célból az iránymutatást és véleményeket 
tartalmazó dokumentumokat, valamint a 
jelen irányelvben lefektetett szabályok 
végrehajtását és alkalmazását bemutató 
éves beszámolót közzé kell tenni.
Az éves beszámolónak tartalmaznia kell a 
következőket:
a) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
sikerességének arányát; amennyiben ez az 
arány 50 %-nál alacsonyabb a kkv-knak 
odaítélt szerződések értékét tekintve, a 
beszámolónak tartalmaznia kell egy 
elemzést ennek okairól;
b) átfogó rálátást kell biztosítania a 
fenntartható beszerzési politikák 
végrehajtására, többek között azon 
eljárások tekintetében, amelyek 
figyelembe veszik a környezetvédelmi és a 
társadalmi befogadással kapcsolatos 
megfontolásokat - ideértve a fogyatékkal 
élők hozzáférését is -, vagy támogatják az 
innovációt.
c) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is. 
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is.
(3) A felügyeleti testület az alábbi 
feladatokért felel:
a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérők, különösen a központi 
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;
b) jogi tanácsadás az ajánlatkérőknek a 
közbeszerzési szabályok és elvek 
értelmezésével, valamint a közbeszerzési 
szabályok konkrét esetekben való 
alkalmazásával kapcsolatban;
c) saját kezdeményezésű 
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véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát figyelembe véve;
d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő 
jelentéskészítésre;
e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 
jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
problémákra;
f) az állampolgárok és a vállalkozások 
által a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 
kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérőknek, amelyek azt 
döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;
g) olyan döntések ellenőrzése, amelyeket a 
nemzeti bíróságok és hatóságok hoztak az 
Európai Unió Bírósága által a Szerződés 
267. cikke alapján kiadott rendelkezést 
követően, vagy olyan megállapítások 
ellenőrzése, amelyeket az Európai 
Számvevőszék tett az uniós közbeszerzési 
szabályok megsértéséről az Unió által 
társfinanszírozott projektekkel 
kapcsolatban; a felügyeleti testület az 
uniós közbeszerzési szabályok minden 
olyan megsértéséről jelentést tesz az 
Európai Csalás Elleni Hivatalnak, 
amelyek az Európai Unió által közvetlenül 
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vagy közvetve finanszírozott 
szerződésekhez kapcsolódnak.
Az e) pontban említett feladatok nem 
sérthetik a jogorvoslati jognak a nemzeti 
jog vagy a 92/13/EGK irányelv által 
létrehozott rendszer szerinti gyakorlását.
A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy határozza meg a nemzeti 
jog szerinti illetékes joghatóságot az 
ajánlatkérők olyan szerződésszegést érintő 
döntéseinek felülvizsgálatára, amelyet a 
felügyeleti testület ellenőrzési és jogi 
tanácsadási tevékenységének végzése 
közben fedeztek fel.
(4) A felügyeleti testület – a Bizottság által 
a tagállamokkal folytatott 
kommunikációra és a velük fenntartott 
kapcsolatra vonatkozóan létrehozott 
általános eljárások és munkamódszerek 
sérelme nélkül – különleges 
kapcsolattartó pontként működik a 
Bizottság számára, amikor az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján 
figyelemmel kíséri az uniós jog 
alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. Az illetékes hatóságok 
jelentést tesznek a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be.
A Bizottság a felügyeleti testület elé 
terjesztheti mindenekelőtt az olyan egyedi 
esetek kezelését, ahol a szerződést még 
nem kötötték meg, vagy még lefolytatható 
a felülvizsgálati eljárás. Azokkal a 
megfigyelési tevékenységekkel is 
megbízhatja a felügyeleti testületet, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
biztosítsák azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek a tagállamokat az 
uniós közbeszerzési szabályok és a 
Bizottság által meghatározott elvek 
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megsértésének orvoslására kötelezik.
A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv 
számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 
testületet bizonyos esetek nyomon 
követésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.
(5) A felügyeleti testület által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérők döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
általános alapelveivel, nem helyettesítik a 
Bizottság intézményes szerepét, mint a 
Szerződés védelmezője. Ha a Bizottság 
úgy dönt, hogy valamely egyedi eset 
kezelését a felügyeleti testület elé terjeszti, 
fenntartja magának a beavatkozás jogát a 
Szerződés által ráruházott hatáskörrel 
összhangban.
(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a 
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:
a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;
b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.
(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
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közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.
A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani. 
A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni 
annak nyilvánosságra hozatalát.
(8) A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell a 
felügyeleti testület által az (1)–(7) 
bekezdés szerint elvégzett 
tevékenységekről szóló összefoglalást. 

Or. en

Módosítás 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

93. cikk törölve
Közfelügyelet
(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
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kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot.
A szóban forgó felügyelet minden 
ajánlatkérőre kiterjed. 
(2) A végrehajtási tevékenységekben részt 
vevő illetékes hatóságokat az 
összeférhetetlenség elkerülésével kell 
megszervezni. A közfelügyeleti 
rendszernek átláthatónak kell lennie. E 
célból az iránymutatást és véleményeket 
tartalmazó dokumentumokat, valamint a 
jelen irányelvben lefektetett szabályok 
végrehajtását és alkalmazását bemutató 
éves beszámolót közzé kell tenni.
Az éves beszámolónak tartalmaznia kell a 
következőket:
a) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
sikerességének arányát; amennyiben ez az 
arány 50 %-nál alacsonyabb a kkv-knak 
odaítélt szerződések értékét tekintve, a 
beszámolónak tartalmaznia kell egy 
elemzést ennek okairól;
b) átfogó rálátást kell biztosítania a 
fenntartható beszerzési politikák 
végrehajtására, többek között azon 
eljárások tekintetében, amelyek 
figyelembe veszik a környezetvédelmi és a 
társadalmi befogadással kapcsolatos 
megfontolásokat - ideértve a fogyatékkal 
élők hozzáférését is -, vagy támogatják az 
innovációt.
c) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is. 
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is.
(3) A felügyeleti testület az alábbi 
feladatokért felel:
a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérők, különösen a központi 
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beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;
b) jogi tanácsadás az ajánlatkérőknek a 
közbeszerzési szabályok és elvek 
értelmezésével, valamint a közbeszerzési 
szabályok konkrét esetekben való 
alkalmazásával kapcsolatban;
c) saját kezdeményezésű 
véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát figyelembe véve;
d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő 
jelentéskészítésre;
e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 
jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
problémákra;
f) az állampolgárok és a vállalkozások 
által a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 
kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérőknek, amelyek azt 
döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;
g) olyan döntések ellenőrzése, amelyeket a 
nemzeti bíróságok és hatóságok hoztak az 
Európai Unió Bírósága által a Szerződés 
267. cikke alapján kiadott rendelkezést 
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követően, vagy olyan megállapítások 
ellenőrzése, amelyeket az Európai 
Számvevőszék tett az uniós közbeszerzési 
szabályok megsértéséről az Unió által 
társfinanszírozott projektekkel 
kapcsolatban; a felügyeleti testület az 
uniós közbeszerzési szabályok minden 
olyan megsértéséről jelentést tesz az 
Európai Csalás Elleni Hivatalnak, 
amelyek az Európai Unió által közvetlenül 
vagy közvetve finanszírozott 
szerződésekhez kapcsolódnak.
Az e) pontban említett feladatok nem 
sérthetik a jogorvoslati jognak a nemzeti 
jog vagy a 92/13/EGK irányelv által 
létrehozott rendszer szerinti gyakorlását.
A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy határozza meg a nemzeti 
jog szerinti illetékes joghatóságot az 
ajánlatkérők olyan szerződésszegést érintő 
döntéseinek felülvizsgálatára, amelyet a 
felügyeleti testület ellenőrzési és jogi 
tanácsadási tevékenységének végzése 
közben fedeztek fel.
(4) A felügyeleti testület – a Bizottság által 
a tagállamokkal folytatott 
kommunikációra és a velük fenntartott 
kapcsolatra vonatkozóan létrehozott 
általános eljárások és munkamódszerek 
sérelme nélkül – különleges 
kapcsolattartó pontként működik a 
Bizottság számára, amikor az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján 
figyelemmel kíséri az uniós jog 
alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. Az illetékes hatóságok 
jelentést tesznek a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be.
A Bizottság a felügyeleti testület elé 
terjesztheti mindenekelőtt az olyan egyedi 
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esetek kezelését, ahol a szerződést még 
nem kötötték meg, vagy még lefolytatható 
a felülvizsgálati eljárás. Azokkal a 
megfigyelési tevékenységekkel is 
megbízhatja a felügyeleti testületet, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
biztosítsák azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek a tagállamokat az 
uniós közbeszerzési szabályok és a 
Bizottság által meghatározott elvek 
megsértésének orvoslására kötelezik.
A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv 
számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 
testületet bizonyos esetek nyomon 
követésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.
(5) A felügyeleti testület által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérők döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
általános alapelveivel, nem helyettesítik a 
Bizottság intézményes szerepét, mint a 
Szerződés védelmezője. Ha a Bizottság 
úgy dönt, hogy valamely egyedi eset 
kezelését a felügyeleti testület elé terjeszti, 
fenntartja magának a beavatkozás jogát a 
Szerződés által ráruházott hatáskörrel 
összhangban.
(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a 
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:
a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
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szerződések esetében;
b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.
(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.
A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani. 
A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni 
annak nyilvánosságra hozatalát.
(8) A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell a 
felügyeleti testület által az (1)–(7) 
bekezdés szerint elvégzett 
tevékenységekről szóló összefoglalást. 

Or. en

Indokolás

A külön módosításokban előterjesztett, irányításra vonatkozó alternatív javaslatokkal 
összhangban. Ez a módosítás teljes egészében törli az állami felügyeletről szóló 93. cikket. Az 
egyes tagállamokban külön nemzeti felügyeleti testület kijelölése sértené a szubszidiaritás 
elvét, és a decentralizált közigazgatással rendelkező vagy föderalista berendezkedésű 
tagállamok számára nem lenne végrehajtható.
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Módosítás 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

93. cikk törölve
Közfelügyelet
(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot.
A szóban forgó felügyelet minden 
ajánlatkérőre kiterjed. 
(2) A végrehajtási tevékenységekben részt 
vevő illetékes hatóságokat az 
összeférhetetlenség elkerülésével kell 
megszervezni. A közfelügyeleti 
rendszernek átláthatónak kell lennie. E 
célból az iránymutatást és véleményeket 
tartalmazó dokumentumokat, valamint a 
jelen irányelvben lefektetett szabályok 
végrehajtását és alkalmazását bemutató 
éves beszámolót közzé kell tenni.
Az éves beszámolónak tartalmaznia kell a 
következőket:
a) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
sikerességének arányát; amennyiben ez az 
arány 50 %-nál alacsonyabb a kkv-knak 
odaítélt szerződések értékét tekintve, a 
beszámolónak tartalmaznia kell egy 
elemzést ennek okairól;
b) átfogó rálátást kell biztosítania a 
fenntartható beszerzési politikák 
végrehajtására, többek között azon 
eljárások tekintetében, amelyek 
figyelembe veszik a környezetvédelmi és a 
társadalmi befogadással kapcsolatos 
megfontolásokat - ideértve a fogyatékkal 
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élők hozzáférését is -, vagy támogatják az 
innovációt.
c) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is. 
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is.
(3) A felügyeleti testület az alábbi 
feladatokért felel:
a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérők, különösen a központi 
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;
b) jogi tanácsadás az ajánlatkérőknek a 
közbeszerzési szabályok és elvek 
értelmezésével, valamint a közbeszerzési 
szabályok konkrét esetekben való 
alkalmazásával kapcsolatban;
c) saját kezdeményezésű 
véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát figyelembe véve;
d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő 
jelentéskészítésre;
e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 
jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
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problémákra;
f) az állampolgárok és a vállalkozások 
által a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 
kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérőknek, amelyek azt 
döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;
g) olyan döntések ellenőrzése, amelyeket a 
nemzeti bíróságok és hatóságok hoztak az 
Európai Unió Bírósága által a Szerződés 
267. cikke alapján kiadott rendelkezést 
követően, vagy olyan megállapítások 
ellenőrzése, amelyeket az Európai 
Számvevőszék tett az uniós közbeszerzési 
szabályok megsértéséről az Unió által 
társfinanszírozott projektekkel 
kapcsolatban; a felügyeleti testület az 
uniós közbeszerzési szabályok minden 
olyan megsértéséről jelentést tesz az 
Európai Csalás Elleni Hivatalnak, 
amelyek az Európai Unió által közvetlenül 
vagy közvetve finanszírozott 
szerződésekhez kapcsolódnak.
Az e) pontban említett feladatok nem 
sérthetik a jogorvoslati jognak a nemzeti 
jog vagy a 92/13/EGK irányelv által 
létrehozott rendszer szerinti gyakorlását.
A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy határozza meg a nemzeti 
jog szerinti illetékes joghatóságot az 
ajánlatkérők olyan szerződésszegést érintő 
döntéseinek felülvizsgálatára, amelyet a 
felügyeleti testület ellenőrzési és jogi 
tanácsadási tevékenységének végzése 
közben fedeztek fel.
(4) A felügyeleti testület – a Bizottság által 
a tagállamokkal folytatott 
kommunikációra és a velük fenntartott 
kapcsolatra vonatkozóan létrehozott 
általános eljárások és munkamódszerek 
sérelme nélkül – különleges 
kapcsolattartó pontként működik a 
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Bizottság számára, amikor az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján 
figyelemmel kíséri az uniós jog 
alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. Az illetékes hatóságok 
jelentést tesznek a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be.
A Bizottság a felügyeleti testület elé 
terjesztheti mindenekelőtt az olyan egyedi 
esetek kezelését, ahol a szerződést még 
nem kötötték meg, vagy még lefolytatható 
a felülvizsgálati eljárás. Azokkal a 
megfigyelési tevékenységekkel is 
megbízhatja a felügyeleti testületet, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
biztosítsák azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek a tagállamokat az 
uniós közbeszerzési szabályok és a 
Bizottság által meghatározott elvek 
megsértésének orvoslására kötelezik.
A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv 
számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 
testületet bizonyos esetek nyomon 
követésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.
(5) A felügyeleti testület által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérők döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
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általános alapelveivel, nem helyettesítik a 
Bizottság intézményes szerepét, mint a 
Szerződés védelmezője. Ha a Bizottság 
úgy dönt, hogy valamely egyedi eset 
kezelését a felügyeleti testület elé terjeszti, 
fenntartja magának a beavatkozás jogát a 
Szerződés által ráruházott hatáskörrel 
összhangban.
(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a 
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:
a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;
b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.
(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.
A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani. 
A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni 
annak nyilvánosságra hozatalát.
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(8) A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell a 
felügyeleti testület által az (1)–(7) 
bekezdés szerint elvégzett 
tevékenységekről szóló összefoglalást. 

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelkezés jelentősen növeli a tagállamok adminisztratív terheit. Ezenfelül 
befolyásolja a tagállamok közigazgatásának belső felépítését. Az irányelv helyes 
alkalmazásának biztosítása érdekében hozandó intézkedésekkel és a felelős intézményekkel 
kapcsolatos határozatok meghozatalát a tagállamok mérlegelésére kell bízni.

Módosítás 934
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

93. cikk cikk törölve

Or. de

Módosítás 935
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

93. cikk törölve
Közfelügyelet
(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot.
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A szóban forgó felügyelet minden 
ajánlatkérőre kiterjed. 
(2) A végrehajtási tevékenységekben részt 
vevő illetékes hatóságokat az 
összeférhetetlenség elkerülésével kell 
megszervezni. A közfelügyeleti 
rendszernek átláthatónak kell lennie. E 
célból az iránymutatást és véleményeket 
tartalmazó dokumentumokat, valamint a 
jelen irányelvben lefektetett szabályok 
végrehajtását és alkalmazását bemutató 
éves beszámolót közzé kell tenni.
Az éves beszámolónak tartalmaznia kell a 
következőket:
a) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
sikerességének arányát; amennyiben ez az 
arány 50 %-nál alacsonyabb a kkv-knak 
odaítélt szerződések értékét tekintve, a 
beszámolónak tartalmaznia kell egy 
elemzést ennek okairól;
b) átfogó rálátást kell biztosítania a 
fenntartható beszerzési politikák 
végrehajtására, többek között azon 
eljárások tekintetében, amelyek 
figyelembe veszik a környezetvédelmi és a 
társadalmi befogadással kapcsolatos 
megfontolásokat - ideértve a fogyatékkal 
élők hozzáférését is -, vagy támogatják az 
innovációt.
c) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is. 
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is.
(3) A felügyeleti testület az alábbi 
feladatokért felel:
a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérők, különösen a központi 
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
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gyakorlatnak a felügyelete;
b) jogi tanácsadás az ajánlatkérőknek a 
közbeszerzési szabályok és elvek 
értelmezésével, valamint a közbeszerzési 
szabályok konkrét esetekben való 
alkalmazásával kapcsolatban;
c) saját kezdeményezésű 
véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát figyelembe véve;
d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő 
jelentéskészítésre;
e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 
jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
problémákra;
f) az állampolgárok és a vállalkozások 
által a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 
kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérőknek, amelyek azt 
döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;
g) olyan döntések ellenőrzése, amelyeket a 
nemzeti bíróságok és hatóságok hoztak az 
Európai Unió Bírósága által a Szerződés 
267. cikke alapján kiadott rendelkezést 
követően, vagy olyan megállapítások 
ellenőrzése, amelyeket az Európai 
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Számvevőszék tett az uniós közbeszerzési 
szabályok megsértéséről az Unió által 
társfinanszírozott projektekkel 
kapcsolatban; a felügyeleti testület az 
uniós közbeszerzési szabályok minden 
olyan megsértéséről jelentést tesz az 
Európai Csalás Elleni Hivatalnak, 
amelyek az Európai Unió által közvetlenül 
vagy közvetve finanszírozott 
szerződésekhez kapcsolódnak.
Az e) pontban említett feladatok nem 
sérthetik a jogorvoslati jognak a nemzeti 
jog vagy a 92/13/EGK irányelv által 
létrehozott rendszer szerinti gyakorlását.
A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy határozza meg a nemzeti 
jog szerinti illetékes joghatóságot az 
ajánlatkérők olyan szerződésszegést érintő 
döntéseinek felülvizsgálatára, amelyet a 
felügyeleti testület ellenőrzési és jogi 
tanácsadási tevékenységének végzése 
közben fedeztek fel.
(4) A felügyeleti testület – a Bizottság által 
a tagállamokkal folytatott 
kommunikációra és a velük fenntartott 
kapcsolatra vonatkozóan létrehozott 
általános eljárások és munkamódszerek 
sérelme nélkül – különleges 
kapcsolattartó pontként működik a 
Bizottság számára, amikor az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján 
figyelemmel kíséri az uniós jog 
alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. Az illetékes hatóságok 
jelentést tesznek a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be.
A Bizottság a felügyeleti testület elé 
terjesztheti mindenekelőtt az olyan egyedi 
esetek kezelését, ahol a szerződést még 
nem kötötték meg, vagy még lefolytatható 
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a felülvizsgálati eljárás. Azokkal a 
megfigyelési tevékenységekkel is 
megbízhatja a felügyeleti testületet, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
biztosítsák azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek a tagállamokat az 
uniós közbeszerzési szabályok és a 
Bizottság által meghatározott elvek 
megsértésének orvoslására kötelezik.
A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv 
számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 
testületet bizonyos esetek nyomon 
követésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.
(5) A felügyeleti testület által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérők döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
általános alapelveivel, nem helyettesítik a 
Bizottság intézményes szerepét, mint a 
Szerződés védelmezője. Ha a Bizottság 
úgy dönt, hogy valamely egyedi eset 
kezelését a felügyeleti testület elé terjeszti, 
fenntartja magának a beavatkozás jogát a 
Szerződés által ráruházott hatáskörrel 
összhangban.
(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a 
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:
a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;
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b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.
(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.
A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani. 
A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni 
annak nyilvánosságra hozatalát.
(8) A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell a 
felügyeleti testület által az (1)–(7) 
bekezdés szerint elvégzett 
tevékenységekről szóló összefoglalást. 

Or. en

Módosítás 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tevékenységek koordinálását és 
felügyeletét.

Or. fr

Módosítás 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A felügyeleti testület az alábbi 
feladatokért felel:

(3) Az illetékes hatóságok az alábbi 
feladatokért felelnek:

Or. fr

Módosítás 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 939
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. it

Módosítás 940
Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a hivatalos meg nem felelési 
nyilvántartás kezelése a 83a. cikk szerint.

Or. en

Módosítás 941
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy határozza meg a nemzeti 
jog szerinti illetékes joghatóságot az 
ajánlatkérők olyan szerződésszegést érintő 
döntéseinek felülvizsgálatára, amelyet a 
felügyeleti testület ellenőrzési és jogi 
tanácsadási tevékenységének végzése 
közben fedeztek fel.

törölve
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Or. it

Módosítás 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy határozza meg a nemzeti 
jog szerinti illetékes joghatóságot az 
ajánlatkérők olyan szerződésszegést érintő 
döntéseinek felülvizsgálatára, amelyet a 
felügyeleti testület ellenőrzési és jogi 
tanácsadási tevékenységének végzése 
közben fedeztek fel.

Az illetékes hatóságok meghatározhatják
a nemzeti jog szerinti illetékes 
joghatóságot az ajánlatkérők olyan 
szerződésszegést érintő döntéseinek 
felülvizsgálatára, amelyet a felügyeleti 
testület ellenőrzési és jogi tanácsadási 
tevékenységének végzése közben fedeztek 
fel.

Or. fr

Módosítás 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

közvetlenül vagy közvetve az Unió által 
finanszírozott szerződések odaítélésére 
vonatkozó beszerzési eljárások 
tekintetében.

Or. fr

Módosítás 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a felügyeleti testület elé 
terjesztheti mindenekelőtt az olyan egyedi 
esetek kezelését, ahol a szerződést még 
nem kötötték meg, vagy még lefolytatható 
a felülvizsgálati eljárás. Megbízhatja a 
felügyeleti testületet az olyan intézkedések 
végrehajtásához szükséges ellenőrzési 
tevékenységekkel is, amelyeknek a 
tagállamok elkötelezték magukat annak 
érdekében, hogy orvosolják az uniós 
közbeszerzési szabályok és a Bizottság 
által meghatározott alapelvek megsértését.

törölve

Or. fr

Módosítás 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv 
számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 

törölve
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testületet bizonyos esetek nyomon 
követésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.

Or. fr

Módosítás 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A felügyeleti testület által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérők döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
általános alapelveivel, nem helyettesítik a 
Bizottság intézményes szerepét, mint a 
Szerződés védelmezője. Ha a Bizottság 
úgy dönt, hogy valamely egyedi eset 
kezelését a felügyeleti testület elé terjeszti, 
fenntartja magának a beavatkozás jogát a 
Szerződés által ráruházott hatáskörrel 
összhangban.

(5) Az illetékes hatóságok által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérők döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
általános alapelveivel, nem helyettesítik a 
Bizottság intézményes szerepét, mint a 
Szerződés védelmezője. Ha a Bizottság 
úgy dönt, hogy valamely egyedi eset 
kezelését a felügyeleti testület elé terjeszti, 
fenntartja magának a beavatkozás jogát a 
Szerződés által ráruházott hatáskörrel 
összhangban.

Or. fr

Módosítás 947
Andreas Schwab, Frank Engel

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

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

törölve

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

Or. de

Indokolás

Az átfogó közzétételi kötelezettség azt eredményezné, hogy bizonyos szerződéseket az utolsó 
üzleti részletig nyilvánosságra hoznának, és ily módon az abban szereplő „know-how-t”, 
vagyis üzleti titkokat, adott esetben akár a titoktartási rendelkezések megsértésével is 
harmadik személyek rendelkezésére kellene bocsátani. Ez azonban már nem szolgálná az 
átláthatóságot, mivel az odaítélési eljárás a szerződés odaítélésével lezárul.

Módosítás 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 7 bekezdés



PE492.870v02-00 152/186 AM\909614HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Indokolás

A szerződések odaítélésével kapcsolatos peres eljárásokban létező iratbetekintési jog, és a 
már amúgy is nagyon átfogó, az információszabadságról szóló jogszabályok szerint 
kiegészítően fennálló igények teljesen elegendők.

Módosítás 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés



AM\909614HU.doc 153/186 PE492.870v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződések odaítélési eljárásaira 
vonatkozó egyedi jelentések

Egyedi jelentéstétel

Or. en

Módosítás 952
Heide Rühle

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

(1) Az ajánlatkérő minden egyes szerződés 
és keretmegállapodás tekintetében, 
valamint minden alkalommal, amikor egy 
dinamikus beszerzési rendszert hoznak 
létre, megőrzi a megfelelő adatokat. Ezek 
az adatok lehetővé teszik számára, hogy 
egy későbbi időpontban indokolni tudja a 
következőkkel kapcsolatos döntéseket:

(1) Az ajánlatkérő minden egyes 
értékhatár feletti szerződés és 
keretmegállapodás tekintetében, vagy
minden alkalommal, amikor egy dinamikus 
beszerzési rendszert hoznak létre, megőrzi 
a megfelelő adatokat. Ezek az adatok 
lehetővé teszik számára, hogy egy későbbi 
időpontban indokolni tudja a 
következőkkel kapcsolatos döntéseket:

Or. en

Módosítás 953
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérő megfelelő lépéseket tesz a 
közbeszerzési eljárások menetének 
dokumentálására, függetlenül attól, hogy 
az eljárásokat elektronikus úton folytatják-
e le.

Or. en

Módosítás 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő dokumentálja az összes Az ajánlatkérő dokumentálja az összes 



AM\909614HU.doc 155/186 PE492.870v02-00

HU

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

közbeszerzési eljárás menetét, függetlenül 
attól, hogy azokat elektronikus úton 
folytatják-e le. Ebből a célból az 
ajánlatkérő gondoskodik arról, hogy 
rendelkezzen a közbeszerzési eljárás 
valamennyi szakaszában hozott döntéseket 
alátámasztó megfelelő dokumentációval, 
például a gazdasági szereplőkkel folytatott 
kommunikációra és a belső 
tanácskozásokra, az ajánlatok 
elkészítésére, az esetleges párbeszédre
vagy tárgyalásra, a kiválasztásra és a 
szerződés odaítélésére vonatkozó 
dokumentációval.

Or. en

Módosítás 955
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérő dokumentálja az összes 
közbeszerzési eljárás menetét, függetlenül 
attól, hogy az eljárásokat elektronikus úton 
folytatják-e le. Ebből a célból az 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 
valamennyi szakaszát dokumentálja, 
ideértve a gazdasági szereplőkkel folytatott 
kommunikációt és a belső tanácskozásokat, 
az ajánlatok elkészítését, az esetleges 
párbeszédet vagy tárgyalást, a kiválasztást 
és a szerződés odaítélését, a sikeres 
ajánlattevő nevét, ajánlata 
kiválasztásának indokait, és – ha 
ismeretes – a szerződésnek vagy a 
keretmegállapodásnak azt a részét, 
amelyre nézve a sikeres ajánlattevő 
harmadik személlyel kíván alvállalkozói 
szerződést kötni, és tájékoztatást 
alvállalkozóiról, ideértve azok nevét, 
elérhetőségeit és jogi képviselőiket.
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Or. de

Módosítás 956
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A „belső tanácskozások” dokumentálására vonatkozó követelmény szükségtelen és 
aránytalan. A rendelkezés továbbá jogbizonytalanságot teremt, mivel a „belső 
tanácskozások” fogalmának meghatározása nem szerepel az irányelvben.

Módosítás 957
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatokat a szerződés odaítélésének 
időpontjától számított legalább négy éven 
keresztül meg kell őrizni annak érdekében, 
hogy ezen időszak alatt az ajánlatkérő a 
Bizottságnak vagy a nemzeti felügyeleti 
testületnek – kérésükre – meg tudja adni a 
szükséges felvilágosítást.

(2) Az adatokat a szerződés odaítélésének 
időpontjától számított legalább négy éven 
keresztül meg kell őrizni annak érdekében, 
hogy ezen időszak alatt az ajánlatkérő a 
Bizottságnak – kérésre – meg tudja adni a 
szükséges felvilágosítást.
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Or. en

Módosítás 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatokat a szerződés odaítélésének 
időpontjától számított legalább négy éven 
keresztül meg kell őrizni annak érdekében, 
hogy ezen időszak alatt az ajánlatkérő a 
Bizottságnak vagy a nemzeti felügyeleti 
testületnek – kérésükre – meg tudja adni a 
szükséges felvilágosítást.

(2) Az adatokat a szerződés odaítélésének 
időpontjától számított legalább négy éven 
keresztül meg kell őrizni annak érdekében, 
hogy ezen időszak alatt az ajánlatkérő a 
Bizottságnak vagy a 92. cikkben említett 
nemzeti hatóságoknak és struktúráknak –
kérésükre – meg tudja adni a szükséges 
felvilágosítást.

Or. en

Módosítás 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

95. cikk cikk törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamok jelentésein alapuló statisztikai adatgyűjtés nem megbízható, valamint 
bürokráciát és költségeket eredményez. A 95. cikk célja a javaslat 64. cikke alapján a TED-
adatbázis útján gyűjtött adatok keresztellenőrzése. Azonban mind a TED-adatbázisból, mind a 
nemzeti jelentéstételből származó adatok igen gyakran hiányosak. Keresztellenőrzés helyett 
tovább kell erősíteni a statisztikai adatgyűjtés TED-pillérét, a nemzeti jelentéstételi pillért 
pedig teljesen el kell hagyni.
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Módosítás 960
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 93. cikknek megfelelően létrehozott 
vagy kijelölt szervek legkésőbb a 
következő év október hónapjának 31. 
napjáig minden évről végrehajtási és 
statisztikai jelentést küldenek a 
Bizottságnak egy szabvány-
formanyomtatvány alapján.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a Bizottság minden évben legkésőbb 
a következő év október hónapjának 31. 
napjáig minden évről végrehajtási és 
statisztikai jelentést kapjon.

Or. en

Módosítás 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 93. cikknek megfelelően létrehozott 
vagy kijelölt szervek legkésőbb a 
következő év október hónapjának 31. 
napjáig minden évről végrehajtási és
statisztikai jelentést küldenek a 
Bizottságnak egy szabvány-
formanyomtatvány alapján.

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

Or. en

Módosítás 962
Heide Rühle

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

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentésnek 
tartalmaznia kell a 12. cikkben 
megállapított értékhatárok alatt odaítélt 
olyan szerződések összértékét, az 5-11. 
cikkekben említett tevékenységcsoportok 
szerinti bontásban, amelyek, ha az értékük 
meghaladná a küszöbértéket, ezen 
irányelv hatálya alá tartoznának.

törölve

Or. en

Módosítás 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentésnek 
tartalmaznia kell a 12. cikkben
megállapított értékhatárok alatt odaítélt 
olyan szerződések összértékét, az 5-11. 
cikkekben említett tevékenységcsoportok 
szerinti bontásban, amelyek, ha az értékük 
meghaladná a küszöbértéket, ezen irányelv 
hatálya alá tartoznának.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentésnek 
tartalmaznia kell az adott évi beszerzések 
becsült teljes összértékét az ezen irányelv
12. cikkében megállapított értékhatárok 
alatt odaítélt olyan szerződések 
tekintetében, amelyek, ha az értékük 
meghaladná a küszöbértéket, ezen irányelv 
hatálya alá tartoznának. Ez a becslés 
különösen a nemzeti közzétételi 
követelmények értelmében elérhető 
adatokon alapulhat.

Or. en

Módosítás 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ez a jelentés tartalmazza az odaítélt 
szerződéseknek legalább a számát és az 
értékét az 5-11. cikkekben említett 
tevékenységcsoportok szerinti bontásban, 
és minden olyan információt, amely a 
Megállapodás megfelelő alkalmazásáról 
való meggyőződéshez szükséges. 
Tartalmaznia kell a pályázati felhívás 
nélküli tárgyalásos eljárás során odaítélt 
szerződések számát és értékét is, a 44. 
cikkben említett körülmények, és az 5-11. 
cikkekben említett tevékenységcsoportok 
szerinti bontásban. Meg kell neveznie a 
sikeres szerződő fél tagállamát vagy 
harmadik országát.

(3) Az ezen irányelvben foglalt 
értékhatárokat meghaladó szerződések 
esetében a tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ez a jelentés tartalmazza az adott 
évben odaítélt szerződések becsült számát 
és értékét az 5–11. cikkekben említett 
tevékenységcsoportok szerinti bontásban, 
és minden olyan információt, amely a 
WTO Kormányzati Közbeszerzési 
Megállapodásának megfelelő 
alkalmazásáról való meggyőződéshez 
szükséges. Tartalmaznia kell a pályázati 
felhívás nélküli tárgyalásos eljárás során 
odaítélt szerződések becsült számát és 
értékét is.

Or. en

Módosítás 965
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az adminisztráció egyszerűsítése 
érdekében a statisztikai adatok mintavételi 
alapon gyűjthetőek legyenek, feltéve, hogy 
ez nem veszélyezteti a statisztikák 
reprezentativitását;

Or. en

Módosítás 966
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk – 3 bekezdés – b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatott információ bizalmas 
jellegét tiszteletben tartsák.

Or. en

Módosítás 967
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság kialakítja az (1) 
bekezdésben említett éves végrehajtási és 
statisztikai jelentéshez szükséges 
szabvány-formanyomtatványt. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 100. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság kialakítja az (1) 
bekezdésben említett éves végrehajtási és
statisztikai jelentéshez szükséges 
szabvány-formanyomtatványt. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 100. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(5) A Bizottság kialakítja az (1) 
bekezdésben említett éves statisztikai 
jelentéshez szükséges szabvány-
formanyomtatványt. A végrehajtási jogi 
aktusokat a 100. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en
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Módosítás 969
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
95 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (5) bekezdésben hivatkozott jogi 
aktusok biztosítják, hogy:

törölve

a) az adminisztráció egyszerűsítése 
érdekében a statisztikai adatok mintavételi 
alapon gyűjthetőek legyenek, feltéve, hogy 
ez nem veszélyezteti a statisztikák 
reprezentativitását;
b) a szolgáltatott információ bizalmas 
jellegét tiszteletben tartsák.

Or. en

Módosítás 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

96. cikk cikk törölve

Or. en

Indokolás

Az irányításra vonatkozó alternatív javaslatok részeként (segítségnyújtás az ajánlatkérőknek 
és a vállalkozásoknak) e módosítás törli a 97. cikket. A Bizottság javaslatait a 
költséghatékonyságot egyértelműen bizonyító érvekkel kellene alátámasztani, és az ilyen 
részletes javaslatok sértenék a szubszidiaritás és az arányosság elvét is. A tagállamoknak 
azonban – egy külön preambulumbekezdésben foglalt javaslat értelmében – a közbeszerzés 
során egyértelműen magukévá kell tenniük a kisvállalkozói/Gondolkozz előbb kicsiben! 
intézkedéscsomag elveit.



AM\909614HU.doc 163/186 PE492.870v02-00

HU

Módosítás 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

96. cikk cikk törölve

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelkezés jelentősen növeli a tagállamok adminisztratív terheit. Ezenfelül 
befolyásolja a tagállamok közigazgatásának belső felépítését. Az irányelv helyes 
alkalmazásának biztosítása érdekében meghozandó intézkedésekkel és a felelős 
intézményekkel kapcsolatos határozatok meghozatalát a tagállamok mérlegelésére kell bízni.

Módosítás 972
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Egyértelműsítés, a megfogalmazás jogi tanácsként értelmezhető, a tagállamoknak azonban 
nem feladatuk, hogy az uniós szabályozással kapcsolatos jogi tanácsadást biztosítsanak.
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Módosítás 973
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ezek a cikkek fölösleges adminisztratív terheket eredményeznek. Saját belső közigazgatásuk 
megszervezése a tagállamok feladata. A tagállamok európai szabályozás nélkül is dönthetnek 
úgy, hogy felügyeleti testületet hoznak létre (84. cikk). A 84. cikk ellentétes a szubszidiaritás 
elvével.

Módosítás 974
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kölcsönösen segítséget 
nyújtanak egymásnak, és a hatékony 
együttműködés érdekében intézkedéseket 
hoznak az 56., 75., és 79. cikkben említett 
kérdésekben történő információcsere 
biztosítására. Gondoskodnak az egymásnak 
szolgáltatott adatok bizalmas kezeléséről.

(1) A tagállamok kölcsönösen segítséget 
nyújtanak egymásnak, és a hatékony 
együttműködés érdekében intézkedéseket 
hoznak az 56., 75., 79. és 83a. cikkben 
említett kérdésekben történő 
információcsere biztosítására. 
Gondoskodnak az egymásnak szolgáltatott 
adatok bizalmas kezeléséről.

Or. en
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Módosítás 975
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ezek a cikkek fölösleges adminisztratív terheket eredményeznek. Saját belső közigazgatásuk 
megszervezése a tagállamok feladata. A tagállamok európai szabályozás nélkül is dönthetnek 
úgy, hogy felügyeleti testületet hoznak létre (84. cikk). A 84. cikk ellentétes a szubszidiaritás 
elvével.

Módosítás 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Aránytalan intézkedés a tagállamokat további testületek létrehozására kötelezni. Ezenfelül az 
ilyen testület számára biztosított különböző, például felügyeleti, koordinációs és jelentéstételi 
hatáskörök összeférhetetlenséget eredményezhetnek.

Módosítás 978
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) E cikk alkalmazásában a tagállamok 
egy vagy több kapcsolattartó pontot 
jelölnek ki, amelyek elérhetőségéről 
tájékoztatják a többi tagállamot és a 
Bizottságot. A tagállamok közzéteszik és 
rendszeresen frissítik a kapcsolattartó 
pontok jegyzékét.
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Módosítás 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
97 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Aránytalan intézkedés a tagállamokat további testületek létrehozására kötelezni. Ezenfelül az 
ilyen testület számára biztosított különböző, például felügyeleti, koordinációs és jelentéstételi 
hatáskörök összeférhetetlenséget eredményezhetnek.

Módosítás 980
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
98 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 4., 35., 33., 38., 25., 65.,
70., 77., 85. és 95. cikkben említett 
felhatalmazást határozatlan időre kapja 
[…-tól][a jelen irányelv hatálybalépésének 
napja].

(2) A Bizottság a 4., 35., 33., 38., 25., 65. 
és 70. cikkben említett felhatalmazást 
határozatlan időre kapja […-tól][a jelen 
irányelv hatálybalépésének napja].
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Or. en

Módosítás 981
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
98 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 4., 35., 33., 38., 
25., 70., 65., 77., 85. és 95. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 4., 35., 33., 38., 
25., 65. és 70. cikkben említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 982
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 983
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
100 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 984
Malcolm Harbour

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a vasúti infrastruktúra-kapacitásnak, 
a vasúti engedélyeknek vagy biztonsági 
tanúsítványoknak a 95/18/EK, a 
2001/14/EK és a 2004/49/EK irányelvvel 
összhangban történő elosztására irányuló 
eljárások.

Or. en

Indokolás

E bekezdés hozzáadása jogbiztonságot teremt és megerősíti a 4. cikk (2) bekezdését.

Módosítás 986
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a vasúti infrastruktúra-kapacitás, 
valamint a vasúti engedélyek vagy 
biztonsági tanúsítványok odaítélésének 
eljárása az 95/18/EK, 2001/14/EK és 
2004/49/EK irányelv alapján.

Or. it

Módosítás 987
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – D pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vasúti áruszállítás Vasúti szállítás

Or. en
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Módosítás 988
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – D pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vasúti áruszállítás Vasúti szállítás

Or. it

Módosítás 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – D pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vasúti áruszállítás Vasúti szállítás

Or. en

Módosítás 990
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – D pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vasúti személyszállítás törölve
Nincs

Or. en

Módosítás 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
3 melléklet – D pont – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vasúti személyszállítás törölve
Nincs

Or. en

Módosítás 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 155. számú egyezmény a munkahelyi 
biztonságról és egészségvédelemről

Or. en

Módosítás 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
14 melléklet – 8 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 1. számú egyezmény a munkaidőről 
(ipar)

Or. en

Módosítás 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 131. számú egyezmény a minimálbér 
megállapításáról

Or. en
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Módosítás 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 102. számú egyezmény a szociális 
biztonság minimumkövetelményeiről

Or. en

Módosítás 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
17 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

XVII. melléklet törölve

Or. fr

Módosítás 999
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
17 melléklet 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

XVIII. melléklet törölve

Or. fr

Módosítás 1000
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
17 melléklet 
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A Bizottság által javasolt szöveg

CPV-kód Leírás

79611000-0;

85000000-9-től 85323000-9-ig

(kivéve 85321000-5 és 85322000-2); 

Egészségügyi és szociális szolgáltatások

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

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

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

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

92700000-8-ig (kivéve 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

Közigazgatási oktatási, egészségügyi és 

kultúrával kapcsolatos szolgáltatások

75300000-9 Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő 

szolgáltatások

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Segélyekkel, támogatásokkal és 

juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások

98000000-3 Egyéb közösségi, szociális és személyi 

szolgáltatások

98120000-0 Szakszervezetek által nyújtott 

szolgáltatások

98131000-0 Vallási szolgáltatások

Módosítás
CPV-kód Leírás

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

75231240-8; 

85000000-9-től 85323000-9-ig

(kivéve 85321000-5 és 85322000-2); 

98133100-5 és 98200000-5

Egészségügyi, szociális és kapcsolódó

szolgáltatások

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

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

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

Közigazgatási oktatási, egészségügyi és 

kultúrával kapcsolatos szolgáltatások
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80533100-0, 80533200-1); 92000000-1-től 

92700000-8-ig (kivéve 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

75300000-9 Kötelező társadalombiztosításhoz kötődő 

szolgáltatások

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Segélyekkel, támogatásokkal és 

juttatásokkal kapcsolatos szolgáltatások

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

szolgáltatások

98120000-0 Szakszervezetek által nyújtott 

szolgáltatások

98131000-0 Vallási szolgáltatások

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

3-tól 63372000-7-ig

Vízi szállítás

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

Szállítást támogató és kiegészítő 
szolgáltatások

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

Személyzetelhelyezési és -ellátási 
szolgáltatások

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

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

Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport 
területén

Or. en

Módosítás 1001
Tiziano Motti
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Irányelvre irányuló javaslat
17 melléklet – táblázat – 7 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Jogi szolgáltatások.

Or. en

Indokolás

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services.The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Módosítás 1002
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
17 melléklet – táblázat – 7 a sortól 7 1 sorig (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79112000-2 Jogi képviseleti szolgáltatások
79100000-5 Jogi szolgáltatások
79110000-8 Jogi tanácsadási és 
képviseleti szolgáltatások
79111000-5 Jogi tanácsadási 
szolgáltatások
79112100-3 Érdekeltek képviseletével 
kapcsolatos szolgáltatások
79120000-1 Szabadalmi és szerzői jogi 
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tanácsadó szolgáltatások
79121000-8 Szerzői jogi tanácsadó 
szolgáltatások
79121100-9 Szoftverrel kapcsolatos 
szerzői jogi tanácsadási szolgáltatások
79130000-4 Jogi dokumentációs és 
hitelesítési szolgáltatások
79131000-1 Dokumentációs 
szolgáltatások
79132000-8 Hitelesítési szolgáltatások
79140000-7 Jogi tanácsadói és 
ismeretterjesztő szolgáltatások

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások egyedi kezelése csak akkor indokolt, ha azt az összes hasonló jellegű 
szolgáltatásra alkalmazzák.

Módosítás 1003
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
17 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
XVIIa. melléklet

XVIIa. melléklet – A rész
Az 1. cikkben meghatározott szolgáltatások

1 Karbantartási és javítási 
szolgáltatások

6112, 6122, 633, 
886

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

2 Szárazföldi szállítási 
szolgáltatások (1), 
beleértve a páncélozott 
járművel végzett 
szolgáltatásokat és a 

712 (kivéve 
71235),
7512, 87304

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

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

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

4 Szárazföldi (2) és 
légipostai küldemények 
szállítása

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Távközlési 
szolgáltatások

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

6 Pénzügyi szolgáltatások:
a) Biztosítási 

szolgáltatások
b) Banki és befektetési 

szolgáltatások (3)

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

7 Számítógépes és azzal 
összefüggő 
szolgáltatások

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

8 Kutatási és fejlesztési 
szolgáltatások (4)

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

9 Számviteli, 
könyvvizsgálói és 
könyvelési szolgáltatások

862 79210000-9-től 79223000-3-ig

10 Piackutatási és 
közvélemény-kutatási 
szolgáltatások

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

11 Vezetési tanácsadó
szolgáltatások (5) és az 
ezzel összefüggő 
szolgáltatások

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

12 Építészeti szolgáltatások, 
mélyépítési 
szolgáltatások és 
integrált mélyépítési 
szolgáltatások; 
városrendezési és 
tájrendezési 
szolgáltatások; az 
ezekkel összefüggő 
tudományos és műszaki 
tanácsadási 
szolgáltatások; műszaki 

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

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

14 Épülettakarítási 
szolgáltatások és 
ingatlankezelési 
szolgáltatások

874, 82201 à 
82206

70300000-4-től 70340000-6-ig, és 
90900000-6-tól 90924000-0-ig 

15 Kiadói és nyomdai 
szolgáltatások, eseti vagy 
szerződéses alapon

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

16 Szennyvíz- és 
hulladékkezelési 
szolgáltatások, 
fertőtlenítési és hasonló 
szolgáltatások

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

(1) Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
(2) Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
(3) Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével 

vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki 
tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek 
vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz 
segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. 
Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az 
ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi 
szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.

(4) Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak 
eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az 
ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.

(5) Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.

XVIIa. melléklet – B rész
A 12. cikk c) pontjában és a 84. cikkben meghatározott szolgáltatások

Kategória 
száma

Szolgáltatás 
megnevezése

CPC-
hivatokzási 
szám

CPV-hivatkozási szám

17 Szállodai és éttermi 
szolgáltatások

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

18 Vasúti szállítási 
szolgáltatások

711 60200000-0-tól 60220000-6-ig 

19 Vízi szállítási 
szolgáltatások

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

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

21 Jogi szolgáltatások 861 79100000-5-től 79140000-7-ig 
22 Személyzetelhelyezési és 

–ellátási szolgáltatások 
(1)

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

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

873 (kivéve 
87304)

79700000-1-től 79723000-8-ig 

24 Oktatási és szakképzési 
szolgáltatások

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

25 Egészségügyi és szociális 
szolgáltatások

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

26 Szórakoztató, kulturális 
és sportszolgáltatások

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

27 Egyéb szolgáltatások
(1) Kivéve a munkaszerződéseket.

Or. fr

Módosítás 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
17 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

XVIIa. melléklet
XVIIa. melléklet – A rész

A 14a. cikkben említett szolgáltatások

Kategória 
száma

Tárgy CPC 
hivatkozási 

szám (1)

CPV-hivatkozási szám

1 Karbantartási és 6112, 50100000-6-tól 
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javítási szolgáltatások 6122, 633,
886

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

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

712 
(kivéve 
71235),
7512, 
87304

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

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

73 (kivéve 
7321)

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

4 Szárazföldi és légi 
postai küldemények
szállítása (3)

71235, 
7321

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

5 Távközlési 
szolgáltatások 752

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

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

ex 81, 812, 
814

66100000-1-től 
66720000-3-ig 

7 Számítástechnikai és 
kapcsolódó 
szolgáltatások

84
50310000-1-től
50324200-4-ig, 
72000000-5-től 
72920000-5-ig (kivéve 
72318000-7 és 
72700000-7-től 
72720000-3-ig), 
79342410-4 
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8 Kutatási és fejlesztési
szolgáltatások (5) 85

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

9 Számviteli, 
könyvvizsgálói és
könyvelési 
szolgáltatások

862
79210000-9-től 
79223000-3-ig 

10 Piackutatási és
közvélemény-kutatási 
szolgáltatások

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

11 Vezetési tanácsadási 
szolgáltatások (6) és 
ezzel összefüggő 
szolgáltatások

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

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

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

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

14 Épülettakarítási 
szolgáltatások és
ingatlankezelési 
szolgáltatások

874, 
82201-
82206

70300000-4-től 
70340000-6-ig és 
90900000-6-tól 
90924000-0-ig 

15 Kiadói és nyomdai 
szolgáltatások eseti 

88442 79800000-2-től 
79824000-6-ig és 
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vagy szerződéses alapon 79970000-6-tól 
79980000-7-ig 

16 Szennyvíz- és 
hulladékkezelési 
szolgáltatások, 
fertőtlenítési és hasonló 
szolgáltatások

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

________________________________________
(1) A munkaszerződések kivételével.

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

XVIIa. melléklet – B rész

A 14a. cikkben említett szolgáltatások
Kategória 

száma
Tárgy CPC 

hivatkozási 
szám (1)

CPV-hivatkozási szám

17 Szállodai és éttermi 
szolgáltatások

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

18 Vasúti szállítási 
szolgáltatások

711 60200000-0-tól 
60220000-6-ig 

19 Vízi szállítási 
szolgáltatások

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

20 Szállítást támogató és 
kiegészítő
szolgáltatások

74 63000000-9-től -
963734000-3-ig (kivéve 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3 és 
63727000-1-től 
63727200-3-ig) és 
98361000-1 

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

22 Személyzetelhelyezési és 
-ellátási szolgáltatások 
(1)

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

23 Nyomozási és 
biztonsági 

873 
(kivéve 

79700000-1-től 
79723000-8-ig 
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szolgáltatások, kivéve a 
páncélozott járművel 
végzett
szolgáltatásokat

87304)

24 Oktatási és szakképzési
szolgáltatások

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

25 Egészségügyi és 
szociális szolgáltatások

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

26 Szabadidős, kulturális 
és
sport szolgáltatások

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

27 Egyéb szolgáltatások 
(2)

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