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Módosítás 136
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 53. 
cikke (1) bekezdésére, 62. cikkére és 114. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 14. 
cikkére, 53. cikke (1) bekezdésére, 62. 
cikkére és 114. cikkére, valamint 26. 
jegyzőkönyvére,

Or. en

Módosítás 137
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ennek az irányelvnek a 
rendelkezéseit a tagállamokon belüli 
hatáskörök belső megosztásának 
tiszteletben tartásával kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 138
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai ágazatban működő ajánlatkérők által 
odaítélt közbeszerzések verseny előtt 
történő megnyitásának biztosítása 

(2) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai ágazatban működő ajánlatkérők által 
odaítélt közbeszerzések verseny előtt 
történő megnyitásának biztosítása 
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érdekében rendelkezéseket kell kidolgozni 
a bizonyos érték feletti szerződésekre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások 
összehangolására. Ez a koordináció az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgásának, a letelepedés szabadságának 
és a szolgáltatásnyújtás szabadságának, 
valamint az ezekből származó elveknek, 
mint például az egyenlő bánásmódnak, a 
megkülönböztetés tilalmának, a kölcsönös 
elismerésnek, az arányosságnak és az 
átláthatóságnak a biztosításához szükséges. 
Tekintettel az említett koordináció által 
érintett ágazatok jellegére, a 
koordinációnak – a fenti elvek 
alkalmazásának garantálása mellett – meg 
kell teremtenie a tisztességes kereskedelmi 
gyakorlat keretét, és maximális 
rugalmasságot kell lehetővé tennie. 

érdekében rendelkezéseket kell kidolgozni 
a bizonyos érték feletti szerződésekre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások 
összehangolására. Ez a koordináció az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgásának, a letelepedés szabadságának 
és a szolgáltatásnyújtás szabadságának, 
valamint az ezekből származó elveknek, 
mint például az egyenlő bánásmódnak, a 
megkülönböztetés tilalmának, a kölcsönös 
elismerésnek, az arányosságnak és az 
átláthatóságnak a biztosításához szükséges. 
Tekintettel az említett koordináció által 
érintett ágazatok jellegére, a 
koordinációnak – a fenti elvek 
alkalmazásának garantálása mellett – meg 
kell teremtenie a tisztességes kereskedelmi 
gyakorlat keretét, és maximális 
rugalmasságot kell lehetővé tennie. A 
közbeszerzési szabályoknak az EUMSZ 
14. cikkének és a 26. jegyzőkönyvnek 
megfelelően tiszteletben kell tartaniuk a 
hatáskörök megosztását. E szabályok 
alkalmazása nem akadályozhatja azt, 
hogy a hatóságok szabadon dönthessenek 
arról, hogy miként valósítják meg 
közszolgáltatási feladataikat.

Or. en

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseihez.

Módosítás 139
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az olyan közbeszerzések esetében, 
amelyek nem érik el az uniós 
összehangoló rendelkezések alkalmazását 

törölve
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szükségessé tevő értéket, helyénvaló 
felidézni a Bíróság által kialakított 
ítélkezési gyakorlatot, amely szerint a 
Szerződés szabályai és elvei 
alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Az említett értékhatár alatti közbeszerzések nem tartoznak az irányelv hatálya alá. Ezenkívül 
az EB ítélkezési gyakorlata jól ismert, ezért nincs szükség erre a preambulumbekezdésre.

Módosítás 140
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában16, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell a közkiadások 
hatékonyságának növelése érdekében,
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét, valamint annak érdekében, 
hogy a beszerzők jobban felhasználhassák 

(4) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában16, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell annak érdekében, hogy 
a beszerzők jobban felhasználhassák a 
közbeszerzést a fenntartható fejlődés és 
más közös társadalmi célok támogatására, 
ezáltal növelve a közkiadások 
hatékonyságát, biztosítva a legjobb ár-
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a közbeszerzést a közös társadalmi célok 
támogatására. Szükség van ezenkívül az 
alapfogalmak és koncepciók tisztázására a 
nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának jól megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

érték arányt és elősegítve különösen a kis-
és középvállalkozások közbeszerzésben 
való részvételét, valamint annak 
érdekében, hogy a beszerzők jobban 
felhasználhassák a közbeszerzést a közös 
társadalmi célok támogatására. Szükség 
van ezenkívül az irányelvek 
egyszerűsítésére, valamint az 
alapfogalmak és koncepciók tisztázására a 
nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának jól megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére. Ez az irányelv a 
beszerzés módjáról alkot jogszabályt. Az 
ajánlatkérő szervek a közös célkitűzések 
elérése érdekében a jelenlegi uniós 
jogszabálynál szigorúbb vagy azon 
túlmutató követelményeket is 
rögzíthetnek.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen rögzíteni kell, hogy az ajánlatkérő szervek bizonyos területeken a jelenlegi 
uniós jogszabályon túlmutató követelményeket is meghatározhatnak. 

Módosítás 141
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából. Az 
irányelv tisztázza, hogy az ajánlatkérők 
hogyan járulhatnak hozzá a környezet 
védelméhez és a fenntartható fejlődés 
elősegítéséhez úgy, hogy eközben 
szerződéseikkel biztosítják a legjobb ár-

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9., 10. és 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket és 
társadalmi megfontolásokat be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából. Az 
irányelv tisztázza, hogy az ajánlatkérők 
hogyan járulhatnak hozzá a környezet 
védelméhez és a fenntartható fejlődés 
elősegítéséhez, és hogyan használhatják 
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érték arányt. mérlegelési jogkörüket a fenntartható 
közbeszerzések érdekében a műszaki 
leírások és odaítélési szempontok 
meghatározásakor úgy, hogy eközben 
biztosítják a szerződés tárgyához való 
kapcsolódást, és szerződéseikkel 
biztosítják a legjobb ár-érték arányt.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem hangsúlyozza kellő mértékben a társadalmi megfontolásokat.

Módosítás 142
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából. Az 
irányelv tisztázza, hogy az ajánlatkérők 
hogyan járulhatnak hozzá a környezet 
védelméhez és a fenntartható fejlődés 
elősegítéséhez úgy, hogy eközben 
szerződéseikkel biztosítják a legjobb ár-
érték arányt.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9. cikke szerint az Unió politikái 
és tevékenységei meghatározása és 
végrehajtása során figyelembe veszi a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítására, a megfelelő szociális 
biztonság biztosítására, a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az 
oktatás, a képzés és az emberi egészség 
védelmének magas szintjére vonatkozó 
követelményeket. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 11. cikke 
szerint a környezetvédelmi 
követelményeket be kell illeszteni az uniós 
politikák és tevékenységek 
meghatározásába és végrehajtásába,
különösen a fenntartható fejlődés 
elősegítésének céljából. Az irányelv 
tisztázza, hogy az ajánlatkérő szervek 
hogyan járulhatnak hozzá a környezet 
védelméhez, a szociális biztonsághoz és a 
közegészséghez és közbiztonsághoz, és 
hogyan használhatják mérlegelési 
jogkörüket szociális és környezeti 
értelemben fenntartható közbeszerzési 
szerződések megkötése érdekében a 
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műszaki leírások és odaítélési szempontok 
meghatározásakor úgy, hogy eközben 
biztosítják a szerződés tárgyához való 
kapcsolódást, és szerződéseikkel 
biztosítják a legjobb ár-érték arányt. Az 
irányelv különösen elismeri a tagállamok 
jogát a 94. sz. ILO-egyezmény 
ratifikálására és végrehajtására.

Or. en

Módosítás 143
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából. Az 
irányelv tisztázza, hogy az ajánlatkérők
hogyan járulhatnak hozzá a környezet 
védelméhez és a fenntartható fejlődés 
elősegítéséhez úgy, hogy eközben 
szerződéseikkel biztosítják a legjobb ár-
érték arányt.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9., 10. és 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket és az 
alapvető társadalmi elveket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába. Az Európai Unióról szóló 
szerződés 3 cikkének (3) bekezdése szerint 
az Unió elkötelezett a fenntartható fejlődés
előmozdítása mellett. Ennek megfelelően 
a közbeszerzéssel kapcsolatos döntések 
meghozatalakor fontos ezen elvek 
figyelembevétele, méghozzá az ellátási 
lánc összes tagjára vonatkozóan. Az 
irányelv tisztázza, hogy az
ajánlatkérőknek széles mérlegelési 
jogkörük van a műszaki leírások, 
odaítélési szempontok és 
szerződésteljesítési záradékok
meghatározásakor, és hogy ezzel hogyan 
járulhatnak hozzá a környezet védelméhez 
és a fenntartható fejlődés elősegítéséhez 
úgy, hogy eközben biztosítják a szerződés 
tárgyához való kapcsolódást, és
szerződéseikkel biztosítják a legjobb ár-
érték arányt.
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Or. en

Módosítás 144
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Helyénvaló, hogy a beszerzés fogalma 
vagy annak meghatározása, hogy miből áll 
az egyetlen beszerzés, minél közelebb 
legyen a közbeszerzésről szóló […] […] 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben19

szereplő fogalmakhoz, különös tekintettel a 
jelen irányelv által szabályozott ágazatok 
jellegzetességeire. Az egyetlen beszerzés 
fogalma magában foglalja egy adott projekt 
– például egy építési beruházásra irányuló 
projekt vagy az építési beruházások, 
árubeszerzések és/vagy 
szolgáltatásmegrendelések összességének –
megvalósításához szükséges összes 
árubeszerzést, építési beruházást és 
szolgáltatást. Egyetlen projekt létére utaló 
jelek lehetnek például az ajánlatkérő 
átfogó előzetes tervezése és koncepciója, 
az, hogy a különböző beszerzett elemek 
egyetlen gazdasági és technikai funkciót 
töltenek be, vagy más logikus módon 
kapcsolódnak egymáshoz, és egy rövid 
intervallumon belül valósítják meg őket.

(6) Helyénvaló, hogy a beszerzés fogalma 
vagy annak meghatározása, hogy miből áll 
az egyetlen beszerzés, minél közelebb 
legyen a közbeszerzésről szóló […] […] 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben19

szereplő fogalmakhoz, különös tekintettel a 
jelen irányelv által szabályozott ágazatok 
jellegzetességeire. Az egyetlen beszerzés 
fogalma magában foglalja egy adott projekt 
– például egy építési beruházásra irányuló 
projekt vagy az építési beruházások, 
árubeszerzések és/vagy 
szolgáltatásmegrendelések összességének –
megvalósításához szükséges összes 
árubeszerzést, építési beruházást és 
szolgáltatást.

Or. en

Indokolás

Ez a fogalom túl homályos, és nem teremt jogbiztonságot, ezenkívül ellentétes a szerződések 
részekre osztására vonatkozó elképzeléssel.

Módosítás 145
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Helyénvaló, hogy a postai 
szolgáltatásokra és a postai 
szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásokra 
irányuló beszerzés kikerüljön a hatály 
alól, mivel erről az ágazatról 
következetesen megállapították, hogy 
olyan mértékű versenynyomás alatt áll, 
ami már nem teszi szükségessé az EU 
közbeszerzési szabályai által biztosított 
beszerzési fegyelmet.

Or. en

Indokolás

A postai ágazat liberalizációjának, az átfogó ágazatspecifikus szabályozások bevezetésének és 
a piaci helyzet alakulásának következményeképpen már nincs szükség a postai ágazatban 
működő szereplők beszerzéseinek szabályozására. Ezért itt az ideje, hogy a postai 
szolgáltatások és különösen a postai szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatások kikerüljenek az 
irányelv hatálya alól, és így az ágazatban működő valamennyi szereplő tisztán gazdasági 
kritériumok alapján hozhasson döntéseket.

Módosítás 146
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Helyénvaló, hogy a postai 
szolgáltatásokra irányuló beszerzés 
kikerüljön a hatály alól, mivel a postai 
ágazat liberalizációja és a 2012. december 
31-től valamennyi tagállamban 
megvalósuló teljes piacnyitás valódi 
versenyt fog teremteni az ágazatban.

Or. en

Módosítás 147
Adam Bielan, Marek Siwiec
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Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Helyénvaló, hogy a postai 
szolgáltatásokra és a postai 
szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásokra 
irányuló beszerzés kikerüljön a hatály 
alól, mivel erről az ágazatról 
következetesen megállapították, hogy 
olyan mértékű versenynyomás alatt áll, 
ami már nem teszi szükségessé az EU 
közbeszerzési szabályai által biztosított 
beszerzési fegyelmet. 

Or. en

Indokolás

A postai ágazat liberalizációjának, az átfogó ágazatspecifikus szabályozások bevezetésének és 
a piaci helyzet alakulásának következményeképpen már nincs szükség a postai ágazatban 
működő szereplők beszerzéseinek szabályozására. Ezért itt az ideje, hogy a postai 
szolgáltatások és különösen a postai szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatások kikerüljenek az 
irányelv hatálya alól, és így az ágazatban működő valamennyi szereplő tisztán gazdasági 
kritériumok alapján hozhasson döntéseket.

Módosítás 148
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Helyénvaló, hogy a postai 
szolgáltatásokra és a postai 
szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásokra 
irányuló beszerzés kikerüljön a hatály 
alól, mivel erről az ágazatról 
következetesen megállapították, hogy 
olyan mértékű versenynyomás alatt áll, 
ami már nem teszi szükségessé az EU 
közbeszerzési szabályai által biztosított 
beszerzési fegyelmet. 

Or. en
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Indokolás

A postai ágazat liberalizációjának, az átfogó ágazatspecifikus szabályozások bevezetésének és 
a piaci helyzet alakulásának következményeképpen már nincs szükség a postai ágazatban 
működő szereplők beszerzéseinek szabályozására. Ezért itt az ideje, hogy a postai 
szolgáltatások és különösen a postai szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatások kikerüljenek az 
irányelv hatálya alól, és így az ágazatban működő valamennyi szereplő tisztán gazdasági 
kritériumok alapján hozhasson döntéseket.

Módosítás 149
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Helyénvaló, hogy a postai és a 
postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások kikerüljenek a hatály alól, 
mivel erről az ágazatról következetesen 
megállapították, hogy olyan mértékű 
versenynyomás alatt áll, ami feleslegessé 
teszi az EU közbeszerzési szabályainak 
alkalmazását.

Or. it

Módosítás 150
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Még ha nem is vezet szükségszerűen 
korrupt magatartáshoz, a tényleges, 
potenciális vagy észlelt összeférhetetlenség 
nagy eséllyel gyakorol helytelen hatást a 
közbeszerzési döntésekre, ezáltal torzítva a 
versenyt és veszélyeztetve az 
ajánlattevőkkel kapcsolatos egyenlő 
bánásmódot. Ezért hatékony 

(12) Még ha nem is vezet szükségszerűen 
korrupt magatartáshoz, a tényleges, 
potenciális vagy észlelt összeférhetetlenség 
nagy eséllyel gyakorol helytelen hatást a 
közbeszerzési döntésekre, ezáltal torzítva a 
versenyt és veszélyeztetve az 
ajánlattevőkkel kapcsolatos egyenlő 
bánásmódot. Ezért hatékony 
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mechanizmusokat kell bevezetni az 
összeférhetetlenség megelőzése, 
azonosítása és orvoslása érdekében. Mivel 
különbségek mutatkoznak az ajánlatkérők 
és a vállalkozások döntési folyamataiban, 
helyénvaló, hogy az ilyen intézkedéseket 
csak az előbbiek által végrehajtott 
beszerzésekre korlátozzuk.

mechanizmusokat kell bevezetni az 
összeférhetetlenség megelőzése, 
azonosítása és orvoslása érdekében. Mivel 
különbségek mutatkoznak az ajánlatkérők 
és a vállalkozások döntési folyamataiban, 
helyénvaló, hogy az ilyen intézkedéseket 
csak az előbbiek által végrehajtott 
beszerzésekre korlátozzuk.

Or. it

Módosítás 151
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A résztvevők által a beszerzési 
eljárásban tanúsított jogellenes magatartás, 
mint például a döntéshozatali folyamat 
helytelen befolyásolására vagy arra tett 
kísérletek, hogy más résztvevőkkel az 
eljárás eredményének manipulálására 
irányuló megállapodást kössenek, az uniós 
jog alapelveinek megsértését, és a verseny 
súlyos torzulását eredményezheti. A 
gazdasági szereplőknek ezért be kell 
nyújtaniuk egy nyilatkozatot, amelyben 
kijelentik, hogy ilyen jogellenes 
tevékenységekben nem vesznek részt, és 
amennyiben ez a nyilatkozat hamisnak 
bizonyul, kizárják őket a részvételből.

(13) A résztvevők által a beszerzési 
eljárásban tanúsított jogellenes magatartás, 
mint például a döntéshozatali folyamat 
helytelen befolyásolására vagy arra tett 
kísérletek, hogy más résztvevőkkel az 
eljárás eredményének manipulálására 
irányuló megállapodást kössenek, továbbá 
a munka, a környezetvédelem, a szociális 
(különösen a fogyatékossággal élők 
integrációjára vonatkozó) kérdések és a 
közegészségügy területén meglévő 
szabályok megsértésével megvalósított 
bármely magatartás az uniós jog 
alapelveinek megsértését és a verseny 
súlyos torzulását eredményezheti. A 
gazdasági szereplőknek ezért be kell 
nyújtaniuk egy nyilatkozatot, amelyben 
kijelentik, hogy ilyen jogellenes 
tevékenységekben nem vesznek részt, és 
amennyiben ez a nyilatkozat hamisnak 
bizonyul, kizárják őket a részvételből.

Or. es
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Módosítás 152
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az uniós gazdasági szereplők egyes 
harmadik országok korlátozó 
közbeszerzési intézkedésekkel védett 
közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésének javítása, valamint az 
egységes európai piacon biztosított 
egyenlő versenyfeltételek megőrzése olyan 
célok, amelyek megkövetelik, hogy az 
Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai 
által nem érintett harmadik országbeli 
építési beruházásokat, árukat és 
szolgáltatásokat Unió-szerte harmonizált 
elbánásban részesítsék. 

Or. fr

Módosítás 153
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Az ajánlatkérők kizárják a 
közbeszerzési eljárásokból azokat az 
építési beruházásokat, árukat és 
szolgáltatásokat, amelyekre nem 
vonatkoznak az Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásai. Az átláthatóság 
érdekében az ajánlatkérőknek, akik ezen 
irányelv címén élni kívánnak e 
hatáskörrel az Unión kívüli eredetű, azon 
termékek, építési beruházások és 
szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatok 
közbeszerzési eljárásból való kizárása 
érdekében, amelyek esetében a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
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áruk, építési beruházások és 
szolgáltatások értéke meghaladja ezen 
áruk, építési beruházások és 
szolgáltatások teljes értékének 50%-át, 
erről tájékoztatniuk kell a gazdasági 
szereplőket.

Or. fr

Módosítás 154
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Az uniós gazdasági szereplők egyes 
harmadik országok korlátozó 
közbeszerzési intézkedésekkel védett 
közbeszerzési piacaihoz való 
hozzáférésének javítása, valamint az 
egységes európai piacon biztosított 
egyenlő versenyfeltételek megőrzése olyan 
célok, amelyek megkövetelik, hogy az 
Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai 
által nem érintett harmadik országbeli 
árukat és szolgáltatásokat Unió-szerte 
harmonizált elbánásban részesítsék. A 
Bizottságnak állást kell foglalnia a 
tekintetben, hogy az Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásai által nem érintett 
szerződések, áruk és szolgáltatások 
odaítélési eljárásából kizárják-e az 
5 000 000 EUR vagy annál magasabb 
becsült értékű szerződéseket.

Or. en

Módosítás 155
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Az átláthatóság érdekében az 
ajánlatkérőknek az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett szerződési 
hirdetményben tájékoztatniuk kell a 
gazdasági szereplőket arról, ha élni 
kívánnak azon jogukkal, hogy a 
szerződések odaítélési eljárásaiból 
kizárják az Európai Unión kívülről 
származó árukat és/vagy szolgáltatásokat 
tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben 
a kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke 
meghaladja az áruk vagy szolgáltatások 
összértékének 50%-át. A Bizottságnak 
jóvá kell hagynia a tervezett kizárást, 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 
piacra jutási korlátozásokról rendelkezik. 
Ilyen megállapodás hiányában a 
Bizottságnak jóvá kell hagynia a kizárást, 
ha a harmadik ország olyan korlátozó 
közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, 
amelyek eredményeképpen az Unió és az 
érintett harmadik ország közötti 
piacnyitás tekintetében kialakul az 
alapvető viszonosság hiánya.

Or. en

Módosítás 156
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az értékelés eredményei jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 

törölve
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szolgáltatásokat ki kell-e zárni a jelen 
irányelv teljes körű alkalmazásából. 
Ennek következtében az irányelv teljes 
körű alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették (például a szállodai és a 
jogi szolgáltatásokra, amelyek különösen 
nagyarányú határon átnyúló forgalma 
különösen nagyarányú).

Or. en

Indokolás

Ez a megállapítás nem veszi figyelembe a Parlamentnek a bizottsági zöld könyvre adott 
válaszában kifejtett álláspontját.

Módosítás 157
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az értékelés eredményei jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni a jelen 
irányelv teljes körű alkalmazásából. 
Ennek következtében az irányelv teljes 
körű alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették (például a szállodai és a 
jogi szolgáltatásokra, amelyek különösen 
nagyarányú határon átnyúló forgalma 
különösen nagyarányú).

törölve

Or. en

Módosítás 158
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az értékelés eredményei jelezték, törölve
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hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni a jelen 
irányelv teljes körű alkalmazásából. 
Ennek következtében az irányelv teljes 
körű alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették (például a szállodai és a 
jogi szolgáltatásokra, amelyek különösen 
nagyarányú határon átnyúló forgalma 
különösen nagyarányú).

Or. en

Módosítás 159
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
jellegüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
beszerzési szerződések esetében külön 
szabályrendszert kellene kialakítani 
magasabb, 1 000 000 EUR-s 
értékhatárral. Az ilyen ágazatokban 
végzett beszerzések vonatkozásában az 
ezen értékhatár alatti, személyeknek 
nyújtott szolgáltatás általában nem 
tartozik más tagállamok szolgáltatóinak 
érdekkörébe, kivéve, ha konkrét jelek 
utalnak ennek az ellenkezőjére, mint 
például a határokon átnyúló projektek 
uniós finanszírozása. A személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokra irányuló, az 
említett értékhatárt meghaladó 

törölve
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szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az 
általuk legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv előírásai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják 
elő, valamint gondoskodnak róla, hogy az 
ajánlatkérők képesek legyenek olyan 
egyedi minőségi feltételek alkalmazására 
a szolgáltatók kiválasztásakor, mint 
például az Európai Unió szociális 
védelemmel foglalkozó bizottsága által 
elfogadott, a szociális szolgáltatások 
önkéntes alapú európai minőségi 
keretében meghatározott feltételek26. A 
tagállamok és/vagy az ajánlatkérők 
továbbra is jogosultak maguk nyújtani az 
említett szolgáltatásokat, vagy oly módon 
megszervezni a szociális szolgáltatásokat, 
hogy az ne járjon közbeszerzési 
szerződések megkötésével, például úgy, 
hogy pusztán finanszírozzák az ilyen 
szolgáltatásokat, vagy hogy az ajánlatkérő 
által korábban meghatározott 
feltételeknek megfelelő összes gazdasági 
szereplő számára engedélyt adnak, 
bármilyen korlátozás vagy kvóta nélkül, 
feltéve, hogy ez a rendszer megfelelő 
közzétételről gondoskodik, és tiszteletben 
tartja az átláthatóság, valamint a 
megkülönböztetés tilalmának alapelvét.

Or. en

Módosítás 160
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
jellegüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
beszerzési szerződések esetében külön 
szabályrendszert kellene kialakítani 
magasabb, 1 000 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ilyen ágazatokban végzett beszerzések 
vonatkozásában az ezen értékhatár alatti, 
személyeknek nyújtott szolgáltatás 
általában nem tartozik más tagállamok 
szolgáltatóinak érdekkörébe, kivéve, ha 
konkrét jelek utalnak ennek az 
ellenkezőjére, mint például a határokon 
átnyúló projektek uniós finanszírozása. A 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokra 
irányuló, az említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv előírásai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak róla, hogy az 
ajánlatkérők képesek legyenek olyan 
egyedi minőségi feltételek alkalmazására a 
szolgáltatók kiválasztásakor, mint például 
az Európai Unió szociális védelemmel 
foglalkozó bizottsága által elfogadott, a 
szociális szolgáltatások önkéntes alapú 
európai minőségi keretében meghatározott 

(17) A szolgáltatások egyes kategóriái 
jellegüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
beszerzési szerződések esetében külön 
szabályrendszert kellene kialakítani 
magasabb, 1 000 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ilyen ágazatokban végzett beszerzések 
vonatkozásában az ezen értékhatár alatti, 
személyeknek nyújtott szolgáltatás 
általában nem tartozik más tagállamok 
szolgáltatóinak érdekkörébe, kivéve, ha 
konkrét jelek utalnak ennek az 
ellenkezőjére, mint például a határokon 
átnyúló projektek uniós finanszírozása. A 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokra 
irányuló, az említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv előírásai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak róla, hogy az 
ajánlatkérők képesek legyenek olyan 
egyedi minőségi feltételek alkalmazására a 
szolgáltatók kiválasztásakor, mint például 
az Európai Unió szociális védelemmel 
foglalkozó bizottsága által elfogadott, a 
szociális szolgáltatások önkéntes alapú 
európai minőségi keretében meghatározott 
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feltételek. A tagállamok és/vagy az 
ajánlatkérők továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani az említett szolgáltatásokat, vagy 
oly módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő által korábban meghatározott 
feltételeknek megfelelő összes gazdasági 
szereplő számára engedélyt adnak, 
bármilyen korlátozás vagy kvóta nélkül, 
feltéve, hogy ez a rendszer megfelelő 
közzétételről gondoskodik, és tiszteletben 
tartja az átláthatóság, valamint a 
megkülönböztetés tilalmának alapelvét.

feltételek. A tagállamok és/vagy az 
ajánlatkérők továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani az említett szolgáltatásokat, vagy 
oly módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő által korábban meghatározott 
feltételeknek megfelelő összes gazdasági 
szereplő számára engedélyt adnak, 
bármilyen korlátozás vagy kvóta nélkül, 
vagy úgy, hogy a gazdasági szereplők 
minden fajtája számára megadják az ezen 
szolgáltatások nyújtásához szükséges 
jogokat, feltéve, hogy ez a rendszer 
megfelelő közzétételről gondoskodik, és 
tiszteletben tartja az átláthatóság, valamint 
a megkülönböztetés tilalmának alapelvét.

Or. en

Módosítás 161
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
jellegüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
beszerzési szerződések esetében külön 
szabályrendszert kellene kialakítani 
magasabb, 1 000 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ilyen ágazatokban végzett beszerzések 

(17) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
hatásának és hatékonyságának értékelése 
körében született eredmények azt jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni az irányelv 
teljes körű alkalmazásából. A 
szolgáltatások egyes kategóriái jellegüknél 
fogva korlátozott határokon átnyúló 
dimenzióval jellemezhetők: például a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretes szolgáltatások, úgymint egyes 
szociális, egészségügyi és oktatási 
szolgáltatások. Ezeket a szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
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vonatkozásában az ezen értékhatár alatti, 
személyeknek nyújtott szolgáltatás 
általában nem tartozik más tagállamok 
szolgáltatóinak érdekkörébe, kivéve, ha 
konkrét jelek utalnak ennek az 
ellenkezőjére, mint például a határokon 
átnyúló projektek uniós finanszírozása. A 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokra 
irányuló, az említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv előírásai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak róla, hogy az 
ajánlatkérők képesek legyenek olyan 
egyedi minőségi feltételek alkalmazására a 
szolgáltatók kiválasztásakor, mint például 
az Európai Unió szociális védelemmel 
foglalkozó bizottsága által elfogadott, a 
szociális szolgáltatások önkéntes alapú 
európai minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy az 
ajánlatkérők továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani az említett szolgáltatásokat, vagy 
oly módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő által korábban meghatározott 
feltételeknek megfelelő összes gazdasági 
szereplő számára engedélyt adnak, 
bármilyen korlátozás vagy kvóta nélkül, 
feltéve, hogy ez a rendszer megfelelő 
közzétételről gondoskodik, és tiszteletben 
tartja az átláthatóság, valamint a 
megkülönböztetés tilalmának alapelvét.

tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
ilyen szolgáltatásokra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében külön 
szabályrendszert kellene kialakítani 
magasabb, 1 000 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ezen értékhatár alatti, személyeknek 
nyújtott szolgáltatás általában nem tartozik 
más tagállamok szolgáltatóinak 
érdekkörébe, kivéve, ha konkrét jelek 
utalnak ennek az ellenkezőjére, mint 
például a határokon átnyúló projektek 
uniós finanszírozása. A személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokra irányuló, az 
említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és ezen
szolgáltatások érzékenységére tekintettel a 
tagállamoknak széles körű mérlegelési 
jogot kell biztosítani ahhoz, hogy a 
szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv előírásai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak róla, hogy az 
ajánlatkérő szervek képesek legyenek 
olyan egyedi minőségi feltételek 
alkalmazására a szolgáltatók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy hatóságok
továbbra is jogosultak maguk nyújtani 
ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly módon 
megszervezni a szociális szolgáltatásokat, 
hogy az ne járjon közbeszerzési 
szerződések megkötésével, például úgy, 
hogy pusztán finanszírozzák az ilyen 
szolgáltatásokat, vagy hogy az ajánlatkérő
szerv által korábban meghatározott 
feltételeknek megfelelő összes gazdasági 
szereplő számára engedélyt adnak, 
bármilyen korlátozás vagy kvóta nélkül, 
feltéve, hogy ez a rendszer megfelelő 
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közzétételről gondoskodik, és tiszteletben 
tartja az átláthatóság, valamint a 
megkülönböztetés tilalmának alapelvét.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az irányelvek egyszerűsítésére vonatkozó általános megközelítésre, jelen 
pillanatban nem lenne helyénvaló a szolgáltatások egyéb kategóriáit az irányelvek teljes körű 
alkalmazásába bevonni. A szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások esetében külön 
szabályrendszert kell létrehozni, és ezen szabályrendszer alkalmazásának eredményeit ezen 
irányelv tagállamok általi végrehajtásától számított három éven belül (Bizottság általi) 
felülvizsgálatnak kell alávetni.

Módosítás 162
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Mivel címzettjei a tagállamok, ez az 
irányelv nem vonatkozik a nemzetközi 
szervezetek által saját nevükben és saját 
számlájukra megvalósított 
közbeszerzésekre. Tisztázni kell azonban, 
hogy milyen mértékben alkalmazandó ez 
az irányelv azokra a beszerzésekre, 
amelyekre különös nemzetközi szabályok 
vonatkoznak.

(18) Mivel címzettjei a tagállamok, ez az 
irányelv nem vonatkozik a nemzetközi 
szervezetek által saját nevükben és saját 
számlájukra megvalósított 
közbeszerzésekre. Tisztázni kell azonban, 
hogy milyen mértékben alkalmazandó ez 
az irányelv azokra a beszerzésekre, 
amelyekre különös nemzetközi szabályok 
vonatkoznak. Az európai intézményeknek 
különösen figyelembe kell venniük az 
irányelv által bevezetett változásokat, és 
saját beszerzési szabályaikat megfelelően 
hozzá kell igazítaniuk ezekhez a 
változásokhoz.

Or. en

Indokolás

Számos uniós vállalkozás, különösen a kis- és középvállalkozások, az európai intézmények 
beszerzéseire alapozta tevékenységét. A költségvetési rendeletnek a mindenki számára azonos 
feltételek biztosítása érdekében figyelembe kell vennie a korszerűsítési kísérlet hozta 
változásokat.
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Módosítás 163
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Jelentős a jogi bizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok.
A tagállamok - sőt az ajánlatkérők is -
eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Mivel az esetjog azonos 
mértékben vonatkozna a hatóságokra is, 
amikor az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
ágazatokban működnek, helyénvaló 
gondoskodni arról, hogy ez az irányelv és 
a(z) [közbeszerzésről] szóló [ …/…/EU] 
irányelv ugyanazokat a szabályokat írja 
elő.

A tagállamok – sőt az ajánlatkérők is –
eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának a hatóságok közötti 
együttműködésre vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Mivel az esetjog azonos 
mértékben vonatkozna a hatóságokra is, 
amikor az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
ágazatokban működnek, helyénvaló 
gondoskodni arról, hogy ez az irányelv és 
a(z) [közbeszerzésről] szóló [ …/…/EU] 
irányelv ugyanazokat a szabályokat írja 
elő. Amennyiben az irányelvben 
meghatározott feltételek teljesülnek, a 
közbeszerzésre vonatkozó szabályok nem 
alkalmazandók az ellenőrzött 
jogalanyoknak odaítélt szerződésekre és a 
részt vevő ajánlatkérő szervek közötti, 
közszolgáltatási feladataik közös 
végrehajtására irányuló együttműködésre.

Or. en

Indokolás

A közszférán belüli együttműködés – bizonyos feltételek teljesülése esetén – nem tartozik a 
beszerzési rendszer alá, ahogy azt az EB számos alkalommal világosan kijelentette.

Módosítás 164
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Jelentős a jogi bizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok. 
A tagállamok - sőt az ajánlatkérők is -

(19) Jelentős a jogi bizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok. 
A tagállamok - sőt az ajánlatkérők is -
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eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Mivel az esetjog azonos 
mértékben vonatkozna a hatóságokra is, 
amikor az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
ágazatokban működnek, helyénvaló 
gondoskodni arról, hogy ez az irányelv és 
a(z) [közbeszerzésről] szóló [ …/…/EU] 
irányelv ugyanazokat a szabályokat írja 
elő.

eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Mivel az esetjog azonos 
mértékben vonatkozna a hatóságokra is, 
amikor az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
ágazatokban működnek, helyénvaló 
gondoskodni arról, hogy ez az irányelv és 
a(z) [közbeszerzésről] szóló [ …/…/EU] 
irányelv ugyanazokat a szabályokat írja 
elő. Ezért szükséges annak tisztázása, 
hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elvek vezérlik. A közbeszerzési szabályok 
ugyanakkor nem képezhetik annak 
akadályát, hogy a hatóságok szabadon 
dönthessenek arról, hogy hogyan 
szervezik meg közszolgáltatási feladataik 
megvalósítását. Hangsúlyozandó, hogy ez 
az irányelv egyik szinten sem sérti a 
hatóságok annak eldöntésére irányuló 
jogát, hogy maguk kívánnak-e 
közfeladatokat ellátni, és ha igen, hogyan 
és milyen mértékben. Az ellenőrzött 
jogalanyoknak vagy a 2011. október 25-i, 
„A társadalomtudatos vállalkozás” 
kezdeményezés című bizottsági közlemény 
meghatározásának megfelelő szociális 
vállalkozásoknak odaítélt szerződéseknek 
és a részt vevő ajánlatkérő szervek 
közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló 
együttműködésnek ezért mentesülnie kell 
a szabályok alkalmazása alól, amennyiben 
az irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek.

Or. en

Módosítás 165
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Ez az irányelv biztosítja a 
munkavállalók jogainak a vállalkozások, 
üzletek vagy ezek részeinek átruházása 
esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK irányelv alkalmazását a 
vállalkozások átruházása esetén az 
egyenlő versenyfeltételekre és a 
munkavállalók védelmére vonatkozó 
szabályok tiszteletben tartásának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 166
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Indokolt kizárni egyes olyan, 
szolgáltatásnyújtásra, árubeszerzésre és 
építési beruházásra irányuló szerződéseket, 
amelyeket olyan kapcsolt vállalkozásnak 
ítélnek oda, amelynek fő tevékenysége 
ilyen szolgáltatás, árubeszerzés vagy 
építési beruházás teljesítése azon csoport 
részére, amelyhez tartozik, ahelyett, hogy 
azokat a piacon kínálná fel. Szintén 
indokolt kizárni egyes olyan 
szolgáltatásnyújtásra, árubeszerzésre és 
építési beruházásra irányuló szerződéseket, 
amelyeket az ajánlatkérő olyan közös 
vállalatnak ítélt oda, amelyet több 
ajánlatkérő az ezen irányelv által 
szabályozott tevékenységek végzése 
céljából hozott létre, és amelynek az adott 
ajánlatkérő is tagja. Helyénvaló azonban 
biztosítani, hogy ez a kizárás ne vezessen a 

(20) Indokolt kizárni egyes olyan, 
szolgáltatásnyújtásra, árubeszerzésre és 
építési beruházásra irányuló szerződéseket, 
amelyeket olyan kapcsolt vállalkozásnak 
ítélnek oda, amelynek fő tevékenysége 
ilyen szolgáltatás, árubeszerzés vagy 
építési beruházás teljesítése azon csoport 
részére, amelyhez tartozik, ahelyett, hogy 
azokat a piacon kínálná fel. Szintén 
indokolt kizárni egyes olyan 
szolgáltatásnyújtásra, árubeszerzésre és 
építési beruházásra irányuló szerződéseket, 
amelyeket az ajánlatkérő olyan közös 
vállalatnak ítélt oda, amelyet több 
ajánlatkérő az ezen irányelv által 
szabályozott tevékenységek végzése 
céljából hozott létre, és amelynek az adott 
ajánlatkérő is tagja. Helyénvaló azonban 
biztosítani, hogy ez a kizárás ne vezessen a 
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versenynek az ajánlatkérőkhöz kapcsolt 
vállalkozások, illetve közös vállalatok 
javára történő torzulásához; indokolt 
megfelelő szabályrendszert megállapítani 
különösen azon felső határ tekintetében, 
amelyen belül a vállalkozások bevételük 
egy részét a piacon szerezhetik meg és
amely felett elveszítenék annak 
lehetőségét, hogy pályázati felhívás nélkül 
szerződéseket nyerjenek el, továbbá a 
közös vállalatok alapítása tekintetében, 
valamint az említett közös vállalatok és az 
azokat alkotó ajánlatkérők közötti 
kapcsolatok stabilitása tekintetében.

versenynek az ajánlatkérőkhöz kapcsolt 
vállalkozások, illetve közös vállalatok 
javára történő torzulásához; indokolt 
megfelelő szabályrendszert megállapítani 
különösen a vállalkozások piacon
megszerzett bevételére vonatkozó
korlátozások tekintetében, amely
korlátozások alkalmazása nélkül
elveszítenék annak lehetőségét, hogy 
pályázati felhívás nélkül szerződéseket 
nyerjenek el, továbbá a közös vállalatok 
alapítása tekintetében, valamint az említett 
közös vállalatok és az azokat alkotó 
ajánlatkérők közötti kapcsolatok stabilitása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 167
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ezt az irányelvet sem az 5–11. 
cikkben említett tevékenység folytatására 
irányuló szerződésekre, sem ilyen 
tevékenységek folytatására szervezett 
tervpályázatokra nem kell alkalmazni, ha 
abban a tagállamban, ahol a tevékenységet 
folytatják, a tevékenység közvetlen módon 
ki van téve a versenynek olyan piacokon, 
amelyekre a belépés nem korlátozott. 
Indokolt tehát fenntartani az ezen irányelv 
által szabályozott valamennyi ágazatra 
alkalmazandó eljárást, amely lehetővé teszi 
a versenypiac jelenlegi vagy jövőbeli 
megnyitása hatásainak figyelembevételét. 
Az ilyen eljárásnak jogbiztonságot kell 
nyújtania az érintett szervezetek számára, 
valamint megfelelő döntéshozatali eljárást 
kell magában foglalnia, amely rövid 
határidőn belül teszi lehetővé a közösségi 

(22) Ezt az irányelvet sem az 5–11. 
cikkben említett tevékenység folytatására 
irányuló szerződésekre, sem ilyen 
tevékenységek folytatására szervezett 
tervpályázatokra nem kell alkalmazni, ha 
abban a tagállamban, ahol a tevékenységet 
folytatják, a tevékenység – teljesen vagy 
részben vagy akár egyes ágazatok vagy 
azok szegmensei tekintetében is –
közvetlen módon ki van téve a versenynek 
olyan piacokon, amelyekre a belépés nem 
korlátozott. Indokolt tehát fenntartani az 
ezen irányelv által szabályozott 
valamennyi ágazatra alkalmazandó eljárást, 
amely lehetővé teszi a versenypiac 
jelenlegi vagy jövőbeli megnyitása 
hatásainak figyelembevételét. Az ilyen 
eljárásnak jogbiztonságot kell nyújtania az 
érintett szervezetek számára, valamint 
megfelelő döntéshozatali eljárást kell 
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jog e téren történő egységes alkalmazását. magában foglalnia, amely rövid határidőn 
belül teszi lehetővé a közösségi jog e téren 
történő egységes alkalmazását.

Or. en

Módosítás 168
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Ezt az irányelvet sem az 5–11. 
cikkben említett tevékenység folytatására 
irányuló szerződésekre, sem ilyen 
tevékenységek folytatására szervezett 
tervpályázatokra nem kell alkalmazni, ha 
abban a tagállamban, ahol a tevékenységet 
folytatják, a tevékenység közvetlen módon 
ki van téve a versenynek olyan piacokon, 
amelyekre a belépés nem korlátozott. 
Indokolt tehát fenntartani az ezen irányelv 
által szabályozott valamennyi ágazatra 
alkalmazandó eljárást, amely lehetővé teszi 
a versenypiac jelenlegi vagy jövőbeli 
megnyitása hatásainak figyelembevételét. 
Az ilyen eljárásnak jogbiztonságot kell 
nyújtania az érintett szervezetek számára, 
valamint megfelelő döntéshozatali eljárást 
kell magában foglalnia, amely rövid 
határidőn belül teszi lehetővé a közösségi 
jog e téren történő egységes alkalmazását.

(22) Ezt az irányelvet sem az 5–11. 
cikkben említett tevékenység folytatására 
irányuló szerződésekre, sem ilyen 
tevékenységek folytatására szervezett 
tervpályázatokra nem kell alkalmazni, ha 
abban a tagállamban, ahol a tevékenységet 
folytatják, a tevékenység részben vagy 
egészében, vagy egyes ágazatokra vagy 
szegmensekre vonatkozóan közvetlen 
módon ki van téve a versenynek olyan 
piacokon, amelyekre a belépés nem 
korlátozott. Indokolt tehát fenntartani az 
ezen irányelv által szabályozott 
valamennyi ágazatra alkalmazandó eljárást, 
amely lehetővé teszi a versenypiac 
jelenlegi vagy jövőbeli megnyitása 
hatásainak figyelembevételét. Az ilyen 
eljárásnak jogbiztonságot kell nyújtania az 
érintett szervezetek számára, valamint 
megfelelő döntéshozatali eljárást kell 
magában foglalnia, amely rövid határidőn 
belül teszi lehetővé a közösségi jog e téren 
történő egységes alkalmazását.

Or. it

Módosítás 169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A versenynek való közvetlen 
kitettséget objektív szempontok alapján 
kell értékelni, figyelembe véve az érintett 
ágazat egyedi jellemzőit. Ezt az értékelést 
azonban korlátozza az alkalmazandó 
határidők rövidsége, és az, hogy a 
Bizottság számára hozzáférhető 
információkon kell alapulnia – vagy a már 
meglévő forrásokból, vagy a 28. cikk 
alkalmazásával összefüggésben nyert 
információkból –, ami nem egészíthető ki 
időigényesebb módszerekkel, ideértve 
nevezetesen az érintett gazdasági szereplők 
körében végzett közvélemény-kutatást. A 
versenynek való közvetlen kitettség 
értékelése, amely ezen irányelvvel 
összefüggésben elvégezhető, 
következésképpen nem sérti a versenyre 
vonatkozó jogszabályok bevett 
alkalmazását.

(23) A versenynek való közvetlen 
kitettséget objektív szempontok alapján 
kell értékelni, figyelembe véve az érintett 
ágazat vagy annak bizonyos részének
egyedi jellemzőit. Ezt az értékelést
azonban korlátozza az alkalmazandó 
határidők rövidsége, és az, hogy a 
Bizottság számára hozzáférhető 
információkon kell alapulnia – vagy a már 
meglévő forrásokból, vagy a 28. cikk 
alkalmazásával összefüggésben nyert 
információkból –, ami nem egészíthető ki 
időigényesebb módszerekkel, ideértve 
nevezetesen az érintett gazdasági szereplők 
körében végzett közvélemény-kutatást. A 
versenynek való közvetlen kitettség 
értékelése, amely ezen irányelvvel 
összefüggésben elvégezhető, 
következésképpen nem sérti a versenyre 
vonatkozó jogszabályok bevett 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 170
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A versenynek való közvetlen 
kitettséget objektív szempontok alapján 
kell értékelni, figyelembe véve az érintett 
ágazat egyedi jellemzőit. Ezt az értékelést 
azonban korlátozza az alkalmazandó 
határidők rövidsége, és az, hogy a 
Bizottság számára hozzáférhető
információkon kell alapulnia – vagy a már 
meglévő forrásokból, vagy a 28. cikk 

(23) A versenynek való közvetlen 
kitettséget objektív szempontok alapján 
kell értékelni, figyelembe véve az érintett 
ágazat vagy annak egy része egyedi 
jellemzőit. Ezt az értékelést azonban 
korlátozza az alkalmazandó határidők 
rövidsége, és az, hogy a Bizottság számára 
hozzáférhető információkon kell alapulnia 
– vagy a már meglévő forrásokból, vagy a 
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alkalmazásával összefüggésben nyert 
információkból –, ami nem egészíthető ki 
időigényesebb módszerekkel, ideértve 
nevezetesen az érintett gazdasági szereplők 
körében végzett közvélemény-kutatást. A 
versenynek való közvetlen kitettség 
értékelése, amely ezen irányelvvel 
összefüggésben elvégezhető, 
következésképpen nem sérti a versenyre 
vonatkozó jogszabályok bevett 
alkalmazását.

28. cikk alkalmazásával összefüggésben 
nyert információkból –, ami nem 
egészíthető ki időigényesebb 
módszerekkel, ideértve nevezetesen az 
érintett gazdasági szereplők körében 
végzett közvélemény-kutatást. A 
versenynek való közvetlen kitettség 
értékelése, amely ezen irányelvvel 
összefüggésben elvégezhető, 
következésképpen nem sérti a versenyre 
vonatkozó jogszabályok bevett 
alkalmazását.

Or. it

Módosítás 171
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az egy adott ágazatot vagy annak egy 
részét megnyitó, megfelelő közösségi 
jogszabályok végrehajtását és alkalmazását 
úgy kell tekinteni, mint amely megfelelő 
alapot biztosít annak feltételezéséhez, hogy 
a kérdéses piacra szabad a belépés. Ezeket 
a megfelelő jogszabályokat a Bizottság 
által frissíthető mellékletben kell 
megjelölni. Indokolt, hogy ez a melléklet 
ettől kezdve hivatkozzon a földgáz belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 
2003/55/EK irányelv27 hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 
2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre, a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról és a 
2003/54/EK irányelv28 hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre és a 94/22/EK irányelvre.

(24) Az egy adott ágazatot vagy annak egy 
részét megnyitó, megfelelő közösségi 
jogszabályok végrehajtását és alkalmazását 
úgy kell tekinteni, mint amely megfelelő 
alapot biztosít annak feltételezéséhez, hogy 
a kérdéses piacra szabad a belépés. Ezeket 
a megfelelő jogszabályokat a Bizottság 
által frissíthető mellékletben kell 
megjelölni. Indokolt, hogy ez a melléklet 
ettől kezdve hivatkozzon a földgáz belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 
2003/55/EK irányelv27 hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 
2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre, a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról és a 
2003/54/EK irányelv28 hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 
2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre, a 94/22/EK irányelvre és a 
közösségi vasutak fejlesztéséről szóló
91/440/EGK irányelvre.
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Or. en

Módosítás 172
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A kutatás és az innováció - ideértve az 
öko-innovációt és a társadalmi innovációt 
is - a jövőbeni növekedést befolyásoló fő 
tényezők közé tartozik, és az „Európa 2020 
- az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” című 
dokumentumban központi szerepet kapott. 
Az ajánlatkérőknek a közbeszerzést a 
lehető legmegfelelőbb módon kell 
stratégiailag felhasználniuk az innováció 
ösztönzése érdekében. Az innovatív áruk 
és szolgáltatások vásárlása kulcsszerepet 
játszik a közszolgáltatások 
hatékonyságának és minőségének 
javításában, és emellett jelentős társadalmi 
kihívásokra ad választ. Hozzájárul a 
források gazdaságilag legelőnyösebb 
elköltésének megvalósításához, valamint 
szélesebb körű gazdasági, környezeti és 
társadalmi előnyök eléréséhez, abban az 
értelemben, hogy új ötleteket szül, azokat 
innovatív termékekké és szolgáltatásokká 
alakítja, ezáltal pedig elősegíti a 
fenntartható gazdasági növekedést. Ez az 
irányelv várhatóan hozzá fog járulni az 
innovációs beszerzések megkönnyítéséhez, 
és segíti a tagállamokat az Innovatív Unió 
célkitűzéseinek elérésében. Ezért 
rendelkezni kell egy külön közbeszerzési 
eljárásról, amely lehetővé teszi az 
ajánlatkérők számára, hogy hosszú távú 
innovációs partnerséget létesítsenek 
valamely új, innovatív termék, szolgáltatás 
vagy építési beruházás kialakítása, majd 
megvásárlása érdekében, feltéve, hogy a 
termékeket, építési beruházásokat, illetve 

(25) A kutatás és az innováció – ideértve 
az öko-innovációt és a társadalmi 
innovációt is – a jövőbeni növekedést 
befolyásoló fő tényezők közé tartozik, és 
az „Európa 2020 – az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című dokumentumban 
központi szerepet kapott. A hatóságoknak
a közbeszerzést a lehető legmegfelelőbb 
módon kell stratégiailag felhasználniuk az 
innováció ösztönzése érdekében. Az 
innovatív áruk és szolgáltatások vásárlása 
kulcsszerepet játszik a közszolgáltatások 
hatékonyságának és minőségének 
javításában, és emellett jelentős társadalmi 
kihívásokra ad választ. Hozzájárul a 
közpénzek gazdaságilag legelőnyösebb 
elköltésének megvalósításához, valamint 
szélesebb körű gazdasági, környezeti és 
társadalmi előnyök eléréséhez, abban az 
értelemben, hogy új ötleteket szül, azokat 
innovatív termékekké és szolgáltatásokká 
alakítja, és elősegíti a fenntartható 
gazdasági növekedést. A kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzésről szóló 
bizottsági közlemény1 részletesen leírja az 
innovációs közbeszerzés egyik modelljét.
Ez a modell támogatja azon kutatással és 
fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások 
felvételét a közbeszerzésbe, amelyek nem 
esnek az ezen irányelv hatálya alá. Az 
ebben az irányelvben szereplő modell 
elfogadásra került, és mérlegelés céljából 
elérhető lesz valamennyi ajánlatkérő 
számára. Ez az irányelv várhatóan 
általánosabb értelemben is hozzá fog 
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szolgáltatásokat a meghatározott 
teljesítményszinteknek és költségeknek 
megfelelően teljesítik. A partnerséget úgy 
kell felépíteni, hogy képes legyen a 
szükséges „piaci húzóerő” generálására, 
ösztönözve az innovatív megoldás 
kialakítását, a piac kizárása nélkül.

járulni az innovációs közbeszerzések
megkönnyítéséhez, és segíti a tagállamokat 
az Innovatív Unió célkitűzéseinek 
elérésében. Ha egy innovatív termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
kialakítására és azt követő 
megvásárlására irányuló igényt nem lehet 
a piacon elérhető megoldásokkal 
kielégíteni, akkor az irányelv hatálya eső 
szerződések tekintetében egy külön 
közbeszerzési eljárást kell lehetővé tenni 
az ajánlatkérők számára. Ez az új eljárás
lehetővé teszi az ajánlatkérők számára, 
hogy innovációs partnerséget létesítsenek 
valamely új, innovatív termék, szolgáltatás 
vagy építési beruházás kialakítása, majd 
megvásárlása érdekében, feltéve, hogy a 
termékeket, építési beruházásokat, illetve 
szolgáltatásokat a meghatározott 
teljesítményszinteknek és költségeknek 
megfelelően teljesítik. Az eljárásnak a 
pályázati eljárásra alkalmazott 
szabályokon kell alapulnia tárgyalások és 
szerződések alkalmazásával; az odaítélés 
egyetlen szempontja az, hogy azt a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kell 
kiválasztani, amely az innovatív 
megoldásokra irányuló ajánlatok közül a 
legmegfelelőbb. Legyen szó akár egy 
nagyon nagy, akár egy kisebb projektre 
vonatkozó innovációs partnerségről, a 
partnerséget mindig úgy kell felépíteni, 
hogy képes legyen a szükséges „piaci 
húzóerő” generálására, ösztönözve az 
innovatív megoldások kialakítását, a piac 
kizárása nélkül Az ajánlatkérők nem 
használhatják az innovációs partnerséget 
a verseny akadályozása, korlátozása vagy 
torzítása érdekében.
__________________
1 COM (2007)0799: A Bizottság 
közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: „Kereskedelmi 
hasznosítást megelőző beszerzés: az 
innováció serkentése a fenntartható, 
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minőségi európai közszolgáltatások 
érdekében”.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a Bizottság eredeti javaslatát kiegészítve meghatározza, hogyan alkalmazandó 
az új innovációs partnerségi eljárás, különösen azáltal, hogy ezt az új eszközt a legfontosabb 
szempontok tekintetében hozzákapcsolja a pályázati eljárások esetén alkalmazott elvekhez. A 
módosítás azt is tisztázza, hogy a Bizottság 2007. évi közleményében meghatározott és azóta 
is alkalmazott kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés független ettől az új innovációs 
partnerségtől, és külön, egy másik új kivételbe került be.

Módosítás 173
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A kutatás és az innováció – ideértve 
az öko-innovációt és a társadalmi 
innovációt is – a jövőbeni növekedést 
befolyásoló fő tényezők közé tartozik, és 
az „Európa 2020 - az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című dokumentumban 
központi szerepet kapott. Az 
ajánlatkérőknek a közbeszerzést a lehető 
legmegfelelőbb módon kell stratégiailag 
felhasználniuk az innováció ösztönzése 
érdekében. Az innovatív áruk és 
szolgáltatások vásárlása kulcsszerepet 
játszik a közszolgáltatások 
hatékonyságának és minőségének 
javításában, és emellett jelentős társadalmi 
kihívásokra ad választ. Hozzájárul a 
források gazdaságilag legelőnyösebb 
elköltésének megvalósításához, valamint 
szélesebb körű gazdasági, környezeti és 
társadalmi előnyök eléréséhez, abban az 
értelemben, hogy új ötleteket szül, azokat 
innovatív termékekké és szolgáltatásokká 
alakítja, ezáltal pedig elősegíti a 
fenntartható gazdasági növekedést. Ez az 
irányelv várhatóan hozzá fog járulni az 

(25) A kutatás és az innováció – ideértve 
az öko-innovációt és a társadalmi 
innovációt is – a jövőbeni növekedést 
befolyásoló fő tényezők közé tartozik, és 
az „Európa 2020 - az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című dokumentumban 
központi szerepet kapott. Az 
ajánlatkérőknek a közbeszerzést a lehető 
legmegfelelőbb módon kell stratégiailag 
felhasználniuk az innováció ösztönzése 
érdekében. Az innovatív áruk és 
szolgáltatások vásárlása kulcsszerepet 
játszik a közszolgáltatások 
hatékonyságának és minőségének 
javításában, és emellett jelentős társadalmi 
kihívásokra ad választ. Hozzájárul a 
források gazdaságilag legelőnyösebb 
elköltésének megvalósításához, valamint 
szélesebb körű gazdasági, környezeti és 
társadalmi előnyök eléréséhez, abban az 
értelemben, hogy új ötleteket szül, azokat 
innovatív termékekké és szolgáltatásokká 
alakítja, ezáltal pedig elősegíti a 
fenntartható gazdasági növekedést. Ez az 
irányelv várhatóan hozzá fog járulni az 
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innovációs beszerzések megkönnyítéséhez, 
és segíti a tagállamokat az Innovatív Unió 
célkitűzéseinek elérésében. Ezért 
rendelkezni kell egy külön közbeszerzési 
eljárásról, amely lehetővé teszi az 
ajánlatkérők számára, hogy hosszú távú 
innovációs partnerséget létesítsenek
valamely új, innovatív termék, szolgáltatás 
vagy építési beruházás kialakítása, majd 
megvásárlása érdekében, feltéve, hogy a 
termékeket, építési beruházásokat, illetve 
szolgáltatásokat a meghatározott 
teljesítményszinteknek és költségeknek 
megfelelően teljesítik. A partnerséget úgy 
kell felépíteni, hogy képes legyen a 
szükséges „piaci húzóerő” generálására, 
ösztönözve az innovatív megoldás 
kialakítását, a piac kizárása nélkül.

innovációs beszerzések megkönnyítéséhez, 
és segíti a tagállamokat az Innovatív Unió 
célkitűzéseinek elérésében. Ezért 
rendelkezni kell egy külön közbeszerzési 
eljárásról, amely lehetővé teszi az 
ajánlatkérők számára valamely új, 
innovatív termék, szolgáltatás vagy építési 
beruházás kialakítását, majd 
megvásárlását, feltéve, hogy a termékeket, 
építési beruházásokat, illetve 
szolgáltatásokat a meghatározott 
teljesítményszinteknek és költségeknek 
megfelelően teljesítik.

Or. fr

Módosítás 174
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárásokat csak nagyon 
kivételes körülmények esetén szabad 
alkalmazni. Az ilyen kivételnek azokra az 
esetekre kell korlátozódnia, amelyekben a 
közzététel vagy nem lehetséges vis maior 
miatt – az Európai Unió Bírósága állandó 
ítélkezési gyakorlatának megfelelően –, 
vagy kezdettől fogva nyilvánvaló, hogy a 
közzététel nem idézne elő nagyobb 
versenyt, nem utolsósorban azért, mert 
objektíve egyetlen egy olyan gazdasági 
szereplő van, aki képes teljesíteni a 
szerződést. Az objektív kizárólagosságnak 
csupán azon esetei indokolhatják a 
pályázati felhívás nélküli tárgyalásos 

(26) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele
nélküli tárgyalásos eljárásokat csak nagyon 
kivételes körülmények esetén szabad 
alkalmazni. Az ilyen kivételnek azokra az 
esetekre kell korlátozódnia, amelyekben a 
közzététel vagy nem lehetséges vis maior 
miatt – az Európai Unió Bírósága állandó 
ítélkezési gyakorlatának megfelelően –, 
vagy kezdettől fogva nyilvánvaló, hogy a 
közzététel nem idézne elő nagyobb 
versenyt, nem utolsósorban azért, mert 
objektíve egyetlen egy olyan gazdasági 
szereplő van, aki képes teljesíteni a 
szerződést. Az objektív kizárólagosságnak 
csupán azon esetei indokolhatják a 
pályázati felhívás nélküli tárgyalásos 
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eljárás alkalmazását, amelyekben a 
kizárólagossági helyzetet nem az 
ajánlatkérő idézte elő a jövőbeni 
közbeszerzési eljárásra tekintettel, és 
amelyekben nincsenek olyan megfelelő 
helyettesítők, amelyek elérhetőségét 
alaposan meg lehetne vizsgálni.

eljárás alkalmazását, amelyekben a 
kizárólagossági helyzetet nem az 
ajánlatkérő idézte elő a jövőbeni 
közbeszerzési eljárásra tekintettel, és 
amelyekben nincsenek olyan megfelelő 
helyettesítők, amelyek elérhetőségét 
alaposan meg lehetne vizsgálni.
Helyénvaló, hogy az ajánlatkérőknek, 
amennyiben az ebben az irányelvben 
meghatározott esetekben hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljáráshoz 
folyamodnak, egy jelentést kelljen 
küldenie a felügyeleti testület részére, 
amelyben igazolják a döntésüket, a 
felügyelő testületnek pedig feladatai közé 
kell, hogy tartozzon az ilyen jelentések 
elemzése és értékelése. 

Or. it

Módosítás 175
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a beszerzési 
folyamatok hatékonyságát és 
átláthatóságát. A közbeszerzési 
eljárásokban ezeknek kell a kommunikáció 
és az információcsere standard eszközévé 
válniuk. Az elektronikus eszközök 
használata segítségével idő is 
megtakarítható. Következésképpen 
rendelkezni kell azoknak a minimális 
időszakoknak a csökkentéséről, amelyek 
során elektronikus eszközöket használnak, 
azzal a feltétellel azonban, hogy 
kompatibilisek az uniós szinten elképzelt 
sajátos átviteli móddal. Ezenfelül a 
megfelelő funkciókkal rendelkező 
elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök lehetővé tehetik 

(27) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a jelen irányelv 
hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások
hatékonyságát és átláthatóságát. A 
közbeszerzési eljárásokban ezeknek kell a 
kommunikáció és az információcsere 
standard eszközévé válniuk. Az 
elektronikus eszközök használata 
segítségével idő is megtakarítható.
Következésképpen rendelkezni kell 
azoknak a minimális időszakoknak a 
csökkentéséről, amelyek során elektronikus 
eszközöket használnak, azzal a feltétellel 
azonban, hogy kompatibilisek az uniós 
szinten elképzelt sajátos átviteli móddal.
Ezenfelül a megfelelő funkciókkal 
rendelkező elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök lehetővé tehetik 
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az ajánlatkérő szervek számára a 
közbeszerzési eljárások során felmerülő 
hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját.

az ajánlatkérő szervek számára a 
közbeszerzési eljárások során felmerülő 
hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját.

Or. fr

Indokolás

A szerződések elektronikus úton történő közzététele kizárólag a jelen irányelv hatálya alá 
tartozó közbeszerzési eljárásokra vonatkozik, vagyis nem alkalmazható a jelen irányelvben 
rögzített értékhatárok alatti közbeszerzésekre, amelyekre a hatályos nemzeti szabályozás 
érvényes.

Módosítás 176
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Erőteljes tendencia mutatkozik az 
európai közbeszerzési piacokon a 
közbeszerzők igényeinek aggregálására a 
méretgazdaságosság elérése céljából, 
ideértve az alacsonyabb árakat és ügyleti 
költségeket, valamint a beszerzési 
menedzsment fejlesztése és szakszerűbbé 
tétele érdekében. Ez a beszerzéseknek a 
részt vevő ajánlatkérők száma vagy az 
adott idő alatti volumen és érték alapján 
történő összevonása útján érhető el. 
Ugyanakkor a beszerzések összevonását és 
központosítását gondosan figyelemmel kell 
kísérni az összejátszás és a vásárlóerő 
túlzott koncentrálódásának elkerülése 
végett, valamint az átláthatóság és a 
verseny, illetve a kis- és 
középvállalkozások piacra jutási 
lehetőségeinek megőrzése érdekében.

(28) Erőteljes tendencia mutatkozik az 
európai közbeszerzési piacokon a 
közbeszerzők igényeinek aggregálására a 
méretgazdaságosság elérése céljából, 
ideértve az alacsonyabb árakat és ügyleti 
költségeket, valamint a beszerzési 
menedzsment fejlesztése és szakszerűbbé 
tétele érdekében. Ez a beszerzéseknek a 
részt vevő ajánlatkérők száma vagy az 
adott idő alatti volumen és érték alapján 
történő összevonása útján érhető el. 
Ugyanakkor a beszerzések összevonását és 
központosítását gondosan figyelemmel kell 
kísérni az összejátszás és a vásárlóerő 
túlzott koncentrálódásának elkerülése 
végett, valamint az átláthatóság és a 
verseny, illetve a kis- és 
középvállalkozások piacra jutási 
lehetőségeinek megőrzése érdekében. A 
Bizottság az összejátszás és a vásárlóerő 
túlzott koncentrálódásának elkerülése 
érdekében iránymutatást ad a tagállamok 
és ajánlatkérők számára az összevont és 
központosított beszerzések szükséges 
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felülvizsgálata tekintetében Ez az 
iránymutatás végrehajtási aktusok 
formájában valósul meg.

Or. en

Módosítás 177
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A keretegyezmények alkalmazása 
hatékony közbeszerzési technikává válhat 
Európa-szerte; szükség van azonban a 
verseny erősítésére a keretegyezmények 
segítségével végrehajtott beszerzések 
átláthatóságának és hozzáférhetőségének 
javítása által. Ezért helyénvaló az említett 
egyezményekre alkalmazandó 
rendelkezések módosítása, nevezetesen 
úgy, hogy mini-versenyeket írunk elő az 
egyezményen alapuló bizonyos 
szerződések elnyeréséért, valamint, hogy 
korlátozzuk a keretegyezmények 
időtartamát.

(29) A keretegyezmények alkalmazása 
hatékony közbeszerzési technikává válhat 
Európa-szerte; szükség van azonban a 
verseny erősítésére a keretegyezmények 
segítségével végrehajtott beszerzések 
átláthatóságának és hozzáférhetőségének 
javítása által.

Or. en

Módosítás 178
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) A dinamikus beszerzési rendszert és 
az elektronikus árverés eszközét olyan 
áruk beszerzésére lehet alkalmazni, 
amelyek általánosan hozzáférhetőek a 
piacon, és amelyek többé-kevésbé 
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szabványosított minőséggel rendelkeznek. 
Az említett eszközök nem alkalmazhatók 
összetett vagy nem szabványosított 
termékek és szolgáltatások beszerzésére.

Or. en

Módosítás 179
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A legtöbb tagállamban egyre 
gyakrabban alkalmazzák a központosított 
beszerzési technikákat. A központi 
beszerző szerveknek az a feladatuk, hogy 
beszerzéseket bonyolítsanak vagy 
szerződéseket/keretmegállapodásokat 
kössenek más ajánlatkérő szervek vagy 
egyéb ajánlatkérők nevében. Tekintetbe 
véve a beszerzések nagy mennyiségét, e 
módszerek segítik a verseny fokozását és a 
közbeszerzés szakszerűbbé tételét. 
Rendelkezni kell tehát az ajánlatkérők által 
igénybe vett központi beszerző szervek 
uniós fogalommeghatározásáról, a kevésbé 
intézményesített és módszeres közös 
beszerzés folytatásának akadályozása
nélkül, illetve az azon szolgáltatók 
igénybevételére vonatkozó bevett gyakorlat 
akadályozása nélkül, amelyek az 
ajánlatkérők nevében és érdekében 
előkészítik és irányítják a beszerzési 
eljárásokat. Ezenkívül meg kell állapítani 
azokat a szabályokat, amelyek a központi 
beszerző szerv és a központi beszerző 
szerven keresztül beszerzést bonyolító 
ajánlatkérők között a jelen irányelv szerinti 
kötelezettségek betartásával kapcsolatos 
felelősség megosztására vonatkoznak, a 
jogorvoslatokkal kapcsolatban is. 
Amennyiben a központi beszerző szerv 
kizárólagos felelősséggel rendelkezik a 

(32) A legtöbb tagállamban egyre 
gyakrabban alkalmazzák a központosított 
beszerzési technikákat. A központi 
beszerző szerveknek az a feladatuk, hogy 
beszerzéseket bonyolítsanak vagy 
szerződéseket/keretmegállapodásokat 
kössenek más ajánlatkérő szervek vagy 
egyéb ajánlatkérők nevében. Tekintetbe 
véve a beszerzések nagy mennyiségét, e 
módszerek segítik a verseny fokozását és a 
közbeszerzés szakszerűbbé tételét, 
azonban kiemelt figyelmet kell fordítani 
arra, hogy ezekhez az eljárásokhoz a kis-
és középvállalkozások is 
hozzáférhessenek. Rendelkezni kell tehát 
az ajánlatkérők által igénybe vett központi 
beszerző szervek uniós 
fogalommeghatározásáról, a kevésbé 
intézményesített és módszeres közös 
beszerzés folytatásának akadályozása 
nélkül, illetve az azon szolgáltatók 
igénybevételére vonatkozó bevett gyakorlat 
akadályozása nélkül, amelyek az 
ajánlatkérők nevében és érdekében 
előkészítik és irányítják a beszerzési 
eljárásokat. Ezenkívül meg kell állapítani 
azokat a szabályokat, amelyek a központi 
beszerző szerv és a központi beszerző 
szerven keresztül beszerzést bonyolító
ajánlatkérők között a jelen irányelv szerinti 
kötelezettségek betartásával kapcsolatos 
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beszerzési eljárások lefolytatásáért, szintén 
kizárólagos és közvetlen felelősséggel 
tartozik az eljárások jogszerűségéért. Ha az 
ajánlatkérő folytatja le az eljárás bizonyos 
részeit - például egy keretszerződés alapján 
újból megnyitja a versenyt vagy egy 
dinamikus beszerzési rendszer alapján 
egyedi szerződéseket ítél oda -, továbbra is 
felel az általa lebonyolított szakaszokért.

felelősség megosztására vonatkoznak, a 
jogorvoslatokkal kapcsolatban is. 
Amennyiben a központi beszerző szerv 
kizárólagos felelősséggel rendelkezik a 
beszerzési eljárások lefolytatásáért, szintén 
kizárólagos és közvetlen felelősséggel 
tartozik az eljárások jogszerűségéért. Ha az 
ajánlatkérő folytatja le az eljárás bizonyos 
részeit - például egy keretszerződés alapján 
újból megnyitja a versenyt vagy egy 
dinamikus beszerzési rendszer alapján 
egyedi szerződéseket ítél oda -, továbbra is 
felel az általa lebonyolított szakaszokért.

Or. en

Módosítás 180
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Unióban elő 
kell segíteni a konvergáló gyakorlatokat. 
Ezt követően meg kell állapítani egy 
általános kötelezettséget, amely szerint az 
elektronikus kommunikációs eszközöket 
egy kétéves átmeneti időszak után 
valamennyi beszerzési eljárásban 
alkalmazni kell.

(33) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Unióban elő 
kell segíteni a konvergáló gyakorlatokat. 
Ezt követően meg kell állapítani egy 
általános kötelezettséget, amely szerint az 
elektronikus kommunikációs eszközöket 
egy átmeneti időszak után valamennyi 
beszerzési eljárásban alkalmazni kell.

Or. en
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Indokolás

Ez az időkeret túl szűkös.

Módosítás 181
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Unióban elő 
kell segíteni a konvergáló gyakorlatokat. 
Ezt követően meg kell állapítani egy 
általános kötelezettséget, amely szerint az 
elektronikus kommunikációs eszközöket 
egy kétéves átmeneti időszak után 
valamennyi beszerzési eljárásban 
alkalmazni kell.

(33) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért ösztönözni kell.

Or. en

Módosítás 182
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 

(33) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
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minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Unióban elő 
kell segíteni a konvergáló gyakorlatokat.
Ezt követően meg kell állapítani egy 
általános kötelezettséget, amely szerint az 
elektronikus kommunikációs eszközöket 
egy kétéves átmeneti időszak után 
valamennyi beszerzési eljárásban 
alkalmazni kell.

minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Unióban elő 
kell segíteni a konvergáló gyakorlatokat.
Ezt követően meg kell állapítani egy 
általános kötelezettséget, amely szerint az 
elektronikus kommunikációs eszközöket 
egy kétéves átmeneti időszak után 
valamennyi beszerzési eljárásban 
alkalmazni kell. A jogbiztonság megóvása 
érdekében e rendelkezések alkalmazása 
nem sérti a nemzeti szinten meglévő 
közzétételi módszereket a jelen 
irányelvben rögzített értékhatárok alatti 
közbeszerzések vonatkozásában.

Or. fr

Indokolás

Az az általános kötelezettség, hogy valamennyi közbeszerzési eljárás esetében alkalmazni kell 
az elektronikus kommunikációs eszközöket, nem sértheti a jelen irányelvben rögzített 
értékhatárok alá eső közbeszerzésekre vonatkozóan hatályos nemzeti rendelkezéseket.

Módosítás 183
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A szerződéseknek a különböző 
tagállamokból származó ajánlatkérők 
által történő odaítélése jelenleg sajátos 
jogi nehézségekbe ütközik, különös
tekintettel a nemzeti jogszabályok 
összeütközésére. Annak ellenére, hogy a 
2004/17/EK irányelv hallgatólagosan 
megengedte a határokon átnyúló közös 
közbeszerzést, a gyakorlatban több 
nemzeti jogrendszer kifejezetten vagy 
hallgatólagosan jogilag bizonytalanná 

törölve
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vagy lehetetlenné tette a határokon 
átnyúló közös beszerzést. A különböző 
tagállamokból származó ajánlatkérők 
érdekeltek lehetnek az együttműködésben 
és a szerződések közös odaítélésében 
annak érdekében, hogy maximális előnyt 
kovácsoljanak a belső piacban rejlő 
lehetőségekből a méretgazdaságosság, 
valamint az előnyök és a kockázatok 
megosztása szempontjából, nem 
utolsósorban azon innovatív projektek 
esetében, amelyek több kockázattal járnak 
az egyetlen ajánlatkérő által ésszerűen 
viselhető kockázatnál. Ezért az egységes 
piac ajánlatkérői közötti együttműködés 
megkönnyítése érdekében az 
alkalmazandó jogot megjelölő új 
szabályokat kell megállapítani a 
határokon átnyúló közös beszerzésre 
vonatkozóan. Emellett a különböző 
tagállamokban lévő ajánlatkérők a 
nemzeti vagy uniós jog hatálya alatt közös 
jogalanyokat hozhatnak létre. Az ilyen 
közös közbeszerzésekre különös 
szabályokat kell alkotni.

Or. en

Módosítás 184
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A közbeszerzők által kidolgozott 
műszaki leírásoknak lehetővé kell tenniük 
a közbeszerzés verseny előtti megnyitását. 
E célból lehetővé kell tenni a műszaki 
megoldások sokféleségét tükröző ajánlatok 
benyújtását, hogy megfelelő szintű verseny 
alakulhasson ki. Ennek megfelelően a 
műszaki leírásokat oly módon kell 
összeállítani, hogy elkerülhető legyen a 
verseny olyan követelményeken keresztül 

(35) A közbeszerzők által kidolgozott 
műszaki leírásoknak lehetővé kell tenniük 
a közbeszerzés verseny előtti megnyitását. 
E célból lehetővé kell tenni a műszaki 
megoldások sokféleségét tükröző ajánlatok 
benyújtását, hogy megfelelő szintű verseny 
alakulhasson ki. Ennek megfelelően a 
műszaki leírásokat oly módon kell 
összeállítani, hogy elkerülhető legyen a 
verseny olyan követelményeken keresztül 
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történő mesterséges korlátozása, amelyek 
egy konkrét gazdasági szereplőnek 
kedveznek azáltal, hogy az adott gazdasági 
szereplő által rendszerint kínált áruk, 
szolgáltatások vagy építési beruházások fő 
jellemzőit tükrözik. A műszaki leírásoknak 
a funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
kidolgozása általában lehetővé teszi e cél 
lehető legmegfelelőbb módon történő 
megvalósítását, valamint támogatja az 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérőnek el kell bírálnia a más 
egyenértékű szabályokon alapuló 
ajánlatokat, amelyek megfelelnek az 
ajánlatkérő követelményeinek és a 
biztonság tekintetében egyenértékűek. Az 
egyenértékűség bizonyításához az 
ajánlattevőktől megkövetelhető, hogy 
mutassanak be harmadik személy által 
igazolt bizonyítékot, azonban más 
megfelelő bizonyítási eszközök - például a 
gyártó műszaki dokumentációja - is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére.

történő mesterséges korlátozása, amelyek 
egy konkrét gazdasági szereplőnek 
kedveznek azáltal, hogy az adott gazdasági 
szereplő által rendszerint kínált áruk, 
szolgáltatások vagy építési beruházások fő 
jellemzőit tükrözik. A műszaki leírásoknak 
a funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
kidolgozása általában lehetővé teszi e cél 
lehető legmegfelelőbb módon történő 
megvalósítását, valamint támogatja az 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérő elbírálja a más egyenértékű 
szabályokon alapuló ajánlatokat, amelyek 
megfelelnek az ajánlatkérő 
követelményeinek és a biztonság 
tekintetében egyenértékűek. Az 
egyenértékűség bizonyításához az 
ajánlattevőktől megkövetelhető, hogy 
mutassanak be harmadik személy által 
igazolt bizonyítékot, azonban más 
megfelelő bizonyítási eszközök - például a 
gyártó műszaki dokumentációja - is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére. A tanúsítványok vagy 
vizsgálati jelentések beszerzésébe időt és 
pénzt fektető ajánlattevők 
megkülönböztetésének megakadályozása 
érdekében az egyenértékűség 
bizonyításával járó terheket az 
egyenértékűség bizonyítását kérő 
ajánlattevőnek kell viselnie.

Or. en

Módosítás 185
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A közbeszerzők által kidolgozott 
műszaki leírásoknak lehetővé kell tenniük 
a közbeszerzés verseny előtti megnyitását. 
E célból lehetővé kell tenni a műszaki 
megoldások sokféleségét tükröző ajánlatok 
benyújtását, hogy megfelelő szintű verseny 
alakulhasson ki. Ennek megfelelően a 
műszaki leírásokat oly módon kell 
összeállítani, hogy elkerülhető legyen a 
verseny olyan követelményeken keresztül 
történő mesterséges korlátozása, amelyek 
egy konkrét gazdasági szereplőnek 
kedveznek azáltal, hogy az adott gazdasági 
szereplő által rendszerint kínált áruk, 
szolgáltatások vagy építési beruházások fő 
jellemzőit tükrözik. A műszaki leírásoknak 
a funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
kidolgozása általában lehetővé teszi e cél 
lehető legmegfelelőbb módon történő 
megvalósítását, valamint támogatja az 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérőnek el kell bírálnia a más
egyenértékű szabályokon alapuló 
ajánlatokat, amelyek megfelelnek az 
ajánlatkérő követelményeinek és a 
biztonság tekintetében egyenértékűek. Az 
egyenértékűség bizonyításához az 
ajánlattevőktől megkövetelhető, hogy 
mutassanak be harmadik személy által 
igazolt bizonyítékot, azonban más 
megfelelő bizonyítási eszközök - például a 
gyártó műszaki dokumentációja - is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére.

(35) A közbeszerzők által kidolgozott 
műszaki leírásoknak lehetővé kell tenniük 
a közbeszerzés verseny előtti megnyitását. 
E célból lehetővé kell tenni a piacon jelen 
lévő műszaki megoldások, szabványok és 
specifikációk sokféleségét tükröző 
ajánlatok benyújtását, hogy megfelelő 
szintű verseny alakulhasson ki. Ennek 
megfelelően a műszaki leírásokat oly 
módon kell összeállítani, hogy elkerülhető 
legyen a verseny olyan követelményeken 
keresztül történő mesterséges korlátozása, 
amelyek egy konkrét gazdasági 
szereplőnek kedveznek azáltal, hogy az 
adott gazdasági szereplő által rendszerint 
kínált áruk, szolgáltatások vagy építési 
beruházások fő jellemzőit tükrözik, vagy 
amelyek hátrányos helyzetbe hoznak 
bizonyos gazdasági szereplőket olyan 
üzleti vagy fejlesztési modell révén, amely 
egy bizonyos megoldásban vagy 
szolgáltatásban alkalmazott szabványokat 
vagy specifikációkat tartalmaz. A műszaki 
leírásoknak a funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
kidolgozása általában lehetővé teszi e cél 
lehető legmegfelelőbb módon történő 
megvalósítását, valamint támogatja az 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérő szervnek egyenértékűként kell 
elbírálnia az egyenértékű szabályokon 
alapuló ajánlatokat. Az egyenértékűség 
bizonyításához az ajánlattevőktől 
megkövetelhető, hogy mutassanak be 
harmadik személy által igazolt 
bizonyítékot, azonban más megfelelő 
bizonyítási eszközök - például a gyártó 
műszaki dokumentációja - is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
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megszerzésére. Az ajánlatkérő szerveknek 
meg kell tudniuk indokolni, ha egy adott 
esetben úgy döntenek, hogy az 
egyenértékűség nem áll fenn.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzés Európa-szerte jelentős piaci lehetőségeket teremt a gazdasági szereplők 
számára. Az innováció, a munkahelyteremtés és a növekedés lehető legjobb ösztönzése 
érdekében a közbeszerzést a megkülönböztetésmentesség és a technológiasemlegesség 
betartásával kell végrehajtani. A mindenki számára azonos feltételek, amelyek fejlesztési vagy 
üzleti modelltől, szabványoktól vagy specifikációktól függetlenül lehetővé teszik a gazdasági 
szereplők számára az egyenlő versenyt, biztosítják, hogy a gazdasági szereplők legszélesebb 
rétege vehessen részt a közbeszerzési pályázatokon.

Módosítás 186
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Lehetővé kell tenni, hogy azok az 
ajánlatkérők, amelyek sajátos 
környezetvédelmi, szociális vagy egyéb 
jellemzőkkel rendelkező építési 
beruházásokat, árukat vagy 
szolgáltatásokat kívánnak beszerezni, 
hivatkozhassanak bizonyos címkékre, mint 
például az európai ökocímkére, nemzeti 
vagy nemzetközi ökocímkékre vagy 
bármely más címkére, feltéve, hogy a 
címkére vonatkozó követelmények 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, 
például a termék leírásához és 
megjelenéséhez, ideértve a csomagolási 
követelményeket is. Elengedhetetlen 
továbbá, hogy az említett követelményeket 
objektíve igazolható kritériumok alapján 
fogalmazzák meg és fogadják el, olyan 
eljárásban, amelyben részt vehetnek az 
érdekeltek - úgymint a kormányzati 
szervek, a fogyasztók, a gyártók, a 
forgalmazók és a környezetvédelmi 
szervezetek -, valamint elengedhetetlen, 

Lehetővé kell tenni, hogy azok az 
ajánlatkérők, amelyek sajátos 
környezetvédelmi, szociális vagy egyéb 
jellemzőkkel rendelkező építési 
beruházásokat, árukat vagy 
szolgáltatásokat kívánnak beszerezni, 
hivatkozhassanak bizonyos címkékre, mint 
például az európai ökocímkére, nemzeti 
vagy nemzetközi ökocímkékre vagy 
bármely más címkére, feltéve, hogy a 
címkére vonatkozó követelmények 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, 
például a termék leírásához és 
megjelenéséhez, ideértve a csomagolási 
követelményeket és a termelési folyamatot
is. Elengedhetetlen továbbá, hogy az 
említett követelményeket objektíve 
igazolható kritériumok alapján 
fogalmazzák meg és fogadják el, olyan 
eljárásban, amelyben részt vehetnek az 
érdekeltek - úgymint a kormányzati 
szervek, a fogyasztók, a gyártók, a 
forgalmazók, a szakszervezetek és a 
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hogy a címke minden érdekelt fél számára 
hozzáférhető és elérhető legyen.

környezetvédelmi szervezetek -, valamint 
elengedhetetlen, hogy a címke minden 
érdekelt fél számára hozzáférhető és 
elérhető legyen.

Or. en

Módosítás 187
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Lehetővé kell tenni, hogy azok az 
ajánlatkérők, amelyek sajátos 
környezetvédelmi, szociális vagy egyéb 
jellemzőkkel rendelkező építési 
beruházásokat, árukat vagy 
szolgáltatásokat kívánnak beszerezni, 
hivatkozhassanak bizonyos címkékre, mint 
például az európai ökocímkére, nemzeti 
vagy nemzetközi ökocímkékre vagy 
bármely más címkére, feltéve, hogy a 
címkére vonatkozó követelmények 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, 
például a termék leírásához és 
megjelenéséhez, ideértve a csomagolási 
követelményeket is. Elengedhetetlen 
továbbá, hogy az említett követelményeket 
objektíve igazolható kritériumok alapján 
fogalmazzák meg és fogadják el, olyan 
eljárásban, amelyben részt vehetnek az 
érdekeltek - úgymint a kormányzati 
szervek, a fogyasztók, a gyártók, a 
forgalmazók és a környezetvédelmi 
szervezetek -, valamint elengedhetetlen, 
hogy a címke minden érdekelt fél számára 
hozzáférhető és elérhető legyen.

(36) Lehetővé kell tenni, hogy azok az 
ajánlatkérők, amelyek sajátos 
környezetvédelmi, szociális vagy egyéb 
jellemzőkkel rendelkező építési 
beruházásokat, árukat vagy 
szolgáltatásokat kívánnak beszerezni, 
hivatkozhassanak bizonyos szociális és 
környezeti címkékre, mint például az 
európai ökocímkére, nemzeti vagy 
nemzetközi ökocímkékre vagy bármely 
más címkére, feltéve, hogy a címkére 
vonatkozó követelmények kapcsolódnak a 
szerződés tárgyához, például a termék 
leírásához és megjelenéséhez, ideértve a 
csomagolási követelményeket is. 
Elengedhetetlen továbbá, hogy az említett 
követelményeket objektíve igazolható 
kritériumok alapján fogalmazzák meg és 
fogadják el, olyan eljárásban, amelyben 
részt vehetnek az érdekeltek - úgymint a 
kormányzati szervek, a fogyasztók, a 
gyártók, a szakszervezetek, a forgalmazók
és a környezetvédelmi szervezetek -, 
valamint elengedhetetlen, hogy a címke 
minden érdekelt fél számára hozzáférhető 
és elérhető legyen.

Or. en
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Módosítás 188
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Az ajánlatkérőnek minden beszerzés 
esetén biztosítania kell, hogy a szerződés 
tárgyát képező termékek, szolgáltatások és 
építési beruházások megfeleljenek az 
adatvédelmi jogszabály követelményeinek. 
Az érintettek jogainak és szabadságainak 
a személyes adatok feldolgozásával 
kapcsolatos védelmének biztosítása és 
bizonyítása érdekében az ajánlattevőknek 
a személyes adatok feldolgozásának 
beépítésekor belső politikákat kell 
elfogadniuk, és megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket kell hozniuk 
(beépített adatvédelem).

Or. en

Módosítás 189
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
beszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében kifejezetten elő kell 
írni a szerződések homogén vagy 
heterogén részekre történő felosztásának 
lehetőségét. Ha a szerződéseket részekre 
osztották, az ajánlatkérők - például a 
verseny fenntartása vagy az ellátás 
biztonságának garantálása érdekében -
korlátozhatják azoknak a részeknek a 
számát, amelyre vonatkozóan egy 
gazdasági szereplő ajánlatot nyújthat be; 
ezenkívül korlátozhatják az egyetlen 

(38) A közbeszerzést hozzá kell igazítani a 
kkv-k szükségleteihez. Az ajánlatkérőknek 
használniuk kell a legjobb gyakorlatok 
kódexét, amely útmutatást ad a 
tekintetben, hogyan lehet a közbeszerzési 
keretet oly módon alkalmazni, hogy az 
megkönnyítse a kkv-k részvételét. A kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) közbeszerzési
piacon való részvételének támogatása
érdekében az ajánlatkérőknek fontolóra 
kell venniük a szerződések részekre 
történő felosztásának lehetőségét, és 
biztosítaniuk kell az információkhoz való 
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pályázónak odaítélhető részek számát is. hozzáférés átláthatóságát a tekintetben, 
hogy milyen okokból döntöttek a felosztás 
mellett vagy ellen. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell bevezetniük a kkv-k 
közbeszerzéshez való hozzáférésének 
támogatására, különösen az ajánlattétellel 
és a korszerűsített uniós jogi keret által 
kínált lehetőségekkel kapcsolatos jobb 
tájékoztatás és iránymutatás révén; a 
tagállamoknak intézkedéseket kell 
bevezetniük továbbá a bevált gyakorlatok 
cseréjének támogatására, valamint az 
ajánlatkérők és a kkv-k részvételével 
tartott képzések és események 
megszervezésének támogatására.

Or. en

Indokolás

Habár nyilvánvalóan szükséges a kkv-k közbeszerzéshez való hozzáférésének támogatása, 
helytelen megközelítés az ajánlatkérőket csaknem teljes mértékben kötelezni a szerződések 
részekre történő felosztására. Ha az ajánlatkérők mérlegelési jogkört kapnak a tekintetben, 
hogy korlátozhassák az egy gazdasági szereplő által elnyerhető részek számát, ez valószínűleg 
az innovatív vagy más szempontból versenyképes kkv-k ellen fog hatni, valamint komoly a 
veszélye, hogy ezt a mérlegelési jogkört a „kívülállók” hátrányos megkülönböztetésére fogják 
felhasználni. Előnyben kell részesíteni a „puha” intézkedéseket.

Módosítás 190
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás vagy pénzmosás vádjával 
bűnösnek találtak. Az adók vagy a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
elmulasztását uniós szinten ugyancsak 
kötelező kizárással kell szankcionálni. 
Lévén, hogy azok az ajánlatkérők, amelyek 

(40) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás vagy pénzmosás vádjával 
bűnösnek találtak. Az adók vagy a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
elmulasztását uniós szinten ugyancsak 
kötelező kizárással kell szankcionálni. 
Lévén, hogy azok az ajánlatkérők, amelyek 
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nem ajánlatkérő szervek, nem feltétlenül 
férhetnek hozzá az ügy vitathatatlan 
bizonyítékaihoz, indokolt ezen 
ajánlatkérőkre bízni annak eldöntését, hogy 
alkalmazzák-e a [2004/18/EK] irányelvben 
felsorolt kizárási szempontokat. A 
[2004/18/EK] irányelv 55. cikkének (1) és 
(2) bekezdése alkalmazásának 
kötelezettsége ezért csak azokat az 
ajánlatkérőket terheli, amelyek ajánlatkérő 
szervek. Továbbá biztosítani kell az 
ajánlatkérők számára annak lehetőségét, 
hogy kizárják azokat a részvételre 
jelentkezőket vagy ajánlattevőket, akik 
megsértették a környezetvédelmi vagy a 
szociális kötelezettségeiket, ideértve a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésére vonatkozó szabályokat és a 
súlyos szakmai kötelességszegés egyéb 
formáit, mint például a versenyszabályok 
vagy a szellemitulajdon-jogok megsértését.

nem ajánlatkérő szervek, nem feltétlenül 
férhetnek hozzá az ügy vitathatatlan 
bizonyítékaihoz, indokolt ezen 
ajánlatkérőkre bízni annak eldöntését, hogy 
alkalmazzák-e a [2004/18/EK] irányelvben 
felsorolt kizárási szempontokat. A 
[2004/18/EK] irányelv 55. cikkének (1) és 
(2) bekezdése alkalmazásának 
kötelezettsége ezért csak azokat az 
ajánlatkérőket terheli, amelyek ajánlatkérő 
szervek. Továbbá biztosítani kell az 
ajánlatkérők számára annak lehetőségét, 
hogy kizárják azokat a részvételre 
jelentkezőket vagy ajánlattevőket, akik 
megsértették a környezetvédelmi, 
munkaügyi vagy a szociális 
kötelezettségeiket, ideértve
munkafeltételekre, a kollektív 
szerződésekre és a fogyatékossággal élő 
személyek hozzáférésére vonatkozó 
szabályokat és a súlyos szakmai 
kötelességszegés egyéb formáit, mint 
például a versenyszabályok vagy a 
szellemitulajdon-jogok megsértését.

Or. en

Indokolás

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive - there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC:The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Módosítás 191
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás vagy pénzmosás vádjával 
bűnösnek találtak. Az adók vagy a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
elmulasztását uniós szinten ugyancsak 
kötelező kizárással kell szankcionálni. 
Lévén, hogy azok az ajánlatkérők, amelyek 
nem ajánlatkérő szervek, nem feltétlenül 
férhetnek hozzá az ügy vitathatatlan 
bizonyítékaihoz, indokolt ezen 
ajánlatkérőkre bízni annak eldöntését, hogy 
alkalmazzák-e a [2004/18/EK] irányelvben 
felsorolt kizárási szempontokat. A 
[2004/18/EK] irányelv 55. cikkének (1) és 
(2) bekezdése alkalmazásának 
kötelezettsége ezért csak azokat az 
ajánlatkérőket terheli, amelyek ajánlatkérő 
szervek. Továbbá biztosítani kell az 
ajánlatkérők számára annak lehetőségét, 
hogy kizárják azokat a részvételre 
jelentkezőket vagy ajánlattevőket, akik 
megsértették a környezetvédelmi vagy a 
szociális kötelezettségeiket, ideértve a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésére vonatkozó szabályokat és a 
súlyos szakmai kötelességszegés egyéb 
formáit, mint például a versenyszabályok 
vagy a szellemitulajdon-jogok megsértését.

(40) Mellőzni kell a közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben vettek részt, 
vagy akiket, illetve amelyeket korrupció 
vagy az Európai Unió pénzügyi érdekeit 
károsító csalás vagy pénzmosás vádjával 
bűnösnek találtak. Az adók vagy a 
társadalombiztosítási járulékok fizetésének 
elmulasztását uniós szinten ugyancsak 
kötelező kizárással kell szankcionálni. 
Lévén, hogy azok az ajánlatkérők, amelyek 
nem ajánlatkérő szervek, nem feltétlenül 
férhetnek hozzá az ügy vitathatatlan 
bizonyítékaihoz, indokolt ezen 
ajánlatkérőkre bízni annak eldöntését, hogy 
alkalmazzák-e a [2004/18/EK] irányelvben 
felsorolt kizárási szempontokat. A 
[2004/18/EK] irányelv 55. cikkének (1) és 
(2) bekezdése alkalmazásának 
kötelezettsége ezért csak azokat az 
ajánlatkérőket terheli, amelyek ajánlatkérő 
szervek. Továbbá biztosítani kell az 
ajánlatkérők számára annak lehetőségét, 
hogy kizárják azokat a részvételre 
jelentkezőket vagy ajánlattevőket, akik 
megsértették a környezetvédelmi, 
munkaügyi vagy a szociális 
kötelezettségeiket, ideértve a 
munkafeltételekre, a fogyatékossággal élő 
személyek hozzáférésére vonatkozó 
szabályokat és a súlyos szakmai 
kötelességszegés egyéb formáit, mint 
például a versenyszabályok vagy a 
szellemitulajdon-jogok megsértését.

Or. en

Módosítás 192
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Ha az ajánlatkérők az előbb említett 
kizárási követelményeket kötelezően 
alkalmazzák vagy választják, alkalmazniuk 
kell a [2004/18] irányelvet arra a 
lehetőségre vonatkozóan, hogy a gazdasági 
szereplők olyan szabálykövetési 
intézkedéseket fogadhatnak el, amelyek 
célja a bűncselekmények vagy 
kötelességszegések következményeinek 
orvoslása és a jogellenes magatartás 
további előfordulásának hatékony 
megakadályozása.

(41) Ha az ajánlatkérők a fent említett 
kizárási követelményeket kötelezően 
alkalmazzák vagy választják, alkalmazniuk 
kell a [2004/18] irányelvet arra a 
lehetőségre vonatkozóan, hogy a gazdasági 
szereplők olyan szabálykövetési 
intézkedéseket fogadhatnak el, amelyek 
célja a bűncselekmények vagy 
kötelességszegések következményeinek 
orvoslása és a jogellenes magatartás 
további előfordulásának hatékony 
megakadályozása.

Or. en

Indokolás

Nyelvtani módosítás.

Módosítás 193
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. A szóban 
forgó szempontoknak garantálniuk kell, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérőknek
olyan kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, 
amely a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek. Ennek eredményeképpen az 
ajánlatkérők számára szerződés-odaítélési 
szempontként vagy „a gazdaságilag 

(43) A szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. A szóban 
forgó szempontoknak garantálniuk kell, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, ugyanakkor 
biztosítaniuk kell azt is, hogy az
ajánlatkérők olyan kiváló minőségű építési 
beruházást, árubeszerzést és 
szolgáltatásnyújtást követelhessenek meg, 
amely a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek, feltéve, hogy ezek a 
beruházások, árubeszerzések és 
szolgáltatásnyújtások kapcsolódnak a 
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legelőnyösebb ajánlat” vagy „a 
legalacsonyabb költség” alkalmazását kell 
megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon 
meghatározhatják a megfelelő minőségi 
standardokat.

szerződés tárgyához.

Or. en

Indokolás

A beszerzés fő odaítélési szempontja a legjobb ár-érték arány vagy más szóval a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat kritériuma kell, hogy legyen. Nincs szükség második szempontra („a 
legalacsonyabb költség”), mivel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kritériumában már 
benne foglaltatik az ár mint kritérium.

Módosítás 194
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. A szóban 
forgó szempontoknak garantálniuk kell, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérő 
szerveknek kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, amely 
a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek. Ennek eredményeképpen az 
ajánlatkérők számára szerződés-odaítélési 
szempontként vagy „a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat” vagy „a 
legalacsonyabb költség” alkalmazását kell 
megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon meghatározhatják 

(43) A szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. A szóban 
forgó szempontoknak garantálniuk kell, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérő 
szerveknek kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, amely 
a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek. Ennek eredményeképpen az 
ajánlatkérők számára szerződés-odaítélési 
szempontként vagy „a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat” alkalmazását kell 
megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon meghatározhatják 
a megfelelő minőségi standardokat.
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a megfelelő minőségi standardokat.

Or. fr

Módosítás 195
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. A szóban 
forgó szempontoknak garantálniuk kell, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérőknek 
olyan kiváló minőségű építési beruházásra, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra van 
szükségük, amely a lehető legjobban 
megfelel az igényeiknek. Ennek 
eredményeképpen az ajánlatkérők számára 
szerződés-odaítélési szempontként vagy „a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” vagy 
„a legalacsonyabb költség” alkalmazását 
kell megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon 
meghatározhatják a megfelelő minőségi 
standardokat.

(43) A szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. A szóban 
forgó szempontoknak garantálniuk kell, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérőknek 
olyan kiváló minőségű építési beruházásra, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra van 
szükségük, amely a lehető legjobban 
megfelel az igényeiknek. Ennek 
eredményeképpen az ajánlatkérők számára 
szerződés-odaítélési szempontként vagy „a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” vagy 
szabványosított termékek esetében a 
„legalacsonyabb ár” alkalmazását kell 
megengedni.

Or. en

Módosítás 196
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Ha az ajánlatkérő úgy dönt, hogy a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat alapján 
ítéli oda a szerződést, meg kell állapítania 
azokat az odaítélési szempontokat, 
amelyek alapján elbírálja az ajánlatokat, 
hogy megállapítsa, melyik esetében a 
legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. Az 
említett szempontok meghatározása függ a 
szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 
leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését. Továbbá a választott szerződés-
odaítélési szempontok nem ruházhatnak 
korlátlan választási szabadságot az 
ajánlatkérőre és biztosítaniuk kell a 
hatékony verseny lehetőségét, továbbá 
azokat olyan követelményeknek kell 
kísérniük, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által benyújtott információk 
hatékony ellenőrzését.

(44) Ha az ajánlatkérő a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat alapján ítéli oda a 
szerződést, meg kell állapítania azokat az 
odaítélési szempontokat, amelyek alapján 
elbírálja az ajánlatokat, hogy megállapítsa, 
melyik esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. Az 
említett szempontok meghatározása függ a 
szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 
leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését. Továbbá a választott szerződés-
odaítélési szempontok nem ruházhatnak 
korlátlan választási szabadságot az 
ajánlatkérőre és biztosítaniuk kell a 
hatékony verseny lehetőségét, továbbá 
azokat olyan követelményeknek kell 
kísérniük, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által benyújtott információk 
hatékony ellenőrzését.

Or. fr

Módosítás 197
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Ha az ajánlatkérő úgy dönt, hogy a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
alapján ítéli oda a szerződést, meg kell 
állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 

(44) Az ajánlatkérőnek meg kell 
állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 
esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. Az 
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esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. Az 
említett szempontok meghatározása függ a 
szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 
leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését. Továbbá a választott szerződés-
odaítélési szempontok nem ruházhatnak 
korlátlan választási szabadságot az 
ajánlatkérőre és biztosítaniuk kell a 
hatékony verseny lehetőségét, továbbá 
azokat olyan követelményeknek kell 
kísérniük, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által benyújtott információk 
hatékony ellenőrzését.

említett szempontok meghatározása függ a 
szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 
leírásban meghatározott – tárgya 
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a 
mérését. Továbbá a választott szerződés-
odaítélési szempontok nem ruházhatnak 
korlátlan választási szabadságot az 
ajánlatkérőre, és biztosítaniuk kell a 
hatékony és tisztességes verseny 
lehetőségét, továbbá azokat olyan 
követelményeknek kell kísérniük, amelyek 
lehetővé teszik az ajánlattevők által 
benyújtott információk hatékony 
ellenőrzését.

Or. en

Módosítás 198
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az említett ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérőket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérők 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 

(46) Az említett ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérőket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérők 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve, hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
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megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

kialakításra, és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani;

Or. en

Indokolás

Az ajánlatkérő szerveket ösztönözni kell az életciklus-költségek mérlegelésére. Azonban a 
számítási módszer kidolgozása terén még mindig problémák merülnek fel. Az uniós módszer 
kötelező használata túlságosan ambiciózus cél, emellett az európai közbeszerzési jogszabály 
minimumkövetelményeket állapít meg, amelyeknél az ajánlatkérő szervek szigorúbb
követelményeket állapíthatnak meg, amennyiben azok megfelelnek a Szerződés elveinek és az 
odaítélési kritériumok egyedi követelményeinek.

Módosítás 199
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az említett ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérőket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérők 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 

(46) Az említett ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérőket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérők 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
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legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve, hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra, és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a kutatási, a 
fejlesztési, termelési, használati, 
karbantartási és az életciklus végi 
ártalmatlanítási költségeket) és a külső 
költségeket, amennyiben azok pénzben 
kifejezhetők és nyomon követhetők. Az 
áruk vagy szolgáltatások egyes 
kategóriáihoz kapcsolódó életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 200
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az említett ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérőket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérők 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 

(46) Az említett ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérőket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérők 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
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módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

módszer alkalmazásával, feltéve, hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra, és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
használati, karbantartási és az életciklus 
végi ártalmatlanítási költségeket) és a külső 
költségeket, amennyiben azok pénzben 
kifejezhetők és nyomon követhetők. Az 
áruk vagy szolgáltatások egyes 
kategóriáihoz kapcsolódó életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; ezeket az 
érdekelt felekkel – ideértve az ipari 
szereplőket – folytatott konzultáció során 
kell elfogadni; minden így kialakított 
módszert kötelezővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 201
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Az említett ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérőket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérők
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 

(46) Ezeket az ágazatspecifikus 
intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve, hogy a 
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módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, 
életciklus-költségek kiszámítására uniós 
szintű közös módszereket kell kialakítani; 
minden így kialakított módszert kötelezővé 
kell tenni.

használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra, és az minden érdekelt számára 
elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes belső költséget (úgymint 
a használati, karbantartási és az életciklus 
végi ártalmatlanítási költségeket).

Or. en

Indokolás

Az életciklus-költségek a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat meghatározásának egyik 
lehetőségét jelentik, nem pedig a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat alternatíváját. A 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat alternatívája a legalacsonyabb ár, de csak 
szabványosított termékek esetén.

Módosítás 202
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Tekintettel az Európai Bíróság 
jelenlegi ítélkezési gyakorlatára, az 
ajánlatkérő szervek odaítélési 
szempontként választhatják annak 
megvizsgálását is, hogy a szóban forgó 
termék méltányos kereskedelemből 
származik-e, ideértve azt a követelményt 
is, hogy a termelőknek bizonyos 
minimumot és felárat kell kapniuk.
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Or. en

Módosítás 203
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy –
bizonyos mértékig – az adott termelési 
vagy szolgáltatásnyújtási folyamatokban 
közvetlenül részt vevő személyek 
munkakörülményeihez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessék a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
odaítélési szempontjai között. Ezek a 
jellemzők csak emberi erőforrások (például 
a termelési folyamatban részt vevő 
alkalmazottak egészségének védelmére, 
vagy a szerződés teljesítésére kijelölt 
személyek közül a hátrányos helyzetű 
személyek, ill. a sérülékeny csoportok 
tagjai társadalmi beilleszkedésének 
támogatására vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
említett jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 

Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban, az odaítélési 
szempontokban és a szerződésteljesítési 
záradékokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők –
bizonyos mértékig – az adott termelési 
vagy szolgáltatásnyújtási folyamatokban 
közvetlenül részt vevő személyek 
munkakörülményeihez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltethetik az odaítélési 
szempontok között. Ezek a jellemzők 
többek között emberi erőforrások (például 
a termelési folyamatban részt vevő 
alkalmazottak) egészségének védelmére, 
vagy a szerződés teljesítésére kijelölt 
személyek közül a hátrányos helyzetű 
személyek, ill. a sérülékeny csoportok 
tagjai társadalmi beilleszkedésének 
támogatására vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
említett jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
kapcsolódniuk kell a szerződés tárgyához. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
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szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket.

irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. Az ajánlatkérő szervek 
szociális megfontolásokat (pl. ILO-
alapegyezményeket) is feltüntethetnek a 
műszaki leírásban, amennyiben ez a 
szerződés tárgyához kapcsolódik, és annak 
szempontjából releváns.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem hangsúlyozza kellő mértékben a társadalmi megfontolásokat. A 
társadalmi megfontolások alkalmazását a beszerzési folyamat valamennyi szakaszában 
lehetővé kell tenni, feltéve, hogy azok kapcsolódnak a szerződés tárgyához.

Módosítás 204
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 

(47) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
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gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
ilyen jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel32 összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket.

gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között, 
többek között például a gyártási 
folyamatokban részt vevő alkalmazottak 
egészségének védelmére, illetve a 
szerződés teljesítésére kijelölt személyek 
közül a hátrányos helyzetű személyek vagy 
a kiszolgáltatott csoportok tagjai 
társadalmi beilleszkedésének – például a 
fogyatékossággal élők hozzáférésének –
támogatására vonatkozó jellemzőket. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
ilyen jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel32 összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket.

Or. es

Módosítás 205
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy –
bizonyos mértékig – az adott termelési 
vagy szolgáltatásnyújtási folyamatokban 
közvetlenül részt vevő személyek 
munkakörülményeihez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
odaítélési szempontjai között. Ezek a 
jellemzők csak emberi erőforrások 
(például a termelési folyamatban részt 
vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
említett jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel32 összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 

(47) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek az 
építési beruházások, szolgáltatások vagy 
áruk életciklusának pénzben való 
kifejezésére és ennek megfelelően a 
társadalmi és környezeti 
fenntarthatóságra hivatkozzanak, feltéve, 
hogy ezek a jellemzők kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A műszaki 
leírásokat és odaítélési szempontokat 
kiterjesztőleg kell értelmezni. Az 
ajánlatkérők a műszaki leírásokat és az 
odaítélési szempontokat alkalmazhatják a 
hátrányos társadalmi vagy környezeti 
hatások minimalizálására vagy a pozitív 
társadalmi, illetve környezeti hatások 
maximalizálására. Az ajánlatkérő szervek 
az odaítélési szempontok között 
szerepeltethetik a beágyazott életciklusra 
irányuló, a költségminimalizálást és a 
forráshatékonyság-maximalizálást 
szolgáló megközelítés meglétének 
kritériumát, amelyet építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk nyújtása
keretében olyan módon kell alkalmazni, 
hogy se közvetlenül, se közvetve ne 
diszkriminálják a más tagállambeli vagy a
WTO Kormányzati Közbeszerzési 
Megállapodásában, illetve az Unió által is 
aláírt szabadkereskedelmi 
megállapodásban részes harmadik 
országbeli gazdasági szereplőket. Az 
ajánlatkérő szervek számára lehetővé kell 
tenni, hogy a szóban forgó szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezetét, képzettségét és 
tapasztalatát szerepeltessék a műszaki 
leírásban és az odaítélési szempontokban, 
mivel ez hatással lehet a szerződés 
teljesítésének minőségére és társadalmi 
fenntarthatóságára, és ennek 
következtében a legjobb ár-érték arányt 
biztosító ajánlat kiválasztására. Az 
ajánlatkérő szervek ezeket a 
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szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket.

megfontolásokat szerepeltethetik a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között.

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdés 22. pont módosítása – feltéve, hogy fennáll a kapcsolat a szerződés 
tárgyával, és feltéve, hogy az életciklus a megvásárlás pillanatától kezdődik – bevezeti az 
építési beruházásokba, szolgáltatásokba vagy árukba beágyazott „életciklus” fogalmát, amely 
az életciklus nem használati szakaszában hozott döntések eredménye. Ezeket a 
megfontolásokat fel kell venni a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempontjai közé. Ez a 
módosított preambulumbekezdés hivatkozik erre a rendelkezésre.

Módosítás 206
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy –
bizonyos mértékig – az adott termelési 
vagy szolgáltatásnyújtási folyamatokban 
közvetlenül részt vevő személyek 
munkakörülményeihez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
odaítélési szempontjai között. Ezek a 
jellemzők csak emberi erőforrások (például 
a termelési folyamatban részt vevő 
alkalmazottak egészségének védelmére, 
vagy a szerződés teljesítésére kijelölt 

(47) A társadalmi megfontolások 
közbeszerzésbe való jobb integrációja 
érdekében a beszerzők számára lehetővé 
kell tenni, hogy – bizonyos mértékig – az 
adott termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
odaítélési szempontjai között. Ezek a 
jellemzők csak emberi erőforrások (például 
a termelési folyamatban részt vevő 
alkalmazottak) egészségének védelmére, 
vagy a szerződés teljesítésére kijelölt 
személyek közül a hátrányos helyzetű 
személyek, ill. a sérülékeny csoportok 
tagjai társadalmi beilleszkedésének 
támogatására vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
említett jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk,
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
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személyek közül a hátrányos helyzetű 
személyek, ill. a sérülékeny csoportok 
tagjai társadalmi beilleszkedésének 
támogatására vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
említett jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket.

szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket.

Or. en

Módosítás 207
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 

(47) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek az 
életciklus-jellemzőkre, például egyedi 
termelési folyamatokra – beleértve például 
a szociális és környezetvédelmi 
vonatkozásokat is –, a szolgáltatásnyújtás 
egy meghatározott módjára, a környezeti 
vagy szociális hatások minimalizálásának 
vagy maximalizálásának funkcionális 
vagy a végrehajtással kapcsolatos 
követelményeire vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
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számára lehetővé kell tenni, hogy –
bizonyos mértékig – az adott termelési 
vagy szolgáltatásnyújtási folyamatokban 
közvetlenül részt vevő személyek 
munkakörülményeihez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
odaítélési szempontjai között. Ezek a 
jellemzők csak emberi erőforrások 
(például a termelési folyamatban részt 
vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
említett jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket.

szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A közbeszerzés 
tárgyához való kapcsolódás követelményét 
tágan kell értelmezni. Ennek megfelelően 
a társadalmi megfontolások 
közbeszerzésbe való jobb integrációja 
érdekében a beszerzők számára lehetővé 
kell tenni, hogy – bizonyos mértékig – az 
adott termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban. Ezek a jellemzők például
a termelési folyamatban részt vevő 
alkalmazottak egészségének védelmére, a 
nemek közötti egyenlőség biztosítására (pl. 
azonos bérezés, a munka és a magánélet 
összeegyeztethetősége), a szakmai 
továbbképzési intézkedésekhez való 
hozzáférésre, a felhasználók bevonására 
és a velük való konzultációra, a 
megfizethetővé tételre, az emberi jogokra, 
a méltányos kereskedelemre vagy a 
szerződés teljesítésére kijelölt személyek 
közül a hátrányos helyzetű személyek, ill. a 
sérülékeny csoportok (például tartós 
munkanélküliek, romák, migránsok, fiatal 
vagy idősebb munkavállalók) tagjai 
társadalmi beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
említett jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
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szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. A szolgáltatási szerződések és 
az építési beruházások tervét magában 
foglaló szerződések esetében meg kell 
engedni az ajánlatkérő szerveknek, hogy a 
szóban forgó szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
műszaki leírásként vagy odaítélési 
szempontként használják, mivel ez 
hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére és fenntarthatóságára, és 
ennek következtében az ajánlat gazdasági 
értékére. Ezenkívül az ajánlatkérő szervek 
a műszaki leírásba vagy az odaítélési 
szempontok közé beépíthetnek az 
életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső társadalmi költségekkel – például a 
termelésnek a közvetlen környezetre és a 
szomszédos közösségekre gyakorolt 
hatásával – összefüggő szociális 
megfontolásokat is. A szolgáltatásnyújtás 
helyszínén alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási feltételekről, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív megállapodásokban és 
szerződésekben és a XIV. mellékletben 
felsorolt nemzetközi munkajogi 
rendelkezésekben megállapított 
kötelezettségek tekintetében az ajánlatkérő 
szerveknek ezeket a kötelezettségeket 
szerepeltetniük kell a műszaki 
leírásokban; ezek a kötelezettségek olyan 
határokon átnyúló helyzetekben is 
alkalmazandók, amikor egy tagállam 
munkavállalói egy másik tagállamban 
nyújtanak szolgáltatásokat.

Or. de



PE492.861v02-00 68/201 AM\911613HU.doc

HU

Módosítás 208
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy –
bizonyos mértékig – az adott termelési 
vagy szolgáltatásnyújtási folyamatokban 
közvetlenül részt vevő személyek 
munkakörülményeihez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
odaítélési szempontjai között. Ezek a 
jellemzők csak emberi erőforrások 
(például a termelési folyamatban részt 
vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
említett jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 

(47) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy –
bizonyos mértékig – az adott termelési 
vagy szolgáltatásnyújtási folyamatokban 
közvetlenül részt vevő személyek 
munkakörülményeihez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
odaítélési szempontjai között. Ezek a 
jellemzők a nemzeti munkajogi 
törvényekben és szabályozásokban, 
valamint a XIV. mellékletben felsorolt 
nemzetközi egyezményekben 
meghatározott munkafeltételekre 
(amelyek közül mindig a munkavállaló 
számára kedvezőbb alkalmazandó) 
vonatkozhatnak azon ellátási lánc 
tekintetében, amelyben a termelési 
folyamatok zajlanak. Ezek a 
rendelkezések a következők: a nyolc ILO-
alapegyezmény által meghatározott 
rendelkezések (egyesülési szabadság, 
kollektív tárgyalási jog, kényszer- és 
kötelező munka, hátrányos 
megkülönböztetés a foglalkoztatás és 
munkavállalás tekintetében, 
gyermekmunka); munkahelyi biztonság és 
egészség; munkaidő; bérek; szociális 
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irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket.

biztonság. Ezek a jellemzők a szerződés 
teljesítésére kijelölt személyek közül a 
hátrányos helyzetű személyek, ill. a 
sérülékeny csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására is 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
említett jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottak munkafeltételeit. E 
szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket.

Or. en

Indokolás

Hasznos lehet, ha a munkafeltételek közül nemcsak az „egészség védelme” kerül be a műszaki 
leírásokba és az odaítélési kritériumokba, hanem egyéb olyan munkafeltételek is, amelyek az 
ILO „tisztességes munkára” vonatkozó koncepciójának alapvető elemei.

Módosítás 209
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 

(47) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
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szakaszával kapcsolatos valamilyen
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy –
bizonyos mértékig – az adott termelési 
vagy szolgáltatásnyújtási folyamatokban 
közvetlenül részt vevő személyek 
munkakörülményeihez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
odaítélési szempontjai között. Ezek a 
jellemzők csak emberi erőforrások 
(például a termelési folyamatban részt 
vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
említett jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel32 összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket.

különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához, és arányban 
állnak a szerződés értékével és céljaival.

Or. en

Indokolás

A műszaki leírásokban és az odaítélési szempontokban a „termelési folyamatra” vagy „az 
életciklus bármely egyéb szakaszára” utaló hivatkozás túl homályos, és az átláthatóság és a 
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hatékony verseny kárára növelné az ajánlatkérő szervek mérlegelési jogkörét. Így könnyen 
sérülhetne az az elv, amely szerint biztosítani kell a közbeszerzés tárgyához való 
kapcsolódást.

Módosítás 210
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Azok az ajánlatok, amelyek látszólag 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmaznak az építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
tekintetében, előfordulhat, hogy 
műszakilag, gazdaságilag vagy jogilag 
tisztességtelen feltételezéseken vagy 
gyakorlatokon alapulnak. Annak 
érdekében, hogy megakadályozzák az 
esetleges hátrányokat a szerződések 
teljesítése során, az ajánlatkérőket
kötelezni kell arra, hogy magyarázatot 
kérjenek a felszámított árra, amennyiben az 
ajánlat jelentősen alatta marad a többi 
ajánlattevő által kért árnak. Ha az 
ajánlattevő nem tud kielégítő 
magyarázattal szolgálni, az ajánlatkérő 
jogosult elutasítani az ajánlatot. Kötelező 
az elutasítás azokban az esetekben, 
amelyekben az ajánlatkérő megállapította, 
hogy a kirívóan alacsony ár az Unió 
kötelező erejű szociális, munkaügyi vagy
környezetvédelmi jogszabályai, illetve a 
nemzetközi jogi rendelkezések be nem 
tartásának eredménye.

(49) Azok az ajánlatok, amelyek látszólag 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmaznak az építési
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
tekintetében, előfordulhat, hogy 
műszakilag, gazdaságilag vagy jogilag 
tisztességtelen feltételezéseken vagy 
gyakorlatokon alapulnak. Annak 
érdekében, hogy megakadályozzák az 
esetleges hátrányokat a szerződések 
teljesítése során, az ajánlatkérők szerveket
kötelezni kell arra, hogy magyarázatot 
kérjenek a felszámított árra, amennyiben az 
ajánlat jelentősen alatta marad a többi 
ajánlattevő által kért árnak. Ha az 
ajánlattevő nem tud kielégítő 
magyarázattal szolgálni, az ajánlatkérő 
szerv elutasíthatja az ajánlatot. Kötelező 
az elutasítás azokban az esetekben, 
amelyekben az ajánlatkérő szerv
megállapította, hogy a megadott kirívóan 
alacsony ár az Unió környezetvédelmi 
jogszabályai be nem tartásának vagy a 
szolgáltatásnyújtás helyszínén 
alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási feltételekről, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben,
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív megállapodásokban és 
szerződésekben és a XIV. mellékletben 
felsorolt nemzetközi munkajogi 
rendelkezésekben megállapított 
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kötelezettségek be nem tartásának 
eredménye; ezek a kötelezettségek olyan 
határokon átnyúló helyzetekben is 
alkalmazandók, amikor egy tagállam 
munkavállalói egy másik tagállamban 
nyújtanak szolgáltatásokat.

Or. de

Módosítás 211
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket a pályázati felhívásként 
kiadott hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Megemlíthetők például 
a szerződés teljesítése során alkalmazandó 
azon követelmények, amelyek a hosszú 
ideje munka nélkül lévők alkalmazására, 
vagy a munkanélküliek, illetve fiatalok 
képzését célzó intézkedések 
végrehajtására, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) alapegyezményei 
rendelkezéseinek tényleges betartására 
irányulnak - akkor is, ha azokat nem 
ültették át a nemzeti jogba -, valamint a 
nemzeti jog által előírtnál több hátrányos 
helyzetű személy alkalmazására 

(50) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
kiadott előzetes tájékoztatóban vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Többek között 
megemlíthetők például a szerződés 
teljesítése során alkalmazandó azon 
követelmények, amelyek a hosszú ideje 
munka nélkül lévők alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
alapegyezményei rendelkezéseinek 
tényleges betartására irányulnak - akkor is, 
ha azokat nem ültették át a nemzeti jogba -, 
valamint a nemzeti jog által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
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irányulnak. irányulnak. A szolgáltatásnyújtás 
helyszínén alkalmazandó, a szociális és 
foglalkoztatási feltételekről, a munkahelyi 
egészségről és biztonságról, a 
társadalombiztosításról és a 
munkafeltételekről szóló uniós és nemzeti 
jogszabályokban, rendeletekben vagy 
közigazgatási rendelkezésekben, 
választottbírósági ítélkezési gyakorlatban, 
kollektív megállapodásokban és 
szerződésekben és a XIV. mellékletben 
felsorolt nemzetközi munkajogi
rendelkezésekben megállapított 
kötelezettségek tekintetében az ajánlatkérő 
szerveknek a szerződésteljesítési 
feltételekben szerepeltetniük kell a 
védelem megfelelő szintjét meghatározó 
rendelkezéseket.

Or. de

Módosítás 212
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket a pályázati felhívásként 
kiadott hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Megemlíthetők például 
a szerződés teljesítése során alkalmazandó 

(50) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket a pályázati felhívásként 
kiadott hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Megemlíthetők például 
a szerződés teljesítése során alkalmazandó 
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azon követelmények, amelyek a hosszú 
ideje munka nélkül lévők alkalmazására, 
vagy a munkanélküliek, illetve fiatalok 
képzését célzó intézkedések 
végrehajtására, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) alapegyezményei 
rendelkezéseinek tényleges betartására 
irányulnak - akkor is, ha azokat nem 
ültették át a nemzeti jogba -, valamint a 
nemzeti jog által előírtnál több hátrányos 
helyzetű személy alkalmazására 
irányulnak. 

azon követelmények, amelyek a hosszú 
ideje munka nélkül lévők alkalmazására, 
vagy a munkanélküliek, illetve fiatalok 
képzését célzó intézkedések 
végrehajtására, a nemzeti munkajogi 
törvényekben és szabályozásokban, 
valamint a XIV. mellékletben felsorolt 
nemzetközi egyezményekben 
meghatározott munkafeltételek (amelyek 
közül mindig a munkavállaló számára 
kedvezőbb alkalmazandó) tényleges 
betartására irányulnak azon ellátási lánc 
tekintetében, amelyben a termelési 
folyamatok zajlanak. Ezek a 
rendelkezések a következők: a nyolc ILO-
alapegyezmény által meghatározott 
rendelkezések (egyesülési szabadság, 
kollektív tárgyalási jog, kényszer- és 
kötelező munka, hátrányos 
megkülönböztetés a foglalkoztatás és 
munkavállalás tekintetében, 
gyermekmunka); munkahelyi biztonság és 
egészség; munkaidő; bérek; szociális 
biztonság.

Or. en

Módosítás 213
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A szerződések teljesítésének feltételei
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket a pályázati felhívásként 
kiadott hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 

(50) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket a pályázati felhívásként 
kiadott hirdetményben vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés vagy szakmai 
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beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Megemlíthetők például 
a szerződés teljesítése során alkalmazandó 
azon követelmények, amelyek a hosszú 
ideje munka nélkül lévők alkalmazására, 
vagy a munkanélküliek, illetve fiatalok 
képzését célzó intézkedések 
végrehajtására, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) alapegyezményei 
rendelkezéseinek tényleges betartására 
irányulnak - akkor is, ha azokat nem 
ültették át a nemzeti jogba -, valamint a 
nemzeti jog által előírtnál több hátrányos 
helyzetű személy alkalmazására
irányulnak. 

képzés. Megemlíthetők például a szerződés 
teljesítése során alkalmazandó azon 
követelmények, amelyek a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására 
irányulnak.

Or. en

Indokolás

A törölt szövegrész hátráltathatná azon elv alkalmazását, amely szerint biztosítani kell a 
közbeszerzés tárgyához való kapcsolódást.

Módosítás 214
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) A közbeszerzések megfelelő 
működésének biztosítása érdekében az 
alvállalkozók igénybevételét megfelelően 
kell szabályozni. Az ajánlatban 
tájékoztatni kell az ajánlatkérőt a 
szerződés azon részeiről, amelyekre nézve 
esetlegesen alvállalkozói szerződést kíván 
kötni, továbbá a javasolt alvállalkozókról. 
Folyamatban lévő szerződés alvállalkozói 
láncában bekövetkező változások esetén 
biztosítani kell a szerződésnek a benyújtott 
ajánlatban meghatározottal megegyező 
minőségben történő végrehajtását, és e 
változásról meg kell állapodni az 
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ajánlatkérő szervvel. Amennyiben a 
szerződés jellege azt megengedi, az 
ajánlatkérő szervnek biztosítania kell az 
alvállalkozók közvetlen kifizetését. Végül 
az alvállalkozói lánc esetében 
egyetemleges felelősségi rendszert kell 
létrehozni, valamint biztosítani kell, hogy 
e lánc legfeljebb három, egymásnak 
vertikálisan alárendelt alvállalkozóra 
korlátozódjon.

Or. it

Módosítás 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Azokat a – mind nemzeti, mind pedig 
uniós szintű – törvényeket, rendeleteket és 
kollektív szerződéseket, amelyek a 
munkavégzési feltételek és a munkahelyi 
biztonság terén hatályosak, alkalmazni kell 
a szerződés teljesítése során, feltéve, hogy 
e szabályok és azok alkalmazása megfelel 
az uniós jognak. Olyan esetben, amikor az 
egyik tagállamból származó munkavállaló 
a szerződés teljesítése céljából egy másik 
tagállamban nyújt szolgáltatást, a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv állapítja meg 
azokat a minimumfeltételeket, amelyeket a 
fogadó országnak e kiküldött 
munkavállalók tekintetében be kell 
tartania. Ha a nemzeti jog tartalmaz erre 
vonatkozó rendelkezéseket, e 
kötelezettségek be nem tartása az érintett 
gazdasági szereplő súlyos 
kötelességszegésének minősülhet, amely 
akár ahhoz is vezethet, hogy az adott 
gazdasági szereplőt kizárják a 

(51) Azokat a – mind nemzeti, mind pedig 
uniós szintű – törvényeket, rendeleteket és 
kollektív szerződéseket, amelyek a 
munkavégzési feltételek, a 
fogyatékossággal élők munkaerő-piaci 
integrációja és a munkahelyi biztonság 
terén hatályosak, alkalmazni kell a 
szerződés teljesítése során, feltéve, hogy e
szabályok és azok alkalmazása megfelel az 
uniós jognak. Olyan esetben, amikor az 
egyik tagállamból származó munkavállaló 
a szerződés teljesítése céljából egy másik 
tagállamban nyújt szolgáltatást, a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv állapítja meg 
azokat a minimumfeltételeket, amelyeket a 
fogadó országnak e kiküldött 
munkavállalók tekintetében be kell 
tartania. Ha a nemzeti jog tartalmaz erre 
vonatkozó rendelkezéseket, e 
kötelezettségek be nem tartása az érintett 
gazdasági szereplő súlyos 
kötelességszegésének minősülhet, amely 
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közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásból.

akár ahhoz is vezethet, hogy az adott 
gazdasági szereplőt kizárják a 
közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásból.

Or. es

Módosítás 216
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
56 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56a) Az ajánlatkérőknek tiszteletben kell 
tartaniuk a 2011/7/EU irányelvnek a 
késedelmes fizetésről szóló rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 217
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Az értékelés bemutatta, hogy a 
tagállamok nem kísérik következetesen és 
rendszeresen figyelemmel a közbeszerzési 
szabályok végrehajtását és működését. Ez 
negatív hatással van az említett 
irányelvekből eredő rendelkezések 
megfelelő végrehajtására, ami a költségek 
és a bizonytalanság fontos forrását jelenti. 
Több tagállam kijelölt egy központi 
nemzeti testületet, amely a közbeszerzéssel 
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, 
azonban az ilyen testületekre bízott 
feladatok jelentős mértékben eltérőek a 
különböző tagállamokban. A világosabb, 
következetesebb és hitelesebb megfigyelési 

törölve



PE492.861v02-00 78/201 AM\911613HU.doc

HU

és ellenőrzési mechanizmusok növelnék a 
közbeszerzési szabályok működésével 
kapcsolatos ismereteket, javítanák a 
jogbiztonságot a vállalkozások és az 
ajánlatkérők számára, és hozzájárulnának 
az egyenlő versenyfeltételek 
kialakításához. Ezek a mechanizmusok –
különösen az Unió által társfinanszírozott 
projektek vonatkozásában – a problémák 
felismerésének és korai szakaszban 
történő megoldásának, valamint a 
szerkezeti hiányosságok megállapításának 
eszközeként szolgálhatnának. Különösen 
nagy igény mutatkozik az említett 
mechanizmusok összehangolására a 
közbeszerzési politika következetes 
alkalmazásának, ellenőrzésének és 
figyelemmel kísérésének biztosítása, 
valamint a közbeszerzési politika 
eredményeinek az egész Unióra kiterjedő 
módszeres értékelése érdekében.

Or. en

Indokolás

Ezek a cikkek felesleges adminisztratív terheket teremtenek. A tagállamok szabadon 
dönthetnek belső igazgatásuk megszervezéséről. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy európai 
szabályozás nélkül hoznak létre felügyeleti testületet (84. cikk). A 84. cikk sérti a 
szubszidiaritás elvét.

Módosítás 218
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Az értékelés bemutatta, hogy a 
tagállamok nem kísérik következetesen és 
rendszeresen figyelemmel a közbeszerzési 
szabályok végrehajtását és működését. Ez 
negatív hatással van az említett 
irányelvekből eredő rendelkezések 
megfelelő végrehajtására, ami a költségek 
és a bizonytalanság fontos forrását jelenti. 
Több tagállam kijelölt egy központi

(57) Az értékelés bemutatta, hogy még 
számottevő mértékben javítani kell az 
uniós közbeszerzési szabályok 
alkalmazását. A szabályok hatékonyabb és 
következetesebb alkalmazása 
szempontjából egyrészről létfontosságú, 
hogy jó áttekintést kapjunk a nemzeti 
közbeszerzési politikák lehetséges 
strukturális problémáiról és általános 
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nemzeti testületet, amely a közbeszerzéssel 
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, 
azonban az ilyen testületekre bízott 
feladatok jelentős mértékben eltérőek a 
különböző tagállamokban. A világosabb, 
következetesebb és hitelesebb megfigyelési 
és ellenőrzési mechanizmusok növelnék a 
közbeszerzési szabályok működésével 
kapcsolatos ismereteket, javítanák a 
jogbiztonságot a vállalkozások és az 
ajánlatkérők számára, és hozzájárulnának 
az egyenlő versenyfeltételek 
kialakításához. Ezek a mechanizmusok –
különösen az Unió által társfinanszírozott 
projektek vonatkozásában – a problémák 
felismerésének és korai szakaszban 
történő megoldásának, valamint a 
szerkezeti hiányosságok megállapításának 
eszközeként szolgálhatnának. Különösen 
nagy igény mutatkozik az említett 
mechanizmusok összehangolására a 
közbeszerzési politika következetes 
alkalmazásának, ellenőrzésének és 
figyelemmel kísérésének biztosítása, 
valamint a közbeszerzési politika 
eredményeinek az egész Unióra kiterjedő 
módszeres értékelése érdekében.

mintáiról, mivel így célzottabban lehet 
kezelni a lehetséges problémákat. Ezt az 
áttekintést megfelelő megfigyeléssel lehet 
elérni, amelynek eredményeit 
rendszeresen közzé kell tenni, ezáltal 
lehetővé téve a közbeszerzési szabályok és 
gyakorlatok lehetséges javításáról szóló 
érdemi vitát. Másrészről pedig a 
közbeszerzési gyakorlatokkal kapcsolatos 
ismeretek gyarapítása, valamint a 
közbeszerzési gyakorlatok 
jogbiztonságának és szakmaiságának 
fokozása révén az ajánlatkérő szerveknek 
és a gazdasági szereplőknek adott 
útmutatás és támogatás javítása is 
nagyban hozzájárulhat a közbeszerzés 
hatékonyságának javításához; ha 
szükségesnek látszik, ezt az útmutatást és 
támogatást elérhetővé kell tenni az 
ajánlatkérő szervek és a gazdasági 
szereplők számára a szabályok helyes 
alkalmazásának biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Alternatív javaslatok az irányítással kapcsolatban.

Módosítás 219
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Az értékelés bemutatta, hogy a 
tagállamok nem kísérik következetesen és 
rendszeresen figyelemmel a közbeszerzési 
szabályok végrehajtását és működését. Ez 
negatív hatással van az említett 
irányelvekből eredő rendelkezések 

(57) Az értékelés bemutatta, hogy a 
tagállamok nem kísérik következetesen és 
rendszeresen figyelemmel a közbeszerzési 
szabályok végrehajtását és működését. Ez 
negatív hatással van az említett 
irányelvekből eredő rendelkezések 
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megfelelő végrehajtására, ami a költségek 
és a bizonytalanság fontos forrását jelenti. 
Több tagállam kijelölt egy központi 
nemzeti testületet, amely a közbeszerzéssel 
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, 
azonban az ilyen testületekre bízott 
feladatok jelentős mértékben eltérőek a 
különböző tagállamokban. A világosabb, 
következetesebb és hitelesebb megfigyelési 
és ellenőrzési mechanizmusok növelnék a 
közbeszerzési szabályok működésével 
kapcsolatos ismereteket, javítanák a 
jogbiztonságot a vállalkozások és az 
ajánlatkérők számára, és hozzájárulnának
az egyenlő versenyfeltételek 
kialakításához. Ezek a mechanizmusok –
különösen az Unió által társfinanszírozott 
projektek vonatkozásában – a problémák 
felismerésének és korai szakaszban 
történő megoldásának, valamint a 
szerkezeti hiányosságok megállapításának 
eszközeként szolgálhatnának. Különösen 
nagy igény mutatkozik az említett 
mechanizmusok összehangolására a 
közbeszerzési politika következetes 
alkalmazásának, ellenőrzésének és 
figyelemmel kísérésének biztosítása, 
valamint a közbeszerzési politika 
eredményeinek az egész Unióra kiterjedő 
módszeres értékelése érdekében.

megfelelő végrehajtására, ami a költségek 
és a bizonytalanság fontos forrását jelenti. 
Ezért a tagállamoknak fokozniuk kell a
felügyelet érdekében tett erőfeszítéseiket, 
és az esetleges bizonytalanságok 
tisztázására habozás nélkül a Bizottsághoz 
kell fordulniuk. Ezenkívül az Európai 
Bizottságnak évente jelentést kell tennie a 
tisztázásra irányuló kérdésekről, az 
Európai Bíróság legújabb ítélkezési 
gyakorlatáról, valamint az irányelv 
végrehajtásával kapcsolatos gyakori 
panaszokról.

Or. en

Módosítás 220
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
nemzeti hatóságot, amely a közbeszerzés 
felügyeletéért, végrehajtásáért és 
ellenőrzéséért felel. Ennek a központi 
szervnek közvetlen és időszerű 

törölve
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információkkal kell rendelkeznie, 
különösen a közbeszerzési jogot érintő 
különböző problémákkal kapcsolatban. A 
szóban forgó testületnek képesnek kell 
lennie arra, hogy azonnali visszajelzést 
adjon a politika működéséről és 
potenciális gyenge pontjairól a nemzeti 
jogban és a gyakorlatban, és 
hozzájáruljon a megoldások gyors 
megtalálásához. A korrupció és a csalás 
elleni hatékony küzdelem érdekében mind 
a központi szerv, mind a nyilvánosság 
számára biztosítani kell annak 
lehetőségét, hogy megvizsgálják a 
megkötött szerződések szövegét. Ezért a 
nagy értékű szerződéseket el kell juttatni a 
felügyeleti testülethez, a jogos köz- és 
magánérdekeket nem veszélyeztető 
mértékig hozzáférést biztosítva az érdekelt 
személyeknek e dokumentumokhoz.

Or. en

Módosítás 221
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
nemzeti hatóságot, amely a közbeszerzés 
felügyeletéért, végrehajtásáért és 
ellenőrzéséért felel. Ennek a központi 
szervnek közvetlen és időszerű 
információkkal kell rendelkeznie, 
különösen a közbeszerzési jogot érintő 
különböző problémákkal kapcsolatban. A 
szóban forgó testületnek képesnek kell 
lennie arra, hogy azonnali visszajelzést 
adjon a politika működéséről és 
potenciális gyenge pontjairól a nemzeti 
jogban és a gyakorlatban, és 
hozzájáruljon a megoldások gyors 
megtalálásához. A korrupció és a csalás 

törölve
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elleni hatékony küzdelem érdekében mind 
a központi szerv, mind a nyilvánosság 
számára biztosítani kell annak 
lehetőségét, hogy megvizsgálják a 
megkötött szerződések szövegét. Ezért a 
nagy értékű szerződéseket el kell juttatni a 
felügyeleti testülethez, a jogos köz- és 
magánérdekeket nem veszélyeztető 
mértékig hozzáférést biztosítva az érdekelt 
személyeknek e dokumentumokhoz.

Or. en

Indokolás

Alternatív javaslatok az irányítással kapcsolatban.

Módosítás 222
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
nemzeti hatóságot, amely a közbeszerzés 
felügyeletéért, végrehajtásáért és 
ellenőrzéséért felel. Ennek a központi 
szervnek közvetlen és időszerű 
információkkal kell rendelkeznie, 
különösen a közbeszerzési jogot érintő 
különböző problémákkal kapcsolatban. A 
szóban forgó testületnek képesnek kell 
lennie arra, hogy azonnali visszajelzést 
adjon a politika működéséről és 
potenciális gyenge pontjairól a nemzeti 
jogban és a gyakorlatban, és 
hozzájáruljon a megoldások gyors 
megtalálásához. A korrupció és a csalás 
elleni hatékony küzdelem érdekében mind 
a központi szerv, mind a nyilvánosság 
számára biztosítani kell annak 
lehetőségét, hogy megvizsgálják a 
megkötött szerződések szövegét. Ezért a 
nagy értékű szerződéseket el kell juttatni a 
felügyeleti testülethez, a jogos köz- és 
magánérdekeket nem veszélyeztető 

törölve
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mértékig hozzáférést biztosítva az érdekelt 
személyeknek e dokumentumokhoz.

Or. en

Módosítás 223
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
nemzeti hatóságot, amely a közbeszerzés 
felügyeletéért, végrehajtásáért és 
ellenőrzéséért felel. Ennek a központi 
szervnek közvetlen és időszerű 
információkkal kell rendelkeznie, 
különösen a közbeszerzési jogot érintő 
különböző problémákkal kapcsolatban. A 
szóban forgó testületnek képesnek kell 
lennie arra, hogy azonnali visszajelzést 
adjon a politika működéséről és 
potenciális gyenge pontjairól a nemzeti 
jogban és a gyakorlatban, és 
hozzájáruljon a megoldások gyors 
megtalálásához. A korrupció és a csalás 
elleni hatékony küzdelem érdekében mind 
a központi szerv, mind a nyilvánosság 
számára biztosítani kell annak 
lehetőségét, hogy megvizsgálják a 
megkötött szerződések szövegét. Ezért a 
nagy értékű szerződéseket el kell juttatni a 
felügyeleti testülethez, a jogos köz- és 
magánérdekeket nem veszélyeztető 
mértékig hozzáférést biztosítva az érdekelt 
személyeknek e dokumentumokhoz.

törölve

Or. en

Módosítás 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník



PE492.861v02-00 84/201 AM\911613HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Nem biztos, hogy minden ajánlatkérő 
rendelkezik megfelelő belső 
szakértelemmel a gazdaságilag vagy 
műszakilag összetett szerződések 
lebonyolításához. Ilyen körülmények 
közepette a megfelelő szakmai támogatás 
hatékonyan kiegészítené a felügyeleti és 
az ellenőrzési tevékenységeket. Ez a 
célkitűzés egyrészt az ajánlatkérők 
számára műszaki segítséget nyújtó, 
ismeretmegosztó eszközök 
(tudásközpontok) útján is elérhető; 
másrészt a vállalkozásoknak - nem 
utolsósorban a kkv-knek - adminisztrációs 
segítségnyújtásban kellene részesülniük, 
különösen akkor, ha határokon átnyúló 
alapon vesznek részt valamely 
közbeszerzési eljárásban.

(59) Valamennyi érdekeltet fel kell 
hatalmazni arra, hogy egy illetékes 
hatóságnak vagy a Bíróságnak 
jelenthessék ezen irányelv megsértésének 
eseteit. A tagállamoknak meg kell 
teremteniük annak lehetőségét, hogy
felügyeleti hatóságokhoz, ágazati 
felügyeleti testületekhez, helyi, regionális 
vagy nemzeti versenyhatóságokhoz vagy 
ellenőrző hatóságokhoz, 
ombudsmanokhoz és – amennyiben ilyen 
létezik – a nemzeti felügyeleti testülethez 
lehessen folyamodni.

Or. en

Indokolás

Egyszerűsítés.

Módosítás 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A nyomon követési, felügyeleti és
támogatási struktúrák vagy 
mechanizmusok nemzeti szinten már 
léteznek, és természetesen alkalmazhatók
a közbeszerzés nyomon követésének, 
végrehajtásának és ellenőrzésének 
biztosítására, valamint az ajánlatkérők és 
a gazdasági szereplők számára szükséges 

(60) A közbeszerzési eljárások 
döntéshozatali folyamatának nyomon 
követhetősége és átláthatósága 
létfontosságú a tisztességes eljárások 
biztosítása érdekében, ideértve a 
korrupció és csalás elleni hatékony 
küzdelmet is. Az ajánlatkérő szerveknek 
meg kell őrizniük a nagy értékű megkötött 
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támogatás megadására. szerződések másolatait, hogy az érdekelt 
felek a dokumentációhoz való 
hozzáférésre vonatkozóan alkalmazandó 
szabályokkal összhangban 
hozzáférhessenek ezekhez a 
dokumentumokhoz. Ezenkívül beszerzési 
jelentésben kell dokumentálni az egyes 
beszerzési eljárások lényegi elemeit és a 
meghozott döntéseket. Az adminisztratív 
terhek csökkentése érdekében a beszerzési 
jelentésben az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatóban szereplő információkra 
kell hivatkozni. A hirdetmények 
közzétételét szolgáló, a Bizottság által 
irányított elektronikus rendszereket is 
fejleszteni kell; könnyebbé kell tenni az 
adatbevitelt, a jelentések kivonatolását és 
a rendszerek közötti adatcserét.

Or. en

Indokolás

Ezek a módosítások megfelelnek a Tanács irányításról szóló fejezettel kapcsolatos 
megközelítésének.

Módosítás 226
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 
tagállamokban és az egész Unióban 
hatékony együttműködésre van szükség. A 
felügyeletre, végrehajtásra, ellenőrzésre és 
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az 
információk megosztására és az 
együttműködésre; ebben az 
összefüggésben az egyes tagállamok által 
kinevezett nemzeti hatóságok működnek 
elsődleges kapcsolattartási pontként a 
Bizottság szerveivel az adatgyűjtés, az 
információcsere és az uniós közbeszerzési 

törölve
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jog végrehajtásának nyomon követése 
céljából.

Or. en

Indokolás

Alternatív javaslatok az irányítással kapcsolatban.

Módosítás 227
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 
tagállamokban és az egész Unióban 
hatékony együttműködésre van szükség. A 
felügyeletre, végrehajtásra, ellenőrzésre és
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az 
információk megosztására és az 
együttműködésre; ebben az 
összefüggésben az egyes tagállamok által 
kinevezett nemzeti hatóságok működnek 
elsődleges kapcsolattartási pontként a 
Bizottság szerveivel az adatgyűjtés, az 
információcsere és az uniós közbeszerzési 
jog végrehajtásának nyomon követése 
céljából.

(61) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 
tagállamokban és az egész Unióban 
hatékony együttműködésre van szükség. A 
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az
információk megosztására és az 
együttműködésre.

Or. en

Indokolás

Ezek a cikkek felesleges adminisztratív terheket teremtenek. A tagállamok szabadon 
dönthetnek belső igazgatásuk megszervezéséről. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy európai 
szabályozás nélkül hoznak létre felügyeleti testületet (84. cikk). A 84. cikk sérti a 
szubszidiaritás elvét.

Módosítás 228
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Irányelvre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 
tagállamokban és az egész Unióban 
hatékony együttműködésre van szükség. A 
felügyeletre, végrehajtásra, ellenőrzésre és 
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az 
információk megosztására és az 
együttműködésre; ebben az 
összefüggésben az egyes tagállamok által
kinevezett nemzeti hatóságok működnek 
elsődleges kapcsolattartási pontként a 
Bizottság szerveivel az adatgyűjtés, az 
információcsere és az uniós közbeszerzési 
jog végrehajtásának nyomon követése 
céljából.

(61) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 
tagállamokban és az egész Unióban 
hatékony együttműködésre van szükség. A 
felügyeletre, végrehajtásra, ellenőrzésre és 
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az 
információk megosztására és az 
együttműködésre.

Or. en

Módosítás 229
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A gyors technikai, gazdasági és 
szabályozási fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására a 
jelen irányelv több, nem alapvető 
fontosságú eleme tekintetében. Sőt, a 
nemzetközi megállapodásoknak való 
megfelelés érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy módosítsa a 
küszöbértékek számítási módszereinek 
műszaki eljárásait, valamint arra, hogy 
rendszeresen felülvizsgálja a 

(62) A gyors technikai, gazdasági és 
szabályozási fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően fel kell 
hatalmazni jogi aktusok elfogadására a 
jelen irányelv több, nem alapvető 
fontosságú eleme tekintetében. Sőt, a 
nemzetközi megállapodásoknak való 
megfelelés érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy módosítsa a 
küszöbértékek számítási módszereinek 
műszaki eljárásait, valamint arra, hogy 
rendszeresen felülvizsgálja a 
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küszöbértékeket; a CPV-nómenklatúrára 
történő hivatkozásokkal kapcsolatban uniós 
szinten jogszabályi változások 
következhetnek be, amelyeknek 
tükröződniük kell a jelen irányelv 
szövegében; az elektronikus átvételre 
szolgáló eszközök műszaki adatait és 
jellemzőit a technológiai fejlődésnek és az 
igazgatási igényeknek megfelelően 
naprakészen kell tartani; arra is fel kell 
hatalmazni a Bizottságot, hogy kötelezővé 
tegyen bizonyos műszaki szabványokat az 
elektronikus kommunikációra vonatkozóan 
a technikai formátumok, folyamatok és 
továbbítás interoperabilitásának biztosítása 
érdekében az elektronikus kommunikációs 
eszközök alkalmazásával lebonyolított 
közbeszerzési eljárások során, figyelembe 
véve a technológiai fejlődést és az 
igazgatási igényeket; arra is fel kell 
hatalmazni a Bizottságot, hogy dolgozza 
át a hirdetményekben szerepeltetendő 
információk kötelező tartalmát, hogy az 
tükrözze az igazgatási igényeket és a 
jogszabályi változásokat mind nemzeti, 
mind uniós szinten; az Unió azon 
jogalkotási aktusainak listáját, amelyek 
közös módszereket alakítanak ki a 77. cikk 
(3) bekezdésében említett életciklus-
költségek kiszámítására; a 70. és a 79. 
cikkben említett nemzetközi szociális és 
környezetvédelmi megállapodások 
jegyzékét és az Unió jogszabályainak a 27. 
cikk (3) bekezdésében említett listáját, 
amelyek végrehajtása feltételezi a szabad 
bejutást egy bizonyos piacra, valamint a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett II. 
mellékletet, amely a különleges vagy 
kizárólagos jogok értékelésénél figyelembe 
veendő jogalkotási aktusok listáját 
tartalmazza, rövid úton módosítani kell 
annak érdekében, hogy szerepeljenek 
benne az ágazati alapon elfogadott 
intézkedések. Az említett igények 
kielégítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni a jegyzékek folyamatos 
naprakészen tartására.

küszöbértékeket; a CPV-nómenklatúrára 
történő hivatkozásokkal kapcsolatban uniós 
szinten jogszabályi változások 
következhetnek be, amelyeknek
tükröződniük kell a jelen irányelv 
szövegében; az elektronikus átvételre 
szolgáló eszközök műszaki adatait és 
jellemzőit a technológiai fejlődésnek és az 
igazgatási igényeknek megfelelően 
naprakészen kell tartani; arra is fel kell 
hatalmazni a Bizottságot, hogy kötelezővé 
tegyen bizonyos műszaki szabványokat az 
elektronikus kommunikációra vonatkozóan 
a technikai formátumok, folyamatok és 
továbbítás interoperabilitásának biztosítása 
érdekében az elektronikus kommunikációs 
eszközök alkalmazásával lebonyolított 
közbeszerzési eljárások során, figyelembe 
véve a technológiai fejlődést és az 
igazgatási igényeket; az Unió azon 
jogalkotási aktusainak listáját, amelyek 
közös módszereket alakítanak ki a 77. cikk 
(3) bekezdésében említett életciklus-
költségek kiszámítására; a 70. és a 79. 
cikkben említett nemzetközi szociális és 
környezetvédelmi megállapodások 
jegyzékét és az Unió jogszabályainak a 27. 
cikk (3) bekezdésében említett listáját, 
amelyek végrehajtása feltételezi a szabad 
bejutást egy bizonyos piacra, valamint a 4. 
cikk (4) bekezdésében említett II. 
mellékletet, amely a különleges vagy 
kizárólagos jogok értékelésénél figyelembe 
veendő jogalkotási aktusok listáját 
tartalmazza, rövid úton módosítani kell 
annak érdekében, hogy szerepeljenek 
benne az ágazati alapon elfogadott 
intézkedések. Az említett igények 
kielégítése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni a jegyzékek folyamatos 
naprakészen tartására.
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Módosítás 230
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

(63) Különösen fontos, hogy a Bizottság 
megfelelő konzultációkat folytasson
valamennyi érdekelt féllel, ideértve a kkv-
k szervezeteit, a környezetvédelmi és 
fogyasztói szervezeteket és a 
szakszervezeteket. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 231
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Ezen irányelv egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében 
végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra 
ruházni a IX. mellékletben hivatkozott 
adatok elküldésének és közzétételének, 
illetve a hirdetmények kidolgozásának és 
továbbításának eljárásait illetően; a 
hirdetmények közzétételére vonatkozó 
szabvány-formanyomtatványok, 
feldolgozási és továbbítási szabványok, 
valamint a felügyeleti testületek által a 

(64) Ezen irányelv egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében 
végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra 
ruházni a IX. mellékletben hivatkozott 
adatok elküldésének és közzétételének, 
illetve a hirdetmények kidolgozásának és 
továbbításának eljárásait illetően; a 
hirdetmények közzétételére vonatkozó 
szabvány-formanyomtatványok, 
feldolgozási és továbbítási szabványok 
kialakítását illetően. Az említett hatáskört a 
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végrehajtási és a statisztikai jelentés 
összeállításához használandó közös 
sablon kialakítását illetően. Az említett 
hatáskört a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek35 megfelelően kell gyakorolni. 
A tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni az említett végrehajtási jogi 
aktusok elfogadásához, amelyek sem 
pénzügyi szempontból, sem a jelen 
irányelvből eredő kötelezettségek 
természetére és hatályára nincsenek 
hatással. Épp ellenkezőleg, az említett jogi 
aktusok pusztán adminisztrációs célúak, és 
a jelen irányelv által megállapított 
szabályok alkalmazásának megkönnyítését 
szolgálják. El kell fogadni továbbá olyan 
határozatokat, amelyek megállapítják, hogy 
egy adott tevékenység közvetlenül ki van-e 
téve a versenynek a szabad hozzáférésű 
piacokon, olyan körülmények között, 
amelyek biztosítják az ilyen intézkedés 
végrehajtásának egyenlő feltételeit. Ezért 
végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra 
ruházni az eljárás részletes végrehajtási 
rendelkezéseinek tekintetében is a 28. 
cikkben előírtak szerint, arra vonatkozóan, 
hogy a 27. cikk alkalmazandó-e, továbbá a 
határozatok tekintetében. Az említett 
hatáskört a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. A 
tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni az említett végrehajtási jogi 
aktusok elfogadásához.

Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek35

megfelelően kell gyakorolni. A tanácsadó 
bizottsági eljárást kell alkalmazni az 
említett végrehajtási jogi aktusok 
elfogadásához, amelyek sem pénzügyi 
szempontból, sem a jelen irányelvből eredő 
kötelezettségek természetére és hatályára 
nincsenek hatással. Épp ellenkezőleg, az 
említett jogi aktusok pusztán 
adminisztrációs célúak, és a jelen irányelv 
által megállapított szabályok 
alkalmazásának megkönnyítését szolgálják. 
El kell fogadni továbbá olyan 
határozatokat, amelyek megállapítják, hogy 
egy adott tevékenység közvetlenül ki van-e 
téve a versenynek a szabad hozzáférésű 
piacokon, olyan körülmények között, 
amelyek biztosítják az ilyen intézkedés 
végrehajtásának egyenlő feltételeit. Ezért 
végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra 
ruházni az eljárás részletes végrehajtási 
rendelkezéseinek tekintetében is a 28. 
cikkben előírtak szerint, arra vonatkozóan, 
hogy a 27. cikk alkalmazandó-e, továbbá a 
határozatok tekintetében. Az említett 
hatáskört a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni. A 
tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni az említett végrehajtási jogi 
aktusok elfogadásához.

Or. en
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Módosítás 232
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
egy vagy több ajánlatkérő által történő 
megvásárlása vagy más formában történő 
megszerzése az említett ajánlatkérők által 
kiválasztott gazdasági szereplőktől, feltéve, 
hogy az építési beruházást, árukat vagy 
szolgáltatásokat az 5-11. cikkekben 
hivatkozott tevékenységek folytatására 
szánták.

(2) Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
egy vagy több ajánlatkérő által 
közbeszerzési szerződéssel történő 
megvásárlása az említett ajánlatkérők által 
kiválasztott gazdasági szereplőktől, feltéve, 
hogy az építési beruházást, árukat vagy 
szolgáltatásokat az 5-11. cikkekben 
hivatkozott tevékenységek folytatására 
szánták. Ez az irányelv ezért nem 
alkalmazandó a nem közműszolgáltatói 
tevékenységekhez kapcsolódó 
beszerzésekre.

Or. en

Indokolás

A beszerzési irányelv nem alkalmazandó a lízing- és bérbeadási tevékenységet tartalmazó 
„beszerzésekre”. Az Európai Bíróság (EB) döntése értelmében a nem közcélokra szánt építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások, amelyek nem szolgálják közvetlenül az ajánlatkérő 
szerv javát, nem tartoznak a közbeszerzési jog hatálya alá (C-451/08. sz. ügy). 

Módosítás 233
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
egy vagy több ajánlatkérő által történő 
megvásárlása vagy más formában történő 
megszerzése az említett ajánlatkérők által 
kiválasztott gazdasági szereplőktől, feltéve, 
hogy az építési beruházást, árukat vagy 

(2) Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
egy vagy több ajánlatkérő által, 
közbeszerzési szerződés keretében történő 
megvásárlása az említett ajánlatkérők által 
kiválasztott gazdasági szereplőktől, feltéve, 
hogy az építési beruházást, árukat vagy 
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szolgáltatásokat az 5-11. cikkekben 
hivatkozott tevékenységek folytatására 
szánták.

szolgáltatásokat az 5-11. cikkekben 
hivatkozott tevékenységek folytatására 
szánták.

Or. de

Módosítás 234
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
egy vagy több ajánlatkérő által történő 
megvásárlása vagy más formában történő 
megszerzése az említett ajánlatkérők által 
kiválasztott gazdasági szereplőktől, feltéve, 
hogy az építési beruházást, árukat vagy 
szolgáltatásokat az 5-11. cikkekben 
hivatkozott tevékenységek folytatására 
szánták.

(2) Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
egy vagy több ajánlatkérő által 
közbeszerzési szerződéssel történő 
megvásárlása az említett ajánlatkérők által 
kiválasztott gazdasági szereplőktől, feltéve, 
hogy az építési beruházást, árukat vagy 
szolgáltatásokat az 5-11. cikkekben 
hivatkozott tevékenységek folytatására 
szánták.

Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy 
szolgáltatások egy vagy több ajánlatkérő 
által közbeszerzési szerződéssel történő 
megszerzése az említett ajánlatkérők által 
kiválasztott gazdasági szereplőktől.

Or. en

Módosítás 235
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások
egy vagy több ajánlatkérő által történő 

(2) Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy 
szolgáltatásnyújtás egy vagy több 
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megvásárlása vagy más formában történő 
megszerzése az említett ajánlatkérők által 
kiválasztott gazdasági szereplőktől, feltéve,
hogy az építési beruházást, árukat vagy 
szolgáltatásokat az 5-11. cikkekben 
hivatkozott tevékenységek folytatására 
szánták.

ajánlatkérő szerv által ezen irányelvnek 
megfelelően történő beszerzése vagy más 
formában történő megszerzése az említett 
ajánlatkérő szervek által kiválasztott 
gazdasági szereplőktől, függetlenül attól, 
hogy az építési beruházást, árukat vagy 
szolgáltatásokat közcélra szánták-e.

Or. de

Módosítás 236
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv értelmében egyetlen 
beszerzésnek számít az építési 
beruházások, árubeszerzések, 
szolgáltatásmegrendelések összessége –
még akkor is, ha azok beszerzése több 
szerződésen keresztül történik –, 
amennyiben a szerződések egyetlen 
projekt részét képezik.

törölve

Or. en

Indokolás

A fogalom túl általános és homályos.

Módosítás 237
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv értelmében egyetlen 
beszerzésnek számít az építési 
beruházások, árubeszerzések, 
szolgáltatásmegrendelések összessége –
még akkor is, ha azok beszerzése több 

törölve
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szerződésen keresztül történik –, 
amennyiben a szerződések egyetlen 
projekt részét képezik.

Or. en

Indokolás

A fogalom túl általános és homályos.

Módosítás 238
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv értelmében egyetlen 
beszerzésnek számít az építési 
beruházások, árubeszerzések, 
szolgáltatásmegrendelések összessége –
még akkor is, ha azok beszerzése több 
szerződésen keresztül történik –, 
amennyiben a szerződések egyetlen 
projekt részét képezik.

törölve

Or. en

Módosítás 239
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv értelmében egyetlen 
beszerzésnek számít az építési 
beruházások, árubeszerzések, 
szolgáltatásmegrendelések összessége –
még akkor is, ha azok beszerzése több 
szerződésen keresztül történik –, 
amennyiben a szerződések egyetlen 

törölve
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projekt részét képezik.

Or. de

Módosítás 240
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv értelmében egyetlen 
beszerzésnek számít az építési 
beruházások, árubeszerzések,
szolgáltatásmegrendelések összessége –
még akkor is, ha azok beszerzése több 
szerződésen keresztül történik –, 
amennyiben a szerződések egyetlen projekt 
részét képezik.

Ezen irányelv értelmében egyetlen 
beszerzésnek számít az azonos gazdasági 
és műszaki feladatok ellátását szolgáló
építési beruházások, árubeszerzések vagy
szolgáltatásmegrendelések összessége –
még akkor is, ha azok beszerzése több 
szerződésen keresztül történik –, 
amennyiben a szerződések egyetlen projekt 
részét képezik.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat szövege – amely az uniós közbeszerzési szabályoknak a szerződések fiktív 
felosztása általi kijátszását hivatott megakadályozni – túl messze ható, például az építőipari 
tervezés és kivitelezés tekintetében. A javasolt szöveg az EB C-574/10 sz. ügyben hozott 
döntésén alapul.

Módosítás 241
Robert Rochefort

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ezen irányelv általános 
rendszerével szabályozott szolgáltatásokat 
a XVIIa. melléklet A. része tartalmazza. 
Az irányelv 84-86. cikke a XVIIa. 
melléklet B. részében felsorolt konkrét 
szolgáltatások beszerzésére alkalmazandó.
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Or. fr

Módosítás 242
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Ez az irányelv nem érinti a munkajogot, 
azaz a foglalkoztatási feltételekre, a 
munkafeltételekre, köztük a munka-
egészségügyi és munkabiztonsági 
feltételekre, valamint a munkaadók és a 
munkavállalók közötti kapcsolatokra 
vonatkozó, a tagállamok által a közösségi 
joggal összhangban lévő nemzeti jognak 
megfelelően alkalmazott jogszabályi vagy 
szerződéses előírásokat. Ez az irányelv 
nem érinti továbbá a tagállamok szociális 
biztonsággal kapcsolatos jogszabályait 
sem.

Or. de

Módosítás 243
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
1 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. cikk
Ez az irányelv nem érinti a tagállamokban 
és a közösségi jogban elismert alapvető 
jogok gyakorlását. Nem érinti továbbá az 
uniós jogot tiszteletben tartó nemzeti 
joggal és gyakorlatokkal összhangban 
lévő, kollektív megállapodásokkal 
kapcsolatos tárgyalásokhoz, azok 
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megkötéséhez és érvényesítéséhez való 
jogot, valamint a szervezett fellépéshez 
való jogot.

Or. de

Módosítás 244
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
1 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. cikk
Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
szabadságát, hogy a közösségi joggal 
összhangban meghatározzák, mit 
tekintenek általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásnak, hogyan kell e 
szolgáltatásokat megszervezni és 
finanszírozni az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban, és 
milyen konkrét kötelezettségeknek kell 
megfelelniük.

Or. de

Módosítás 245
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „Közjogi intézmény”: olyan intézmény, 
amelyre a következők mindegyike 
jellemző:

4. „Közjogi intézmény”: olyan intézmény,

Or. en
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Módosítás 246
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra 
jött létre, vagy olyan közérdekű célt 
szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű; e bekezdés 
alkalmazásában, amennyiben egy 
intézmény a szokásos piaci feltételek 
között működik, profitorientált és a 
tevékenysége során felmerült 
veszteségeket maga viseli, akkor az nem 
olyan közérdekű célt szolgál, amely nem 
ipari vagy kereskedelmi jellegű;

a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra 
jött létre, vagy olyan közérdekű célt 
szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű;

Or. en

Indokolás

A 2004/17/EK irányelv 2. cikke 1. pontja a) alpontjában szereplő érvényes 
fogalommeghatározás visszaállítása, amely jóváhagyott és elkerüli a jogbizonytalanságot.

Módosítás 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra 
jött létre, vagy olyan közérdekű célt 
szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű; e bekezdés 
alkalmazásában, amennyiben egy 
intézmény a szokásos piaci feltételek 
között működik, profitorientált és a 
tevékenysége során felmerült 
veszteségeket maga viseli, akkor az nem 
olyan közérdekű célt szolgál, amely nem 
ipari vagy kereskedelmi jellegű;

a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra 
jött létre, vagy olyan közérdekű célt 
szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű;
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Or. en

Indokolás

A közjogi intézmény fogalmának tisztázása és egyszerűsítése.

Módosítás 248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra 
jött létre, vagy olyan közérdekű célt 
szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű; e bekezdés 
alkalmazásában, amennyiben egy 
intézmény a szokásos piaci feltételek 
között működik, profitorientált és a 
tevékenysége során felmerült veszteségeket 
maga viseli, akkor az nem olyan közérdekű 
célt szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű;

a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra 
jött létre, vagy olyan közérdekű célt 
szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű; e bekezdés 
alkalmazásában, amennyiben egy 
intézmény a szokásos piaci feltételek 
között működik, és áruk és szolgáltatások 
felkínálásával gazdasági tevékenységet 
folytat a piacon, profitorientált, és a 
tevékenysége során felmerült veszteségeket 
maga viseli, akkor az nem olyan közérdekű 
célt szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű;

Or. en

Indokolás

A rendelkezés jelenlegi szövege jogbizonytalansághoz vezet, mivel olyan homályos 
fogalmakra hivatkozik, amelyek különféleképp értelmezhetők, ami számos jogvitához vezethet. 
A javasolt módosítás e helyett - az Európai Bíróság bevett ítélkezési gyakorlatával 
összhangban - az európai uniós állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról szóló bizottsági 
közleményben (HL C 8., 2012.1.11, 4. o.) szereplő fogalommeghatározást alkalmazza a 
gazdasági tevékenységekre nézve.

Módosítás 249
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra 
jött létre, vagy olyan közérdekű célt 
szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű; e bekezdés 
alkalmazásában, amennyiben egy 
intézmény a szokásos piaci feltételek 
között működik, profitorientált és a 
tevékenysége során felmerült 
veszteségeket maga viseli, akkor az nem 
olyan közérdekű célt szolgál, amely nem 
ipari vagy kereskedelmi jellegű;

a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra 
jött létre, vagy olyan közérdekű célt 
szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű; e bekezdés 
alkalmazásában, amennyiben egy 
intézmény a szokásos piaci feltételek 
között működik, és áruk és szolgáltatások 
felkínálásával gazdasági tevékenységet 
folytat a piacon, akkor az nem olyan 
közérdekű célt szolgál, amely nem ipari 
vagy kereskedelmi jellegű;

Or. en

Indokolás

A rendelkezés jelenlegi szövege jogbizonytalansághoz vezet, mivel olyan homályos 
fogalmakra hivatkozik, amelyek különféleképp értelmezhetők, ami számos jogvitához vezethet. 
A javasolt módosítás e helyett - az Európai Bíróság bevett ítélkezési gyakorlatával 
összhangban - az európai uniós állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról szóló bizottsági 
közleményben (HL C 8., 2012.1.11, 4. o.) szereplő fogalommeghatározást alkalmazza a 
gazdasági tevékenységekre nézve.

Módosítás 250
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra 
jött létre, vagy olyan közérdekű célt 
szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű; e bekezdés 
alkalmazásában, amennyiben egy 
intézmény a szokásos piaci feltételek 
között működik, profitorientált és a 
tevékenysége során felmerült 
veszteségeket maga viseli, akkor az nem 
olyan közérdekű célt szolgál, amely nem 
ipari vagy kereskedelmi jellegű;

a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra 
jött létre, vagy olyan közérdekű célt 
szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű; e bekezdés 
alkalmazásában, amennyiben egy 
intézmény a szokásos piaci feltételek 
között működik, és áruk és szolgáltatások 
felkínálásával gazdasági tevékenységet 
folytat a piacon, akkor az nem olyan 
közérdekű célt szolgál, amely nem ipari 
vagy kereskedelmi jellegű;

Or. it



AM\911613HU.doc 101/201 PE492.861v02-00

HU

Módosítás 251
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra 
jött létre, vagy olyan közérdekű célt 
szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű; e bekezdés 
alkalmazásában, amennyiben egy 
intézmény a szokásos piaci feltételek 
között működik, profitorientált és a 
tevékenysége során felmerült 
veszteségeket maga viseli, akkor az nem 
olyan közérdekű célt szolgál, amely nem 
ipari vagy kereskedelmi jellegű;

a) amely kifejezetten olyan közérdekű célra 
jött létre, vagy olyan közérdekű célt 
szolgál, amely nem ipari vagy 
kereskedelmi jellegű; e bekezdés 
alkalmazásában, amennyiben egy 
intézmény a szokásos piaci feltételek 
között működik, és áruk és szolgáltatások 
felkínálásával gazdasági tevékenységet 
folytat a piacon, akkor az nem olyan 
közérdekű célt szolgál, amely nem ipari 
vagy kereskedelmi jellegű;

Or. en

Indokolás

A rendelkezés jelenlegi szövege jogbizonytalansághoz vezet, mivel olyan homályos 
fogalmakra hivatkozik, amelyek különféleképp értelmezhetők, ami számos jogvitához vezethet. 
A javasolt módosítás e helyett - az Európai Bíróság bevett ítélkezési gyakorlatával 
összhangban - az európai uniós állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról szóló bizottsági 
közleményben (HL C 8., 2012.1.11, 4. o.) szereplő fogalommeghatározást alkalmazza a 
gazdasági tevékenységekre nézve.

Módosítás 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amely jogi személyiséggel rendelkezik; (A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 253
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amelyet többségi részben az állam, 
regionális vagy helyi önkormányzat, vagy 
egyéb közjogi intézmény finanszíroz; vagy 
amelynek irányítása ezen intézmények 
felügyelete alatt áll; vagy amelynek olyan 
ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő 
testülete van, amelynek tagjai többségét az 
állam, regionális vagy helyi 
önkormányzat, vagy egyéb közjogi 
intézmény nevezi ki;

c) amely az alábbi feltételek közül 
legalább egynek eleget tesz:

i. többségi részben az állam, regionális 
vagy helyi önkormányzat vagy egyéb 
közjogi intézmény finanszírozza;
ii. olyan ügyvezető, döntéshozó vagy 
felügyelő testülete van, amelynek tagjai 
többségét az állam, regionális vagy helyi 
önkormányzat vagy egyéb közjogi 
intézmény nevezi ki;

iii. döntéseit az állam, a regionális vagy 
helyi önkormányzat vagy egyéb közjogi 
intézmény ellenőrzi.

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza az irányelv alkalmazási körét azt illetően, hogy milyen típusú 
szervezetekre terjed ki.

Módosítás 254
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amelyet többségi részben az állam, 
regionális vagy helyi önkormányzat, vagy 
egyéb közjogi intézmény finanszíroz;vagy 
amelynek irányítása ezen intézmények 
felügyelete alatt áll;vagy amelynek olyan 
ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő 
testülete van, amelynek tagjai többségét az 
állam, regionális vagy helyi önkormányzat, 
vagy egyéb közjogi intézmény nevezi ki;

c) amelyet többségi részben az állam, 
regionális vagy helyi önkormányzat, vagy 
egyéb közjogi intézmény finanszíroz;vagy 
amelynek irányítása ezen intézmények 
felügyelete alatt áll;vagy amelynek olyan 
ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő 
testülete van, amelynek tagjai többségét az 
állam, regionális vagy helyi önkormányzat, 
vagy egyéb közjogi intézmény nevezi ki;
Ezen irányelv alkalmazásában a közjogi 
szerv fogalma nem foglalja magában a 
tőzsdén jegyzett társaságokat és azok 
közvetlen vagy közvetett leányvállalatait 
és/vagy kapcsolt vállalkozásait;

Or. it

Módosítás 255
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) vagy az ajánlatkérő szerv által 
megállapított követelményeknek megfelelő 
építmény bármilyen eszközzel vagy módon 
történő kivitelezése; az „építmény”: 
magas- vagy mélyépítési munkálatok 
olyan összességében vett eredménye, 
amely önmagában alkalmas valamely 
gazdasági vagy műszaki funkció 
betöltésére;

Or. en

Indokolás

A 2004/17/EK irányelv fogalommeghatározása elfogadott, és a gyakorlatban is bevált.

Módosítás 256
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) építmény kivitelezése, illetve tervezése 
és kivitelezése együtt; 

törölve

Or. en

Módosítás 257
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az építmény típusa vagy tervezése felett 
meghatározó befolyással rendelkező 
ajánlatkérő által megállapított 
követelményeknek megfelelő építmény 
bármilyen eszközzel, illetve módon történő 
kivitelezése;

törölve

Or. en

Módosítás 258
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „Árubeszerzésre irányuló szerződés”: 
olyan szerződés, amelynek tárgya termékek 
adásvétele, lízingje, bérlete vagy 
részletvétele, vételi joggal vagy anélkül. 
Az árubeszerzésre irányuló szerződés 
mellékesen telepítési és üzembe helyezési 
műveletekre is kiterjedhet;

10. „Árubeszerzésre irányuló szerződés”: 
olyan szerződés, amelynek tárgya termékek 
adásvétele, lízingje, bérlete vagy 
részletvétele, vételi joggal vagy anélkül, 
ellátás formájában is. Az árubeszerzésre 
irányuló szerződés mellékesen telepítési és 
üzembe helyezési műveletekre is 
kiterjedhet;



AM\911613HU.doc 105/201 PE492.861v02-00

HU

Or. it

Módosítás 259
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „Gazdasági szereplő”: bármely 
természetes vagy jogi személy, vagy 
szerződő fél, illetve e személyek és/vagy 
szervek csoportja, aki, illetve amely a 
piacon építési beruházások és/vagy 
építmények kivitelezését, áruk szállítását 
vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

12. „Gazdasági szereplő”: bármely 
természetes vagy jogi személy, magán-
vagy közszférabeli személy, illetve e 
személyek és/vagy szervek csoportja, aki, 
illetve amely a piacon építési beruházások 
és/vagy építmények kivitelezését, áruk 
szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 
kínálja;

Or. fr

Módosítás 260
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „Közbeszerzési dokumentumok”: 
minden olyan dokumentum, amelyet az 
ajánlatkérő a beszerzés vagy az eljárás 
elemeinek leírása vagy meghatározása 
érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek 
érdekében hivatkozik, ideértve a 
hirdetményt, a pályázati felhívásként 
alkalmazott előzetes tájékoztatót vagy a 
minősítési rendszer meglétéről szóló 
hirdetményt, a műszaki leírást, az 
ismertetőt, a javasolt szerződéses 
feltételeket, a részvételre jelentkezők és az 
ajánlattevők által benyújtandó 
dokumentumok formátumait, az 
általánosan alkalmazandó 

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)
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kötelezettségekre vonatkozó információt és 
minden egyéb dokumentumot;

Or. en

Módosítás 261
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „Életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
fennállásának összes egymást követő 
és/vagy egymással kapcsolatban álló 
szakaszát magában foglalja – ideértve a 
gyártást, a szállítást, a használatot és a 
karbantartást is –, a 
nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig, 
elszámolásig és a véglegesítésig;

22. „Életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
fennállásának összes egymást követő 
és/vagy egymással kapcsolatban álló 
szakaszát magában foglalja – ideértve a 
kutatást, a fejlesztést, a gyártást, a 
szállítást, a használatot és a karbantartást is 
–, a nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig, 
elszámolásig és a véglegesítésig;

Or. en

Módosítás 262
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „Életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
fennállásának összes egymást követő 
és/vagy egymással kapcsolatban álló 
szakaszát magában foglalja – ideértve a 
gyártást, a szállítást, a használatot és a 
karbantartást is –, a 
nyersanyagbeszerzéstől, illetve az
erőforrások előállításától az átadásig, 
elszámolásig és a véglegesítésig;

22. „Életciklus”: egy közbeszerzéshez 
kapcsolódó – lehetőség szerint – teljes 
költség pénzben való kifejezése, ideértve a 
karbantartási és (többek között 
energetikai) erőforrás-hatékonysági 
költségeket, az életciklus végével 
kapcsolatos újrahasznosítás költségeit, 
valamint a társadalmi hatáshoz 
kapcsolódó költségeket, amennyiben ezek 
összefüggenek a szerződés teljesítésével. 
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Az elektronikus eszközök hatékony 
megtervezését, előkészítését és 
alkalmazását is be lehet számítani az
életciklus pénzben való kifejezésébe. A 
közbeszerzések esetében az életciklus az 
építési beruházás, árubeszerzés vagy 
szolgáltatás megvásárlásának pillanatától 
kezdődően annak teljes élettartamáig tart, 
és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
megállapításához szükséges számítások 
szerves és elidegeníthetetlen részét képezi.

Or. en

Indokolás

Minthogy az adófizetők érdekeit szem előtt tartva az ajánlatkérő szervek felelnek annak 
biztosításáért, hogy minden közbeszerzési eljárással kiválasztott megoldás esetében 
értékarányos legyen a megtérülés, illetve hogy a társadalomra vagy a környezetre nézve ez 
hosszú távon összességében ne jelentsen nagyobb költségeket, ezért az ajánlatkérő szerveknek 
értelemszerűen a megvásárlás pillanatától kezdve kell ezért felelősséggel tartozniuk Az 
ajánlatkérő szervek nem tehetők felelőssé magánvállalkozások kedvezőtlen környezeti vagy 
társadalmi döntéseiért.

Módosítás 263
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „Életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
fennállásának összes egymást követő 
és/vagy egymással kapcsolatban álló 
szakaszát magában foglalja – ideértve a 
gyártást, a szállítást, a használatot és a 
karbantartást is –, a 
nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig,
elszámolásig és a véglegesítésig;

22. „Életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
fennállásának összes egymást követő 
és/vagy egymással kapcsolatban álló 
szakaszát magában foglalja – ideértve a 
kutatást, a fejlesztést, a szállítást, a 
használatot és a karbantartást is –, feltéve, 
hogy az ezekre vonatkozó adatok 
mérhetők és értelmezhető módon 
összehasonlíthatók;

Or. en
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Módosítás 264
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „Életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
fennállásának összes egymást követő 
és/vagy egymással kapcsolatban álló 
szakaszát magában foglalja – ideértve a 
gyártást, a szállítást, a használatot és a 
karbantartást is –, a 
nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig, 
elszámolásig és a véglegesítésig;

22. „Életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
összes egymást követő és/vagy egymással 
kapcsolatban álló szakaszát magában 
foglalja a beszerzéstől a használatig, a 
karbantartásig, az átadásig, az
elszámolásig és a véglegesítésig.

Or. en

Módosítás 265
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 22 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. „Szabványosított termékek”: olyan 
termékek, amelyek összetételüket vagy 
jellemzőiket tekintve nem mutatnak 
jelentős eltéréseket.

Or. en

Módosítás 266
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 23 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „Szolgáltatási koncesszió”: a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződéssel azonos típusú szerződés, 
kivéve azt a jellemzőjét, hogy a 
szolgáltatás ellenszolgáltatása vagy 
kizárólag a szolgáltatás hasznosításának 
joga, vagy e jog pénzbeli 
ellenszolgáltatással együtt.

Or. en

Módosítás 267
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „Kötelezettségvállalások által nem 
érintett áru vagy szolgáltatás”: olyan 
országból származó áru vagy szolgáltatás, 
amellyel az Unió nem kötött piacra jutási 
kötelezettségvállalásokat tartalmazó 
nemzetközi közbeszerzési megállapodást, 
illetve olyan országból származó áru vagy 
szolgáltatás, amellyel az Unió ilyen 
megállapodást kötött, de amelyre nem 
alkalmazandó a vonatkozó megállapodás.

Or. en

Módosítás 268
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 23 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. „Kötelezettségvállalások által nem 
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érintett áruk, építési beruházások, 
termékek és szolgáltatások”: az olyan 
országból származó áruk, építési 
beruházások, termékek és szolgáltatások, 
amellyel az Unió nem kötött piacra jutási 
kötelezettségvállalásokat tartalmazó, 
közbeszerzésekre vonatkozó nemzetközi 
szerződést, illetve az olyan országból 
származó áruk, építési beruházások, 
termékek és szolgáltatások terén vállalt 
kötelezettség, amellyel az Unió kötött ilyen 
megállapodást, de amelyre e 
megállapodást nem alkalmazzák;

Or. fr

Módosítás 269
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben azon tevékenységek 
egyike, amelyekre a szerződés irányul, 
ezen irányelv hatálya alá tartozik, a másik 
tevékenység pedig a [2004/18/EK] irányelv 
hatálya alá tartozik, és lehetetlen 
objektíven megállapítani, hogy mely 
tevékenységre irányul elsősorban a 
szerződés, a szerződést a fent említett 
[2004/18/EK] irányelvvel összhangban
kell odaítélni.

(3) Amennyiben azon tevékenységek 
egyike, amelyekre a szerződés irányul, 
ezen irányelv hatálya alá tartozik, a másik 
tevékenység pedig a fent említett 
[2004/18/EK] irányelv hatálya alá tartozik, 
és lehetetlen objektíven megállapítani, 
hogy mely tevékenységre irányul 
elsősorban a szerződés, ezen irányelv 
alkalmazhatóságát a szerződés főbb tárgya 
alapján kell meghatározni.

Or. es

Módosítás 270
Raffaele Baldassarre

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

(2) Azok a jogok, amelyeket olyan eljárás 
során adtak meg, amelyben biztosították a 
megfelelő nyilvánosságot, és amelyben az 
említett jogok megadása objektív 
kritériumok alapján történt, nem tartoznak 
a 2. cikk 6. pontja szerinti különleges, 
illetve kizárólagos jogok körébe.

(2) Azok a jogok, amelyeket olyan 
közbeszerzési eljárás során adtak meg, 
amelyben biztosították a megfelelő 
nyilvánosságot, és amelyben az említett 
jogok megadása objektív és 
megkülönböztetéstől mentes odaítélési 
kritériumok alapján történt, nem tartoznak 
a 2. cikk 6. pontja szerinti különleges, 
illetve kizárólagos jogok körébe.

Or. it

Módosítás 271
Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pályázati felhívással induló 
közbeszerzési eljárások a [2004/18/EK] 
irányelvnek, a(z) [... irányelvnek 
(koncessziók)], vagy a jelen irányelvnek 
megfelelően;

a) a pályázati felhívással induló 
közbeszerzési eljárások a [2004/18/EK] 
irányelvnek, a(z) [... irányelvnek 
(koncessziók)], a jelen irányelvnek, vagy a 
fent említett irányelveket elfogadó 
tagállamok egyéb közbeszerzési 
eljárásainak megfelelően, ideértve a 
koncessziók odaítélését is;

Or. es

Módosítás 272
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amelyek ajánlatkérő szervek vagy 
közvállalkozások, és az 5–11. cikkben 

a) amelyek ajánlatkérő szervek vagy 
közvállalkozások, és az 5–11. cikkben 
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említett tevékenységek valamelyikét 
folytatják;

említett tevékenységek valamelyikét 
folytatják, kivéve, ha a tevékenységet e 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megadott jogok alapján folytatják;

Or. en

Módosítás 273
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amelyek ajánlatkérő szervek vagy 
közvállalkozások, és az 5–11. cikkben 
említett tevékenységek valamelyikét 
folytatják;

a) amelyek ajánlatkérő szervek vagy 
közvállalkozások, és az 5–11. cikkben 
említett tevékenységek valamelyikét 
folytatják, kivéve a (4) bekezdésben 
említett eseteket;

Or. it

Módosítás 274
Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez az irányelv nem alkalmazható az e 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
megadott jogok alapján az 5–11. cikkben 
említett tevékenységeket folytató 
közvállalkozásokra.

Or. it

Módosítás 275
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Gáz és hő Gáz, hő és hűtés 

Or. en

Indokolás

A távfűtési és távhűtési hálózatok üzemeltetői számos tagállamban állami kézben vannak. A 
javasolt közüzemi irányelv 5. cikke szerint (továbbá a 2004/17/EK irányelv 3. cikke szerint is) 
a hőszolgáltatás a közüzemi irányelv hatálya alá esik, az azonban jogilag még tisztázatlan, 
hogy a hűtési szolgáltatások is ideértendők-e.

Módosítás 276
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gázt és hőt illetően ezt az irányelvet a 
következő tevékenységekre kell 
alkalmazni:

(1) A gázt, hőt és hűtést illetően ezt az 
irányelvet a következő tevékenységekre 
kell alkalmazni:

Or. en

Módosítás 277
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gázt és hőt illetően ezt az irányelvet a 
következő tevékenységekre kell 
alkalmazni:

(1) A gázt, hőt és hűtést illetően ezt az 
irányelvet a következő tevékenységekre 
kell alkalmazni:

Or. en
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Módosítás 278
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan rögzített hálózatok rendelkezésre 
bocsátása vagy üzemeltetése, amelyek 
rendeltetése a fogyasztók számára 
szolgáltatás teljesítése a gáz vagy hő 
előállítása, szállítása vagy elosztása terén; 

a) olyan rögzített hálózatok rendelkezésre 
bocsátása vagy üzemeltetése, amelyek 
rendeltetése a fogyasztók számára 
szolgáltatás teljesítése a gáz, hő vagy hűtés 
előállítása, szállítása vagy elosztása terén; 

Or. en

Módosítás 279
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan rögzített hálózatok rendelkezésre 
bocsátása vagy üzemeltetése, amelyek 
rendeltetése a fogyasztók számára 
szolgáltatás teljesítése a gáz vagy hő 
előállítása, szállítása vagy elosztása terén; 

a) olyan rögzített hálózatok rendelkezésre 
bocsátása vagy üzemeltetése, amelyek 
rendeltetése a fogyasztók számára 
szolgáltatás teljesítése a gáz, hő vagy hűtés 
előállítása, szállítása vagy elosztása terén; 

Or. en

Módosítás 280
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gáz vagy hő szállítása ilyen hálózatok 
számára.

b) gáz, hő vagy hűtés szállítása ilyen 
hálózatok számára.

Or. en
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Módosítás 281
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gáz vagy hő szállítása ilyen hálózatok 
számára.

b) gáz, hő vagy hűtés szállítása ilyen 
hálózatok számára.

Or. en

Módosítás 282
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Gáz vagy hő szállítása olyan hálózatok 
részére, amelyek a fogyasztók számára 
valamely, nem ajánlatkérő szervként 
működő ajánlatkérő révén teljesítenek 
szolgáltatást, nem tekinthető az (1) 
bekezdés alá tartozó tevékenységnek 
akkor, ha valamennyi következő feltétel 
teljesül:

(2) Gáz, hő vagy hűtés szállítása olyan 
hálózatok részére, amelyek a fogyasztók 
számára valamely, nem ajánlatkérő 
szervként működő ajánlatkérő révén 
teljesítenek szolgáltatást, nem tekinthető az 
(1) bekezdés alá tartozó tevékenységnek 
akkor, ha valamennyi következő feltétel 
teljesül:

Or. en

Módosítás 283
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Gáz vagy hő szállítása olyan hálózatok 
részére, amelyek a fogyasztók számára 

(2) Gáz, hő vagy hűtés szállítása olyan 
hálózatok részére, amelyek a fogyasztók 
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valamely, nem ajánlatkérő szervként 
működő ajánlatkérő révén teljesítenek 
szolgáltatást, nem tekinthető az (1) 
bekezdés alá tartozó tevékenységnek 
akkor, ha valamennyi következő feltétel 
teljesül:

számára valamely, nem ajánlatkérő 
szervként működő ajánlatkérő révén 
teljesítenek szolgáltatást, nem tekinthető az 
(1) bekezdés alá tartozó tevékenységnek 
akkor, ha valamennyi következő feltétel 
teljesül:

Or. en

Módosítás 284
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gáznak vagy hőnek az érintett 
szervezet általi előállítása elkerülhetetlen 
következménye egy, az e cikk (1) 
bekezdésében, vagy a 6–8. cikkben említett 
tevékenységtől eltérő tevékenység 
végzésének;

a) a gáznak, hőnek vagy hűtésnek az 
érintett szervezet általi előállítása 
elkerülhetetlen következménye egy, az e 
cikk (1) bekezdésében, vagy a 6–8. 
cikkben említett tevékenységtől eltérő 
tevékenység végzésének;

Or. en

Módosítás 285
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gáznak vagy hőnek az érintett 
szervezet általi előállítása elkerülhetetlen 
következménye egy, az e cikk (1) 
bekezdésében, vagy a 6–8. cikkben említett 
tevékenységtől eltérő tevékenység 
végzésének;

a) a gáznak, hőnek vagy hűtésnek az 
érintett szervezet általi előállítása 
elkerülhetetlen következménye egy, az e 
cikk (1) bekezdésében, vagy a 6–8. 
cikkben említett tevékenységtől eltérő 
tevékenység végzésének;

Or. en
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Módosítás 286
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Postai szolgáltatások

Ez az irányelv nem alkalmazható olyan 
közbeszerzési szerződésre, amelynek 
elsődleges célja, hogy az ajánlatkérő szerv 
számára lehetővé tegye a postai 
szolgáltatások, valamint a postai 
szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatások 
nyújtását.
Ezen cikk alkalmazásában:
a) „postai szolgáltatások”: olyan 
szolgáltatások, amelyek postai 
küldemények gyűjtését, feldolgozását, 
szállítását és kézbesítését foglalják 
magukban. Ide tartoznak mind a 
97/67/EK irányelvnek megfelelően 
létrehozott egyetemes szolgáltatás hatálya 
alá tartozó, mind az oda nem tartozó 
szolgáltatások;
b) „a postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások”: a következő területen 
nyújtott szolgáltatások:
i. postaszolgálat-irányítási szolgáltatások 
(a feladást megelőző és azt követő 
szolgáltatások, például a „postakezelési 
szolgáltatások”);
ii. elektronikus postával összefüggő és 
teljes mértékben elektronikus úton 
nyújtott hozzáadott-értékű szolgáltatások 
(beleértve kódolt dokumentumok 
elektronikus úton történő biztonságos 
továbbítását, a címkezelési 
szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus 
levelek továbbítását);
iii. az irányelv 10. cikke (2) bekezdésének 
a) pontjában nem szereplő postai 
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küldeményekhez, így például címzés 
nélküli közvetlen küldeményhez 
kapcsolódó szolgáltatások;
iv. a közös közbeszerzési szójegyzékben 
(CPV) a 66100000-1 és 66720000-3 
közötti hivatkozási számok alatt és a 19. 
cikk c) pontjában meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások, beleértve különösen a 
postai pénzesutalványokat és a postai 
elszámolási számlákról történő 
átutalásokat;
v. bélyeggyűjtői szolgáltatások;
vi. logisztikai szolgáltatások (a fizikai 
kézbesítést és/vagy a raktározást egyéb, 
nem postai funkciókkal vegyítő 
szolgáltatások).

Or. it

Módosítás 287
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
Postai szolgáltatások
(1) Ezt az irányelvet a következő 
tevékenységek ellátására kell alkalmazni:
a) „postai szolgáltatások”:
b) postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások, feltéve, hogy e 
szolgáltatásokat olyan szervezet nyújtja, 
amely a (2) bekezdés b) pontja szerinti 
postai szolgáltatásokat is nyújt, és feltéve, 
hogy a 27. cikk (1) bekezdésében 
megállapított feltételek a (2) bekezdés b) 
pontjában szereplő szolgáltatások 
tekintetében nem teljesülnek.
(2) Ezen irányelv alkalmazásában és a 
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97/67/EK irányelv sérelme nélkül:
a) „postai küldemény": végleges, 
szállítandó formájában megcímzett 
küldemény, tömegétől függetlenül. A 
levélküldeményeken kívül ilyen 
küldemények például a könyvek, 
katalógusok, hírlapok, folyóiratok és a 
kereskedelmi értékkel rendelkező vagy 
nem rendelkező árucikket tartalmazó 
postai csomagok, tömegüktől függetlenül;
b) „postai szolgáltatások”: olyan 
szolgáltatások, amelyek postai 
küldemények gyűjtését, feldolgozását, 
szállítását és kézbesítését foglalják 
magukban. Ide tartoznak mind a 
97/67/EK irányelvnek megfelelően 
létrehozott egyetemes szolgáltatás hatálya 
alá tartozó, mind az oda nem tartozó 
szolgáltatások;
c) „a postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások”: a következő területen 
nyújtott szolgáltatások:
i. postaszolgálat-irányítási szolgáltatások 
(a feladást megelőző és azt követő 
szolgáltatások, például a „mailroom 
management services”);
ii. elektronikus postával összefüggő és 
teljes mértékben elektronikus úton 
nyújtott hozzáadott-értékű szolgáltatások 
(beleértve kódolt dokumentumok 
elektronikus úton történő biztonságos 
továbbítását, a címkezelési 
szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus 
levelek továbbítását);
iii. az a) pontban nem szereplő postai 
küldeményekhez, így például címzés 
nélküli közvetlen küldeményhez 
kapcsolódó szolgáltatások;
iv. a közös közbeszerzési szójegyzékben 
(CPV) a 66100000-1 és 66720000-3 
közötti hivatkozási számok alatt és a 19. 
cikk c) pontjában meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások, beleértve különösen a 
postai pénzesutalványokat és a postai 
elszámolási számlákról történő 
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átutalásokat;
v. bélyeggyűjtői szolgáltatások;
vi. logisztikai szolgáltatások (a fizikai 
kézbesítést és/vagy a raktározást egyéb, 
nem postai funkciókkal vegyítő 
szolgáltatások).

Or. it

Indokolás

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition.

Módosítás 288
Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
Postai szolgáltatások
(1) Ezt az irányelvet a következő 
tevékenységek ellátására kell alkalmazni:
a) „postai szolgáltatások”:
b) postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások, feltéve, hogy e 
szolgáltatásokat olyan szervezet nyújtja, 
amely a (2) bekezdés b) pontja szerinti 
postai szolgáltatásokat is nyújt, és feltéve, 
hogy a 27. cikk (1) bekezdésében 
megállapított feltételek a (2) bekezdés b) 
pontjában szereplő szolgáltatások 
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tekintetében nem teljesülnek.
(2) Ezen irányelv alkalmazásában és a 
97/67/EK irányelv sérelme nélkül:
a) „postai küldemény": végleges, 
szállítandó formájában megcímzett 
küldemény, tömegétől függetlenül. A 
levélküldeményeken kívül ilyen 
küldemények például a könyvek, 
katalógusok, hírlapok, folyóiratok és a 
kereskedelmi értékkel rendelkező vagy 
nem rendelkező árucikket tartalmazó 
postai csomagok, tömegüktől függetlenül;
b) „postai szolgáltatások”: olyan 
szolgáltatások, amelyek postai 
küldemények gyűjtését, feldolgozását, 
szállítását és kézbesítését foglalják 
magukban. Ide tartoznak mind a 
97/67/EK irányelvnek megfelelően 
létrehozott egyetemes szolgáltatás hatálya 
alá tartozó, mind az oda nem tartozó 
szolgáltatások;
c) „a postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások”: a következő területen 
nyújtott szolgáltatások:
i. postaszolgálat-irányítási szolgáltatások 
(a feladást megelőző és azt követő 
szolgáltatások, például a „mailroom 
management services”);
ii. elektronikus postával összefüggő és 
teljes mértékben elektronikus úton 
nyújtott hozzáadott-értékű szolgáltatások 
(beleértve kódolt dokumentumok 
elektronikus úton történő biztonságos 
továbbítását, a címkezelési 
szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus 
levelek továbbítását);
iii. az a) pontban nem szereplő postai 
küldeményekhez, így például címzés 
nélküli közvetlen küldeményhez 
kapcsolódó szolgáltatások;
iv. a közös közbeszerzési szójegyzékben 
(CPV) a 66100000-1 és 66720000-3 
közötti hivatkozási számok alatt és a 19. 
cikk c) pontjában meghatározott pénzügyi 
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szolgáltatások, beleértve különösen a 
postai pénzesutalványokat és a postai 
elszámolási számlákról történő 
átutalásokat;
v. bélyeggyűjtői szolgáltatások;
vi. logisztikai szolgáltatások (a fizikai 
kézbesítést és/vagy a raktározást egyéb, 
nem postai funkciókkal vegyítő 
szolgáltatások).

Or. it

Módosítás 289
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
Postai szolgáltatások
(1) Ezt az irányelvet a következő 
tevékenységek ellátására kell alkalmazni:
a) „postai szolgáltatások”:
b) postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások, feltéve, hogy e 
szolgáltatásokat olyan szervezet nyújtja, 
amely a (2) bekezdés b) pontja szerinti 
postai szolgáltatásokat is nyújt, és feltéve, 
hogy a 27. cikk (1) bekezdésében 
megállapított feltételek a (2) bekezdés b) 
pontjában szereplő szolgáltatások 
tekintetében nem teljesülnek.
(2) Ezen irányelv alkalmazásában és a 
97/67/EK irányelv sérelme nélkül:
a) „postai küldemény": végleges, 
szállítandó formájában megcímzett 
küldemény, tömegétől függetlenül. A 
levélküldeményeken kívül ilyen 
küldemények például a könyvek, 
katalógusok, hírlapok, folyóiratok és a 
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kereskedelmi értékkel rendelkező vagy 
nem rendelkező árucikket tartalmazó 
postai csomagok, tömegüktől függetlenül;
b) „postai szolgáltatások”: olyan 
szolgáltatások, amelyek postai 
küldemények gyűjtését, feldolgozását, 
szállítását és kézbesítését foglalják 
magukban. Ide tartoznak mind a 
97/67/EK irányelvnek megfelelően 
létrehozott egyetemes szolgáltatás hatálya 
alá tartozó, mind az oda nem tartozó 
szolgáltatások;
c) „a postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások”: a következő területen 
nyújtott szolgáltatások:
i. postaszolgálat-irányítási szolgáltatások 
(a feladást megelőző és azt követő 
szolgáltatások, például a „mailroom 
management services”);
ii. elektronikus postával összefüggő és 
teljes mértékben elektronikus úton 
nyújtott hozzáadott-értékű szolgáltatások 
(beleértve kódolt dokumentumok 
elektronikus úton történő biztonságos 
továbbítását, a címkezelési 
szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus 
levelek továbbítását);
iii. az a) pontban nem szereplő postai 
küldeményekhez, így például címzés 
nélküli közvetlen küldeményhez 
kapcsolódó szolgáltatások;
iv. a közös közbeszerzési szójegyzékben 
(CPV) a 66100000-1 és 66720000-3 
közötti hivatkozási számok alatt és a 19. 
cikk c) pontjában meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások, beleértve különösen a 
postai pénzesutalványokat és a postai 
elszámolási számlákról történő 
átutalásokat;
v. bélyeggyűjtői szolgáltatások;
vi. logisztikai szolgáltatások (a fizikai 
kézbesítést és/vagy a raktározást egyéb, 
nem postai funkciókkal vegyítő 
szolgáltatások).
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Or. it

Indokolás

A postai ágazat liberalizációjának, az átfogó ágazatspecifikus szabályozások bevezetésének és 
a piaci helyzet alakulásának következményeképpen már nincs szükség a postai ágazatban 
működő szereplők beszerzéseinek szabályozására. Ezért itt az ideje, hogy a postai 
szolgáltatások és különösen a postai szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatások kikerüljenek az 
irányelv hatálya alól, és így az ágazatban működő valamennyi szereplő tisztán gazdasági 
kritériumok alapján hozhasson döntéseket.

Módosítás 290
Adam Bielan, Marek Siwiec

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
Postai szolgáltatások
(1) Ezt az irányelvet a következő 
tevékenységek ellátására kell alkalmazni: 
a) postai szolgáltatások;
b) postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások, feltéve, hogy e 
szolgáltatásokat olyan szervezet nyújtja, 
amely a (2) bekezdés b) pontja szerinti 
postai szolgáltatásokat is nyújt, és feltéve, 
hogy a 27. cikk (1) bekezdésében 
megállapított feltételek a (2) bekezdés b) 
pontjában szereplő szolgáltatások 
tekintetében nem teljesülnek.
(2) Ezen irányelv alkalmazásában és a 
97/67/EK irányelv sérelme nélkül:
a)„postai küldemény”: végleges, 
szállítandó formájában megcímzett 
küldemény, tömegétől függetlenül. A 
levélküldeményeken kívül ilyen 
küldemények például a könyvek, 
katalógusok, hírlapok, folyóiratok és a 
kereskedelmi értékkel rendelkező vagy 
nem rendelkező árucikket tartalmazó 
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postai csomagok, tömegüktől függetlenül;
a) „postai szolgáltatások”: olyan 
szolgáltatások, amelyek postai 
küldemények gyűjtését, feldolgozását, 
szállítását és kézbesítését foglalják 
magukban. Ide tartoznak mind a 
97/67/EK irányelvnek megfelelően 
létrehozott egyetemes szolgáltatás hatálya 
alá tartozó, mind az oda nem tartozó 
szolgáltatások;
c) „a postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások”: a következő területeken 
végzett szolgáltatások:
i. postaszolgálat-irányítási szolgáltatások 
(a feladást megelőző és azt követő 
szolgáltatások, például a „mailroom 
management services”);
ii. elektronikus postával összefüggő és 
teljes mértékben elektronikus úton 
nyújtott hozzáadott-értékű szolgáltatások 
(beleértve kódolt dokumentumok 
elektronikus úton történő biztonságos 
továbbítását, a címkezelési 
szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus 
levelek továbbítását);
iii. az a) pontban nem szereplő postai 
küldeményekhez, így például címzés 
nélküli közvetlen küldeményhez 
kapcsolódó szolgáltatások;
iv. a közös közbeszerzési szójegyzékben 
(CPV) a 66100000-1 és 66720000-3 
közötti hivatkozási számok alatt és a 19. 
cikk c) pontjában meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások, beleértve különösen a 
postai pénzesutalványokat és a postai 
elszámolási számlákról történő 
átutalásokat;
v. bélyeggyűjtői szolgáltatások;
vi. logisztikai szolgáltatások (a fizikai 
kézbesítést és/vagy a raktározást egyéb, 
nem postai funkciókkal vegyítő 
szolgáltatások).

Or. en
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Indokolás

A postai ágazat liberalizációjának, az átfogó ágazatspecifikus szabályozások bevezetésének és 
a piaci helyzet alakulásának következményeképpen már nincs szükség a postai ágazatban 
működő szereplők beszerzéseinek szabályozására. Ezért itt az ideje, hogy a postai 
szolgáltatások és különösen a postai szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatások kikerüljenek az 
irányelv hatálya alól, és így az ágazatban működő valamennyi szereplő tisztán gazdasági 
kritériumok alapján hozhasson döntéseket.

Módosítás 291
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kőolaj és földgáz kitermelése, valamint 
szén vagy más szilárd tüzelőanyag 
feltárása vagy kitermelése

Kőolaj és földgáz, valamint szén vagy más 
szilárd tüzelőanyag kitermelése vagy 
feltárása

Or. en

Módosítás 292
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 400 000 EUR az árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra, valamint 
tervpályázatokra irányuló szerződések 
esetében;

a) 600 000 EUR az árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra, valamint 
tervpályázatokra irányuló szerződések 
esetében;

Or. en

Módosítás 293
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 5 000 000 EUR az építési beruházásra 
irányuló szerződések esetében;

b) 7 500 000 EUR az építési beruházásra 
irányuló szerződések esetében;

Or. en

Módosítás 294
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 1 000 000 EUR a XVII. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

törölve

Or. en

Indokolás

Az „A” és „B” szolgáltatások közötti megkülönböztetés újbóli bevezetéséhez kapcsolódóan.

Módosítás 295
Robert Rochefort

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 1 000 000 EUR a XVII. mellékletben
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

c) 1 000 000 EUR a XVIIa. melléklet B. 
részében felsorolt szociális és egyéb 
meghatározott szolgáltatásokra irányuló 
szerződések esetében.

Or. fr

Módosítás 296
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 1 000 000 EUR a XVII. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

c) 1 500 000 EUR a XVII. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

Or. en

Módosítás 297
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ajánlatkérők a jelen irányelvben 
foglalt eljárások alkalmazása nélkül is 
odaítélhetnek egyes részekre vonatkozó 
szerződéseket, feltéve, hogy az adott rész 
hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke 
az árubeszerzések és a szolgáltatások 
esetében 80 000 EUR-nál, az építési 
beruházások esetében pedig 1 millió EUR-
nál kevesebb. Az ilyen módon odaítélt 
részek együttes értéke ezen irányelv 
alkalmazása nélkül nem haladja meg az 
összes olyan rész egybeszámított értékének 
20 %-át, amelyekre a javasolt építési 
beruházást, a hasonló áruk javasolt 
beszerzését vagy szolgáltatások javasolt 
igénybevételét felosztották.

törölve

Or. en

Indokolás

Túlságosan bürokratikus.

Módosítás 298
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ajánlatkérők a jelen irányelvben 
foglalt eljárások alkalmazása nélkül is 
odaítélhetnek egyes részekre vonatkozó 
szerződéseket, feltéve, hogy az adott rész 
hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke 
az árubeszerzések és a szolgáltatások 
esetében 80 000 EUR-nál, az építési
beruházások esetében pedig 1 millió EUR-
nál kevesebb. Az ilyen módon odaítélt 
részek együttes értéke ezen irányelv 
alkalmazása nélkül nem haladja meg az 
összes olyan rész egybeszámított értékének 
20 %-át, amelyekre a javasolt építési 
beruházást, a hasonló áruk javasolt 
beszerzését vagy szolgáltatások javasolt 
igénybevételét felosztották.

(9) Az ajánlatkérők a jelen irányelvben 
foglalt eljárások alkalmazása nélkül is 
odaítélhetnek egyes részekre vonatkozó 
szerződéseket, feltéve, hogy az adott rész 
hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke 
az árubeszerzések és a szolgáltatások 
esetében 160 000 EUR-nál, az építési 
beruházások esetében pedig 2 millió EUR-
nál kevesebb. Az ilyen módon odaítélt 
részek együttes értéke ezen irányelv 
alkalmazása nélkül nem haladja meg az 
összes olyan rész egybeszámított értékének 
20 %-át, amelyekre a javasolt építési 
beruházást, a hasonló áruk javasolt 
beszerzését vagy szolgáltatások javasolt 
igénybevételét felosztották.

Or. en

Módosítás 299
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ajánlatkérők a jelen irányelvben 
foglalt eljárások alkalmazása nélkül is 
odaítélhetnek egyes részekre vonatkozó 
szerződéseket, feltéve, hogy az adott rész 
hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke 
az árubeszerzések és a szolgáltatások 
esetében 80 000 EUR-nál, az építési 
beruházások esetében pedig 1 millió EUR-
nál kevesebb. Az ilyen módon odaítélt 
részek együttes értéke ezen irányelv 
alkalmazása nélkül nem haladja meg az 
összes olyan rész egybeszámított értékének 
20 %-át, amelyekre a javasolt építési 

(9) Az ajánlatkérők a jelen irányelvben 
foglalt eljárások alkalmazása nélkül is 
odaítélhetnek egyes részekre vonatkozó 
szerződéseket, feltéve, hogy az adott rész 
hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke 
az árubeszerzések és a szolgáltatások 
esetében 120 000 EUR-nál, az építési 
beruházások esetében pedig 1 500 000 
EUR-nál kevesebb. Az ilyen módon 
odaítélt részek együttes értéke ezen 
irányelv alkalmazása nélkül nem haladja 
meg az összes olyan rész egybeszámított 
értékének 30 %-át, amelyekre a javasolt 
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beruházást, a hasonló áruk javasolt 
beszerzését vagy szolgáltatások javasolt 
igénybevételét felosztották.

építési beruházást, a hasonló áruk javasolt 
beszerzését vagy szolgáltatások javasolt 
igénybevételét felosztották.

Or. en

Módosítás 300
Frank Engel, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Szolgáltatásnyújtásra irányuló 

közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 
szabályozás

A XVIIa. melléklet A. részében felsorolt 
szolgáltatásokra irányuló szerződéseket a 
38–79. cikkel összhangban kell odaítélni.
A XVIIa. melléklet B. részében felsorolt 
szolgáltatásokra irányuló szerződésekre 
kizárólag az 54. cikket és a 64. cikk (1) 
bekezdését kell alkalmazni.
Azt a szerződést, amelynek egyszerre 
tárgya a XVIIa. melléklet A. részében 
szereplő szolgáltatás és a XVIIa. melléklet 
B. részében szereplő szolgáltatás, a 38–79. 
cikkel összhangban kell odaítélni, 
amennyiben a XVIIa. melléklet A. 
részében szereplő szolgáltatások értéke 
nagyobb, mint a XVIIa. melléklet B. 
részében szereplő szolgáltatásoké. Egyéb 
esetekben a szerződést az 54. cikkel és a 
64. cikk (1) bekezdésével összhangban kell 
odaítélni.

Or. en

Indokolás

Az „A” és „B” szolgáltatások közötti különbségtétel ismételt bevezetése.
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Módosítás 301
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérők a Bizottságot és a 
nemzeti felügyeleti testületet kérésére 
tájékoztatják mindazokról a termék-, illetve 
tevékenységcsoportokról, amelyeket nem 
tekintenek az (1) bekezdés hatálya alá 
tartozónak. A Bizottság tájékoztatás 
céljából rendszeresen közzéteheti az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában azon 
termék-, illetve tevékenységcsoportok 
jegyzékét, amelyeket nem tekint az említett 
bekezdés hatálya alá tartozónak. Ennek 
során a Bizottság tiszteletben tart minden 
olyan szenzitív üzleti szempontot, amelyre 
az ajánlatkérők ezen információk 
továbbításakor felhívják a figyelmet.

(2) Az ajánlatkérők a Bizottságot kérésére 
tájékoztatják mindazokról a termék-, illetve 
tevékenységcsoportokról, amelyeket nem 
tekintenek az (1) bekezdés hatálya alá 
tartozónak. A Bizottság tájékoztatás 
céljából rendszeresen közzéteheti az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában azon 
termék-, illetve tevékenységcsoportok 
jegyzékét, amelyeket nem tekint az említett 
bekezdés hatálya alá tartozónak. Ennek 
során a Bizottság tiszteletben tart minden 
olyan szenzitív üzleti szempontot, amelyre 
az ajánlatkérők ezen információk 
továbbításakor felhívják a figyelmet.

Or. en

Módosítás 302
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv nem alkalmazható olyan 
szerződésekre, amelyeket az ajánlatkérő az 
5–11. cikkben leírt tevékenységei 
folytatásától eltérő célra, vagy ilyen 
tevékenységeknek valamely harmadik 
országban történő, az Unión belüli hálózat 
vagy földrajzi terület fizikai használatával 
nem járó körülmények között történő 
folytatására ítél oda, sem az ilyen céllal 
szervezett tervpályázatokra.

(1) Ez az irányelv nem alkalmazható olyan 
szerződésekre, amelyeket az ajánlatkérő az 
5–11. cikkben leírt és közműszolgáltatói 
tevékenységekhez kapcsolódó
tevékenységei folytatásától eltérő célra, 
vagy ilyen tevékenységeknek valamely 
harmadik országban történő, az Unión 
belüli hálózat vagy földrajzi terület fizikai 
használatával nem járó körülmények között 
történő folytatására ítél oda, sem az ilyen 
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céllal szervezett tervpályázatokra.

Or. en

Módosítás 303
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérők a Bizottságot és a 
nemzeti felügyeleti testületet kérésére 
tájékoztatják mindazokról a
tevékenységekről, amelyeket nem 
tekintenek az (1) bekezdés hatálya alá 
tartozónak. A Bizottság tájékoztatás 
céljából rendszeresen közzéteheti az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában azon 
tevékenységcsoportok jegyzékét, 
amelyeket nem tekint az említett bekezdés
hatálya alá tartozónak. Ennek során a 
Bizottság tiszteletben tart minden olyan 
szenzitív üzleti szempontot, amelyre az 
ajánlatkérők ezen információk 
továbbításakor felhívják a figyelmet.

(2) Az ajánlatkérők a Bizottságot kérésére 
tájékoztatják mindazokról a 
tevékenységekről, amelyeket nem 
tekintenek az (1) bekezdés hatálya alá 
tartozónak. A Bizottság tájékoztatás 
céljából rendszeresen közzéteheti az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában azon 
tevékenységcsoportok jegyzékét, 
amelyeket nem tekint az említett bekezdés 
hatálya alá tartozónak. Ennek során a 
Bizottság tiszteletben tart minden olyan 
szenzitív üzleti szempontot, amelyre az 
ajánlatkérők ezen információk 
továbbításakor felhívják a figyelmet.

Or. en

Módosítás 304
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérők a Bizottságot és a 
nemzeti felügyeleti testületet kérésére 
tájékoztatják mindazokról a 
tevékenységekről, amelyeket nem 
tekintenek az (1) bekezdés hatálya alá 
tartozónak. A Bizottság tájékoztatás 

(2) Az ajánlatkérők a Bizottságot kérésére 
tájékoztatják mindazokról a 
tevékenységekről, amelyeket nem 
tekintenek az (1) bekezdés hatálya alá 
tartozónak. A Bizottság tájékoztatás 
céljából rendszeresen közzéteheti az 
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céljából rendszeresen közzéteheti az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában azon 
tevékenységcsoportok jegyzékét, 
amelyeket nem tekint az említett bekezdés 
hatálya alá tartozónak. Ennek során a 
Bizottság tiszteletben tart minden olyan 
szenzitív üzleti szempontot, amelyre az 
ajánlatkérők ezen információk 
továbbításakor felhívják a figyelmet.

Európai Unió Hivatalos Lapjában azon 
tevékenységcsoportok jegyzékét, 
amelyeket nem tekint az említett bekezdés 
hatálya alá tartozónak. Ennek során a 
Bizottság tiszteletben tart minden olyan 
szenzitív üzleti szempontot, amelyre az 
ajánlatkérők ezen információk 
továbbításakor felhívják a figyelmet.

Or. en

Módosítás 305
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

törölve

Or. en

Módosítás 306
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

b) választottbírói és békéltetési szolgáltatás 
és a következő jogi szolgáltatások 
bármelyike;

i. ügyfél ügyvéd általi jogi képviselete 
bírósági eljáráson egy nemzeti bíróság, 
törvényszék vagy hatóság előtt a 
77/249/EGK irányelv 1. cikke értelmében; 
ii. dokumentumok hitelesítése közjegyző 
által; 
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iii. csődgondnok vagy kinevezett gondnok 
által nyújtott jogi szolgáltatások, illetve 
egyéb olyan jogi szolgáltatások, amelyeket 
az érintett tagállam bírósága vagy 
törvényszéke által kijelölt személy nyújt; 
iv. egyéb olyan jogi szolgáltatások, 
amelyek az érintett tagállamban a 
közhatalom gyakorlásához kapcsolódnak.

Or. en

Módosítás 307
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

b) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás, valamint a jogi képviseletből 
álló ügyvédi szolgáltatások;

Or. fr

Módosítás 308
Raffaele Baldassarre

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

b) választottbírói és békéltetési és jogi 
szolgáltatás;

Or. it

Módosítás 309
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

b) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás, jogi és közjegyzői 
szolgáltatás;

Or. de

Módosítás 310
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

b) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás, vagy kötelezően független és 
pártatlan köztisztviselő tevékenysége;

Or. pl

Módosítás 311
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) polgári védelem, katasztrófavédelem 
és általános veszélyelhárítás;

Or. de

Módosítás 312
Lara Comi

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

ba) jogi szolgáltatás:

Or. it

Módosítás 313
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az uniós szerződésekkel összhangban 
lévő különleges vagy kizárólagos jogok 
alapján odaítélendő szerződések; 

Or. de

Módosítás 314
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás, a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, valamint az Európai Pénzügyi 
Stabilitási Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

c) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás, a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások,
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott műveletek
vagy az ajánlatkérő szervek pénz- vagy 
tőkebevonási műveletei;

Or. en
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Módosítás 315
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás, a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, valamint az Európai Pénzügyi 
Stabilitási Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

c) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás, a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, valamint az Európai Pénzügyi 
Stabilitási Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek és az ajánlatkérő szervek 
pénzeszköz- vagy tőkeellátását szolgáló 
ügyletek;

Or. de

Módosítás 316
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás, a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, valamint az Európai Pénzügyi 
Stabilitási Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

c) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás, a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, továbbá az ajánlatkérő 
szervek pénzeszköz- vagy tőkeellátását 
szolgáló ügyletek, valamint az Európai 
Pénzügyi Stabilitási Eszköz segítségével 
végrehajtott műveletek;

Or. de

Módosítás 317
Jürgen Creutzmann
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás, a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, valamint az Európai Pénzügyi 
Stabilitási Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

c) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás, a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, továbbá az ajánlatkérő 
szervek pénzeszköz- vagy tőkeellátását 
szolgáló ügyletek, valamint az Európai 
Pénzügyi Stabilitási Eszköz segítségével 
végrehajtott műveletek;

Or. de

Indokolás

A közhitelekre vonatkozó pályázatkiírási kötelezettség hátrányosan befolyásolja a 
közfinanszírozási eljárások megvalósíthatóságát, és jelentősen növeli azok költségeit. Ezért a 
pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó kivételt ki kell terjeszteni a pénzeszközök befektetésére és 
előteremtésére is.

Módosítás 318
Evelyne Gebhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olyan pénzügyi műveletek, amelyek az 
ajánlatkérő szervek pénzeszköz- vagy 
tőkeellátását, illetve a szerződések 
odaítélésének finanszírozását szolgálják;

Or. de

Módosítás 319
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) munkaviszony; d) munkaviszony, beleértve ideiglenes 
alkalmazottak kirendelését is;

Or. en

Módosítás 320
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) munkaviszony; d) munkaviszony és a kötelező szociális 
védelmi rendszer;

Or. fr

Módosítás 321
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) polgári védelem, készültség és 
reagálás vészhelyzet esetén és sürgősségi 
egészségügyi ellátás;

Or. en

Módosítás 322
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a műsorszolgáltatóknak odaítélt 
műsorszolgáltatási idő.

f) médiaszolgáltatás továbbítása és 
elosztása;

Or. en

Módosítás 323
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) olyan áruk szállítása vagy 
szolgáltatások nyújtása, amelyek esetén a 
törvény szabott árat ír elő, és amelyek 
esetén közbeszerzési eljárásnak ipso facto 
nincs értelme.

Or. en

Módosítás 324

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a következő jogi szolgáltatások 
bármelyike:
i. ügyfél ügyvéd általi jogi képviselete 
bírósági eljáráson egy tagállam valamely 
nemzeti bírósága, törvényszéke vagy 
hatósága előtt a 77/249/EGK irányelv 1. 
cikke értelmében;
ii. dokumentumok hitelesítése közjegyző 
által;
iii. csődgondnok vagy kinevezett gondnok 
által nyújtott jogi szolgáltatások, illetve 
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egyéb olyan jogi szolgáltatások, amelyeket 
az érintett tagállam bírósága vagy 
törvényszéke által kijelölt személy nyújt;
iv. egyéb olyan jogi szolgáltatások, 
amelyek az érintett tagállamban – akár 
csak alkalmilag – a közhatalom 
gyakorlásához kapcsolódnak.

Or. en

Indokolás

Kompromisszumos megoldás annak érdekében, hogy ne kelljen ismét bevezetni a „B” 
szolgáltatásokat. A módosítás újabb kivételeket vezet be az irányelvek alkalmazhatóságára 
vonatkozóan, ugyanakkor nemcsak megtartja a szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokról szóló, új cikket, hanem bővíti is azt, sőt, megkétszerezi az értékhatárt.

Módosítás 325
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv nem alkalmazandó azokra 
a szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződésekre, amelyeket 
egy ajánlatkérő szerv egy másik 
ajánlatkérő szervnek vagy ajánlatkérő 
szervek társulásának ítél oda, olyan 
kizárólagos jog alapján, amelyet az 
Európai Unió működéséről szól 
szerződéssel összeegyeztethető, kihirdetett 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezés értelmében e szervek 
élveznek.

Or. en

Módosítás 326
Heide Rühle

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

Az első bekezdés (f) pontjában említett 
műsorszolgáltatás magában foglal
bármilyen elektronikus hálózat 
segítségével történő bármilyen átvitelt és 
elosztást.

Az első bekezdés (f) pontjában említett 
audiovizuális médiaszolgáltatások
magukban foglalnak bármilyen 
elektronikus hálózat segítségével történő 
bármilyen átvitelt és elosztást.

Or. en

Módosítás 327
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Kizárólagos jogok alapján odaítélt, 

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések
Ez az irányelv nem alkalmazható arra a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződésre, amelyet olyan szervezetnek 
ítélnek oda, amely a 2. cikk (1) bekezdése 
értelmében maga is ajánlatkérő szerv, 
vagy amelyet ajánlatkérő szervek 
társulásának ítélnek oda, olyan 
kizárólagos jog alapján, amelyet a 
Szerződéssel összeegyeztethető, kihirdetett 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezés értelmében e szervek 
élveznek.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi 2004/17/EK irányelv 25. cikkének ismételt bevezetése. Ez a cikk fontos az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások működése szempontjából. Kizárja azokat a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződéseket, amelyek olyan kizárólagos jogon 
alapulnak, amelyeket a Szerződéssel összeegyeztethető, kihirdetett törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezések rögzítenek. Az EB ezt a rendelkezést alkalmazta a C-360/96 sz. 
ügyben.
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Módosítás 328
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
19 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19b. cikk
Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
nyújtására vonatkozó egyedi rendszerek

Ez az irányelv nem alkalmazandó azokra 
a kipróbált tagállami eljárásokra, amelyek 
a felhasználó szabad 
szolgáltatóválasztásán alapulnak (azaz az 
utalványrendszerre, a szabad választáson 
alapuló modellre, a háromoldalú 
kapcsolatokra), valamint arra az elvre, 
hogy a jogi formától függetlenül minden 
olyan szolgáltató szolgáltatásnyújtását 
engedélyezni kell, amely képes eleget 
tenni a korábban törvényben lefektetett 
feltételeknek, feltéve, hogy betartják az 
egyenlő bánásmód, az átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség általános 
elveit.

Or. en

Módosítás 329
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
19 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19c. cikk
Szolgáltatási koncessziók

A 19 a cikk alkalmazásának sérelme 
nélkül ez az irányelv nem alkalmazható a 
2. cikk (23a) bekezdésében meghatározott 
szolgáltatási koncesszióra.
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Or. en

Módosítás 330
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím – 3 fejezet – 2 szakasz – 2 alszakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különleges kapcsolatok (ellenőrzött 
szervezetek, együttműködés, kapcsolt 
vállalkozások és közös vállalatok)

Különleges együttműködés (ellenőrzött 
szervezetek, együttműködés, kapcsolt 
vállalkozások és közös vállalatok)

Or. en

Módosítás 331
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások vagy szociális 
szolgáltatások irányítására szolgáló, teljes 
egészében állami szerkezet létrehozása 
állami előjog, amely a tagállamok 
kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Or. fr

Módosítás 332
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlatkérő szerv olyan ellenőrzést 
gyakorol az érintett jogi személy felett, 
amely hasonló ahhoz az ellenőrzéshez, 

a) az ajánlatkérő szerv olyan ellenőrzést 
gyakorol az érintett jogi személy felett, 
amely megfelel annak az ellenőrzésnek, 
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amelyet saját szervezeti egységei felett 
gyakorol;

amelyet saját szervezeti egységei felett 
gyakorol, vagyis annak, hogy döntő 
befolyást gyakorol a stratégiai 
célkitűzések és az ellenőrzött jogi személy 
fontos döntései felett egyaránt. Az ilyen 
jellegű ellenőrzés meglétének 
meghatározása érdekében ugyancsak 
figyelembe vehetők olyan szempontok, 
mint az ügyvezető, igazgató vagy 
felügyeleti szervekben való képviselet 
szintje és a szabályzatokban erre 
vonatkozóan meglévő pontosítások, vagy 
pedig a tulajdon kérdése;

Or. fr

Indokolás

Az „in-house” fogalmát meghatározó és az ilyen szerződéseknek az irányelv alkalmazási 
köréből való kizárását indokoló kritériumok tisztázása. Az analóg ellenőrzés fogalma az 
Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatából származik és az ajánlatkérő szerv által az 
ellenőrzött jogalany felett gyakorolt ellenőrzés követelményét erősíti meg. Az analóg 
ellenőrzés fogalmát az 1370/2007/EK rendelet elemeivel is pontosítják a könnyebb 
azonosíthatóság érdekében.

Módosítás 333
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy általános 
forgalmának legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. fr

Indokolás

Az „in-house” kritériumainak pontosítása: a „tevékenységeinek legalább 90%-át” kifejezés 
tisztázza az ítélkezési gyakorlat egyik terminusát (a „tevékenységek lényegi része”), míg 
pontosítatlanul hagy egy másikat; ezért javasoljuk az „átlagos forgalmának legalább 90%-
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át” kifejezés bevezetését.

Módosítás 334
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv 
vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

törölve

Or. fr

Módosítás 335
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy szerződés 
tárgyát képező tevékenységeinek legalább 
80 %-át az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő 
szerv vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. en

Módosítás 336
Barbara Weiler

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

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 85 %-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. de

Módosítás 337
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy lényegében az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára dolgozik. Vélelmezhető, hogy az 
érintett jogi személy lényegében az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv 
vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára dolgozik, ha a 
szerződés tárgyát képező tevékenységének 
legalább 90%-át e szerv/ jogi személyek 
számára végzi;

Or. de

Indokolás

A javaslat összekapcsolja az EB C-107/98 sz. ügyben hozott ítéletét egy biztonsági záradékkal 
(„safe-harbour-clause"), amely alapján megdönthető vélelem hozható létre arra nézve, hogy 
mely esetekben van szó egységen belüli tevékenységekről.

Módosítás 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 80 %-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. en

Módosítás 339
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy valamennyi 
tevékenységét az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy az általa ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzik;

Or. en

Indokolás

A verseny és a jogbiztonság biztosítása érdekében az egységen belüli beszerzésre vonatkozó 
kivétel alkalmazási körét a lehető legkisebbre kell csökkenteni. Ez összhangban van az 
általános irányelv 11. cikkének módosításaival.

Módosítás 340
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy szerződés 
tárgyát képező tevékenységeinek legalább 
80 %-át az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő 
szerv vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;
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Or. de

Módosítás 341
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek jelentős részét az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. en

Módosítás 342
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen különbséget kell tenni a közszférán belüli együttműködés és a köz- és 
magánszféra közötti partnerség között. Néhány tagállamban azonban a magánjogi 
érdekeltség törvényben előírt kötelezettség lehet.

Módosítás 343
Andreas Schwab, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve, ha az adott 
tagállamban ezt törvény írja elő.

Or. de

Indokolás

Egyes tagállamokban történelmi okok és a kialakult nagyobb struktúrák miatt a törvény 
előírja a magánjogi érdekeltek részvételét. Az együttműködés ilyen formáit továbbra is 
lehetővé kell tenni, hiszen különben az EB ítélkezési gyakorlata alapján minden magánjogi 
érdekelt részvétele ki lenne zárva.

Módosítás 344
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben a
magánjogi érdekeltség nem haladja meg a 
szavazásra jogosító részvények 50%-át.

Or. en

Indokolás

A magánbefektetők csak akkor tudják befolyásolni a vezetőségi döntéseket, ha az ellenőrzött 
jogi személy szavazásra jogosító részvényeinek több mint 50%-át birtokolják. A módosítás 
célja, hogy lehetővé tegye a tőkebefektetést anélkül, hogy érintené az egységen belüli 
beszerzésekre vonatkozó kivételt és a horizontális együttműködést.

Módosítás 345
Pablo Arias Echeverría

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

ca) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;

Or. es

Módosítás 346
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

Or. es

Módosítás 347
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve

Or. en
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Indokolás

Az első albekezdés a) pontja kellőképpen világos – nem szükséges megismételni.

Módosítás 348
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve

Or. de

Módosítás 349
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha meghatározó
befolyással rendelkezik az ellenőrzött jogi 
személynek mind stratégiai céljai, mind 
jelentős döntései tekintetében.

Or. de

Indokolás

Az ajánlatkérő szervnek a megbízott jogi személy felett gyakorolt ellenőrzése tekintetében az 
ajánlatkérő szervnek egy olyan saját szervezeti egysége feletti befolyása kell, hogy irányadó 



AM\911613HU.doc 153/201 PE492.861v02-00

HU

legyen, amely szervezeti egység teljes mértékben alá van vetve a fölé rendelt hivatali vezetés 
felügyeletének és utasításainak. Ezek a saját szervezeti egységek semmiféle önállósággal nem 
rendelkeznek, vagy csak kismértékű önállósággal rendelkeznek.

Módosítás 350
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében. A fent nevezett 
feltételeknek olyan esetekben is eleget kell 
tenni, amikor egy ajánlatkérő szerv egy 
saját maga által más ajánlatkérő 
szervekkel közösen ellenőrzött jogi 
személynek ítél oda egy közbeszerzési 
szerződést.

Or. de

Módosítás 351
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve

Or. fr
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Indokolás

A cikk érthetővé tétele. Lásd a 21. cikk (1) bekezdésének a) pontjára vonatkozó módosítást.

Módosítás 352
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) 
bekezdés, ha egy olyan ellenőrzött 
jogalany, amely maga is ajánlatkérő szerv, 
szerződést ítél oda az ellenőrző 
intézményének vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött 
valamely jogi személynek, feltéve, hogy 
nincsenek magánjogi érdekeltek abban a 
jogi személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést.

törölve

Or. en

Indokolás

Az egységen belüli beszerzésre vonatkozó kivétel alkalmazási körét a lehető legkisebbre kell 
csökkenteni. Az egységen belüli beszerzésre vonatkozó, szóban forgó, „megfordított” kivétel a 
Bíróság Teckal-ügyben hozott döntésének jogtalan kiterjesztése, ezért törölni kell.

Módosítás 353
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy 
intézményeinek vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött valamely 
jogi személynek, feltéve, hogy nincsenek 
magánjogi érdekeltek abban a jogi 
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amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést, kivéve a 
magánjogi érdekeltség jogilag kötelező 
formáit.

Or. en

Módosítás 354
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést, a magánjogi érdekeltség nem 
haladja meg a szavazásra jogosító 
részvények 50%-át.

Or. en

Módosítás 355
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrzését végző szervnek vagy 
szerveknek vagy az ugyanazon ajánlatkérő 
szerv által ellenőrzött valamely jogi 
személynek, feltéve, hogy nincsenek 
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érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

magánjogi érdekeltek abban a jogi 
személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás csak a német változatot érinti.

Módosítás 356
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy 
intézményeinek vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött valamely 
jogi személynek, feltéve, hogy nincsenek 
magánjogi érdekeltek abban a jogi 
személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést.

Or. de

Módosítás 357
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az olyan ajánlatkérő szerv, amely nem 
gyakorol ellenőrzést egy jogi személy felett 
az (1) bekezdés értelmében, az alábbi 
feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
nélkül is odaítélhet egy szerződést olyan 
jogi személynek, amelyet más ajánlatkérő 

törölve
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szervekkel együtt ellenőriz: 
a) az ajánlatkérő szervek az érintett jogi 
személy felett a saját szervezeti egységeik 
felett gyakorolt ellenőrzéshez hasonló 
ellenőrzést gyakorolnak közösen; 
b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;
c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.
Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül: 
a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;
b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;
c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik. 

Or. de

Módosítás 358
Heide Rühle

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

Az olyan ajánlatkérő szerv, amely nem 
gyakorol ellenőrzést egy jogi személy felett 
az (1) bekezdés értelmében, az alábbi 
feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv rendelkezéseinek alkalmazása 
nélkül is odaítélhet egy szerződést olyan 
jogi személynek, amelyet más ajánlatkérő 
szervekkel együtt ellenőriz:

Az olyan ajánlatkérő szerv, amely nem 
gyakorol ellenőrzést egy jogi személy felett 
az (1) bekezdés értelmében, az alábbi 
feltételek teljesülése mellett a jelen 
irányelv rendelkezéseinek hatályán kívül 
is odaítélhet egy szerződést olyan jogi 
személynek, amelyet más ajánlatkérő 
szervekkel együtt ellenőriz:

Or. en

Módosítás 359
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlatkérő szervek az érintett jogi 
személy felett a saját szervezeti egységeik
felett gyakorolt ellenőrzéshez hasonló 
ellenőrzést gyakorolnak közösen;

a) az ajánlatkérő szervek közösen olyan 
ellenőrzést gyakorolnak az érintett jogi 
személy felett, amely megfelel annak az 
ellenőrzésnek, amelyet saját szervezeti
egységei felett gyakorolnak, vagyis annak, 
hogy döntő befolyást gyakorolnak a 
stratégiai célkitűzések és az ellenőrzött 
jogi személy fontos döntései felett 
egyaránt. Az ilyen jellegű ellenőrzés 
meglétének meghatározása érdekében 
ugyancsak figyelembe vehetők olyan 
szempontok, mint az ügyvezető, igazgató 
vagy felügyeleti szervekben való képviselet 
szintje és a szabályzatokban erre 
vonatkozóan meglévő pontosítások, vagy 
pedig a tulajdon kérdése;

Or. fr

Indokolás

Az „in-house” fogalmát meghatározó és az ilyen szerződéseknek az irányelv alkalmazási 
köréből való kizárását indokoló kritériumok tisztázása. Az analóg ellenőrzés fogalma az 
Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatából származik és az ajánlatkérő szerv által az 
ellenőrzött jogalany felett gyakorolt ellenőrzés követelményét erősíti meg. Az analóg 
ellenőrzés fogalmát az 1370/2007/EK rendelet elemeivel is pontosítják a könnyebb 
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azonosíthatóság érdekében.

Módosítás 360
Marc Tarabella

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

törölve

Or. fr

Módosítás 361
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy szerződés 
tárgyát képező tevékenységeinek legalább 
80%-át az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő 
szerv vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. en

Módosítás 362
Barbara Weiler

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

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 85%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. de

Módosítás 363
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

b) az érintett jogi személy általános 
forgalmának legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. fr

Indokolás

Az „in-house” kritériumainak pontosítása: a „tevékenységeinek legalább 90%-át” kifejezés 
tisztázza az ítélkezési gyakorlat egyik terminusát (a „tevékenységek lényegi része”), míg 
pontosítatlanul hagy egy másikat; ezért javasoljuk az „átlagos forgalmának legalább 90%-
át” kifejezés bevezetését.

Módosítás 364
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 

b) az érintett jogi személy lényegében az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára dolgozik. Vélelmezhető, hogy az 
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személyek számára végzik; érintett jogi személy lényegében az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv 
vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára dolgozik, ha a 
szerződés tárgyát képező tevékenységének 
legalább 90%-át e szerv/ jogi személyek 
számára végzi;

Or. de

Indokolás

A javaslat összekapcsolja az EB C-107/98 sz. ügyben hozott ítéletét egy biztonsági záradékkal 
(„safe-harbour-clause"), amely alapján megdönthető vélelem hozható létre arra nézve, mely 
esetekben van szó egységen belüli tevékenységekről.

Módosítás 365
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 80%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. en

Módosítás 366
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy valamennyi 
tevékenységét az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy az általa ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzik;



PE492.861v02-00 162/201 AM\911613HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Az előző módosításokkal összhangban.

Módosítás 367
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek jelentős részét az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. en

Módosítás 368
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

b) az érintett jogi személy szerződés 
tárgyát képező tevékenységeinek legalább 
80 %-át az ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő 
szervek vagy az általuk ellenőrzött más 
jogi személyek számára végzik;

Or. de

Módosítás 369
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek jelentős részét az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. en

Módosítás 370
Raffaele Baldassarre

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90 %-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általuk ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek 100%-át az ellenőrzést 
gyakorló ajánlatkérő szervek vagy az 
általuk ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

Or. it

Módosítás 371
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező formáit.

Or. en
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Módosítás 372
Andreas Schwab, Frank Engel

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve, ha az adott 
tagállamban ezt törvény írja elő.

Or. de

Indokolás

Egyes tagállamokban történelmi okok és a kialakult nagyobb struktúrák miatt a törvény 
előírja a magánjogi érdekeltek részvételét. Az együttműködés ilyen formáit továbbra is 
lehetővé kell tenni, hiszen különben az EB ítélkezési gyakorlata alapján minden magánjogi 
érdekelt részvétele ki lenne zárva.

Módosítás 373
Jürgen Creutzmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben 
nincsenek magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben a
magánjogi érdekeltség nem haladja meg a 
szavazásra jogosító részvények 50%-át.

Or. en

Indokolás

A magánbefektetők csak akkor tudják befolyásolni a vezetőségi döntéseket, ha az ellenőrzött 
jogi személy szavazásra jogosító részvényeinek több mint 50%-át birtokolják. A módosítás 
célja, hogy lehetővé tegye a tőkebefektetést anélkül, hogy érintené az egységen belüli 
beszerzésekre vonatkozó kivételt és a horizontális együttműködést.

Módosítás 374
Heide Rühle

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

Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

törölve

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;
b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;
c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Szükségtelen az EB döntésének ilyen messze ható értelmezése, ugyanakkor ellene hat annak a 
törekvésnek, hogy rövid és szabatos szöveget hozzunk létre.

Módosítás 375
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában akkor
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

törölve

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
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szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;
b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;
c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

Or. de

Módosítás 376
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 377
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 

törölve



AM\911613HU.doc 167/201 PE492.861v02-00

HU

hatóságok érdekeitől;

Or. fr

Módosítás 378
Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személynek nincsenek 
olyan érdekeltségei, amelyek távol állnak a 
hozzá kapcsolódó hatóságok érdekeitől;

c) az ellenőrzött jogi személynek nincsenek 
olyan érdekeltségei, amelyek ütköznének a 
hozzá kapcsolódó hatóságok érdekeivel;

Or. en

Módosítás 379
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személynek nincsenek 
olyan érdekeltségei, amelyek távol állnak a 
hozzá kapcsolódó hatóságok érdekeitől;

c) az ellenőrzött jogi személynek nincsenek 
olyan érdekeltségei, amelyek ellentétesek 
lennének a hozzá kapcsolódó hatóságok 
érdekeivel;

Or. en

Indokolás

A leányvállalatokat gyakran olyan érdekek érvényesítésére alapítják, amelyek túlmutatnak az 
ellenőrző intézmény érdekein. Ezért elégséges az a feltétel, hogy nem állhat fenn érdekellentét.

Módosítás 380
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A két vagy több ajánlatkérő szerv által 
kötött megállapodás nem tekinthető 
„építési beruházásra, árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló szerződésnek” a 
jelen irányelv 2. cikkének 7. pontja 
értelmében, az alábbi feltételek együttes 
teljesülése esetén:

(4) A két vagy több ajánlatkérő szerv által 
kötött megállapodás nem tekinthető 
„építési beruházásra, árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló szerződésnek” a 
jelen irányelv 2. cikkének 7. pontja 
értelmében, és ezért nem tartozik az 
irányelv hatálya alá, az alábbi feltételek 
együttes teljesülése esetén:

Or. en

Módosítás 381
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

törölve

Or. de

Módosítás 382
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)
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Or. fr

Módosítás 383
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

a) a partnerség célja a részt vevő 
hatóságok valamely közös közszolgáltatási 
feladatának elvégzése vagy bármely olyan 
kiegészítő feladat elvégzése, amely 
szükséges a részt vevő hatóságok közös 
közszolgáltatási feladatának elvégzéséhez;

Or. en

Módosítás 384
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat;

Or. de

Módosítás 385
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

a) a megállapodás a részt vevő, illetékes 
hatóságként eljáró ajánlatkérő szervek 
között valódi együttműködést hoz létre, 
amelynek célja, hogy közösen biztosítsák 
egy közszolgáltatási feladat 
megszervezését;

Or. en

Indokolás

A horizontális együttműködés meghatározásának tisztázása.

Módosítás 386
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen vagy 
egymás számára végezzék el 
közszolgáltatási feladataikat;

Or. de

Módosítás 387
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Jelen irányelv nem vonatkozik a több 
ajánlatkérő szerv vagy ajánlatkérő 
szervekből álló csoport között létrejött 
olyan megállapodásokra, amelyek szerint 
a tagállamok belső berendezkedése 
keretében a felek között hatáskör-
átruházásra kerül sor egy közszolgáltatási 
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feladat ellátása érdekében.
Egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.

Or. fr

Indokolás

A vízszintes együttműködés kifejezett kizárása (a 21. cikk (4) bekezdése) kételyeket támaszt a 
hatóságok közötti hatáskör-átruházást (a francia jogban „intercommunalité”) illetően, amely 
a maga részéről nem képezi explicit kizárás tárgyát. Következésképpen új bekezdést javaslunk 
a hatóságok közötti hatáskör-átruházásnak a jelen irányelv alkalmazási köréből való 
kizárására.

Módosítás 388
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

törölve

Or. en

Módosítás 389
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

törölve

Or. de
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Módosítás 390
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik;

b) a megállapodást kizárólag a közérdeket 
szolgáló megfontolások vezérlik, ideértve a 
közérdeket szolgáló szolgáltatások 
végrehajtásához szükséges, alárendelt 
kiegészítő szolgáltatásokat is;

Or. de

Indokolás

Az EB C-480/06 sz. ügyben hozott ítéletének a közérdeket szolgáló szolgáltatásokra vonatkozó 
korlátozásába be kell venni azokat a belső, kiegészítő szolgáltatásokat is, amelyeket egy 
ajánlatkérő szerv szolgáltatásai működőképessége, saját igazgatási struktúrái, valamint 
törvény által előírt kötelezettségeinek szervezeti végrehajtása érdekében vesz igénybe, és 
amelyeket nem harmadik fél számára végeznek.

Módosítás 391
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik;

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik, és a 
megállapodás nem piacorientált;

Or. en

Indokolás

Az előző módosításokkal összhangban.

Módosítás 392
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik;

b) a megállapodást a közérdekkel 
kapcsolatos megfontolások vezérlik, 
ideértve a szolgáltatásokat és a szükséges 
kiegészítő szolgáltatásokat is;

Or. de

Módosítás 393
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg 
a 10%-ot;

törölve

Or. en

Indokolás

Az állami szervek által létrehozott szóban forgó szervek gyakran a helyi hatóságoknak és 
kapcsolt szerveiknek számos szolgáltatást nyújtó kereskedelmi leányvállalatokat és a piaci 
hiányok felszámolására irányuló, egyéb szervezeteket működtetnek.

Módosítás 394
Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg 
a 10%-ot;

törölve
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Or. fr

Módosítás 395
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg 
a 10%-ot;

törölve

Or. de

Módosítás 396
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg a 
10%-ot;

c) a részt vevő hatóságok szerződés 
tárgyát képező tevékenységeinek nyílt 
piaci teljesítménye a forgalom tekintetében 
nem haladja meg a 20%-ot;

Or. en

Indokolás

A jogviták elkerülése érdekében szükség van erre a tisztázásra.

Módosítás 397
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg a 
10%-ot;

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg a 
15%-ot;

Or. de

Módosítás 398
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek 
megállapodás szempontjából releváns 
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg 
a 10%-ot;

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek nem 
folytatnak tevékenységet a nyílt piacon;

Or. en

Indokolás

Az előző módosításokkal összhangban.

Módosítás 399
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek között;

törölve
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Or. en

Módosítás 400
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek között;

törölve

Or. de

Módosítás 401
Evelyne Gebhardt

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek között;

törölve

Or. de

Módosítás 402
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül nem 
tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a részt 
vevő ajánlatkérő szervek között;

d) a megállapodás az építési beruházások, 
szolgáltatások vagy áruk tényleges 
költségeinek megtérítésén kívül alapvetően
nem tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a 
részt vevő ajánlatkérő szervek között;

Or. de

Módosítás 403
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.

e) a feladatot kizárólag az érintett 
hatóságok hajtják végre magánjogi 
érdekeltek részvétele nélkül, kivéve azokat 
az ajánlatkérő szerveket, amelyek a 2. cikk 
(4) bekezdés értelmében közjogi 
intézményként vesznek részt az 
együttműködésben.

Or. en

Módosítás 404
Andreas Schwab, Frank Engel

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek, kivéve, ha 
az adott tagállamban ezt törvény írja elő.

Or. de
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Indokolás

Egyes tagállamokban történelmi okok és a kialakult nagyobb struktúrák miatt a törvény 
előírja a magánjogi érdekeltek részvételét. Az együttműködés ilyen formáit továbbra is 
lehetővé kell tenni, hiszen különben az EB ítélkezési gyakorlata alapján minden magánjogi 
érdekelt részvétele ki lenne zárva.

Módosítás 405
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.

e) a magánjogi érdekeltség az ajánlatkérő 
szervek egyikében sem haladja meg a 
szavazásra jogosító részvények 50%-át.

Or. en

Módosítás 406
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A magánszféra (1)-(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a szerződés 
odaítélésekor vagy a megállapodás 
megkötésekor kell igazolni.

törölve

Or. en

Módosítás 407
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A magánszféra (1)-(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a szerződés 
odaítélésekor vagy a megállapodás 
megkötésekor kell igazolni.

(5) A magánszféra bármely formája (1)-(4) 
bekezdésben említett részvételének 
hiányát, valamint az (1)-(4) bekezdésben 
említett egyéb feltételeket a szerződés 
odaítélésekor vagy a megállapodás 
megkötésekor kell igazolni.

Or. en

Indokolás

A szerződés odaítélésekor valamennyi feltétel teljesülését igazolni kell.

Módosítás 408
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára, kivéve ha a magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező, és/vagy ha a 
magánjogi érdekeltség az eredeti 
szerződés megkötésekor nem volt előre 
látható.

Or. en

Módosítás 409
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Az irányelv hatálybalépését követően az 
(1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Or. de

Módosítás 410
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára, kivéve azokban az 
esetekben, amelyekben a jogi személy a 
magánszféra bevonása által társult 
vállalkozássá válik, és ez az ezen 
irányelvben vagy a (2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelv helyébe lépő) 
irányelvben meghatározott bármely 
eljárás keretében valósul meg.

Or. es

Módosítás 411
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés



AM\911613HU.doc 181/201 PE492.861v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon 
bevonódik, aminek eredményeként a 
folyamatban lévő szerződéseket a rendes 
közbeszerzési eljárásokon keresztül meg 
kell nyitni a verseny számára.

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a felsorolt 
feltételek együttes teljesülése megszűnik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Or. en

Módosítás 412
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a közszférában működő 
szervezetek közötti feladatátruházás a 
tagállamok belső közigazgatási 
szervezetének kérdése, és arra nem kell a 
közbeszerzési jogot alkalmazni.

Or. en

Módosítás 413
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E cikk alkalmazásában „kapcsolt 
vállalkozás” az a vállalkozás, amelynek 
éves beszámolóját a 83/349/EGK hetedik 
tanácsi irányelv40 követelményei szerint 
összevonják az ajánlatkérő 
beszámolójával.

(1) A 21. cikk ellenére és feltéve, hogy 
teljesülnek a (2) és (4) bekezdésben foglalt 
feltételek, ez az irányelv nem 
alkalmazható olyan szerződésekre, 
amelyeket:

a) valamely ajánlatkérő egy hozzá 
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kapcsolt vállalkozásnak ítél oda, vagy
b) valamely, kizárólag ajánlatkérőkből 
álló, az 5-11. cikk szerinti tevékenység 
végzése céljából létrehozott közös vállalat 
ítél oda egy olyan vállalkozásnak, amely 
az említett ajánlatkérők valamelyikéhez 
kapcsolódik.

Or. fr

Indokolás

A cikk egészére kiterjedés átdolgozás és pontosítás annak érdekében, hogy világosabb legyen 
1) a cikk tárgya (bizonyos szerződések kizárása); 2) a kapcsolt vállalkozás definíciója 
(korábban két külön bekezdésben szerepelt (22. cikk (1) és (2) bekezdés), és nem volt világos a 
két bekezdés közti kapcsolat); 3) a kizárásokra alkalmazandó feltételrendszer. Az (1) bekezdés 
a (2) bekezdésbe kerül át (lásd a 22. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítást).

Módosítás 414
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E cikk alkalmazásában „kapcsolt 
vállalkozás” az a vállalkozás, amelynek 
éves beszámolóját a 83/349/EGK hetedik 
tanácsi irányelv követelményei szerint 
összevonják az ajánlatkérő beszámolójával.

(1) E cikk alkalmazásában „kapcsolt 
vállalkozás”:

a) az a vállalkozás, amelynek éves 
beszámolóját a 83/349/EGK hetedik 
tanácsi irányelv követelményei szerint 
összevonják az ajánlatkérő 
beszámolójával;
b) az a vállalkozás, amely:

(2) Az említett irányelv hatálya alá nem 
tartozó szervezetek esetében „kapcsolt 
vállalkozás” bármely olyan vállalkozás, 
amely:
a) felett az ajánlatkérő közvetlenül vagy 
közvetve, ezen irányelv 2. cikkének 5. 

i. felett az ajánlatkérő közvetlenül vagy 
közvetve, ezen irányelv 2. cikkének 5. 
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pontja és 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében meghatározó befolyást 
gyakorolhat;

pontja és 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében meghatározó befolyást 
gyakorolhat;

b) meghatározó befolyást gyakorolhat az 
ajánlatkérő felett;

ii. meghatározó befolyást gyakorolhat az 
ajánlatkérő felett;

c) az ajánlatkérővel közösen egy másik 
vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll, 
ez utóbbi tulajdonjogánál, pénzügyi 
részvételénél vagy a rá irányadó 
szabályoknál fogva.

iii. az ajánlatkérővel közösen egy másik 
vállalkozás meghatározó befolyása alatt áll, 
ez utóbbi tulajdonjogánál, pénzügyi 
részvételénél vagy a rá irányadó 
szabályoknál fogva.

Or. en

Módosítás 415
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az említett irányelv hatálya alá nem 
tartozó szervezetek esetében „kapcsolt 
vállalkozás” bármely olyan vállalkozás, 
amely:

(2) E cikk alkalmazásában „kapcsolt 
vállalkozás”:

a) az a vállalkozás, amelynek éves 
beszámolóját a 83/349/EGK hetedik 
tanácsi irányelv követelményei szerint 
összevonják az ajánlatkérő 
beszámolójával, vagy
b) az a vállalkozás, amely az alábbi 
feltételek valamelyikének megfelel:
i. amely felett az ajánlatkérő közvetlenül 
vagy közvetve, ezen irányelv 2. cikkének 5. 
pontja értelmében meghatározó befolyást 
gyakorolhat;
ii. olyan vállalkozás, amely meghatározó 
befolyást gyakorolhat az ajánlatkérő 
felett;
iii. olyan vállalkozás, amely az 
ajánlatkérővel közösen egy másik 
vállalkozás meghatározó befolyása alatt
áll, ez utóbbi tulajdonjogánál, pénzügyi 
részvételénél vagy a rá irányadó 
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szabályoknál fogva.
A meghatározó befolyás fogalmát a 4. 
cikk (1) bekezdése határozza meg.

Or. fr

Indokolás

A cikk egészére kiterjedés átdolgozás és pontosítás annak érdekében, hogy világosabb legyen 
1) a cikk tárgya (bizonyos szerződések kizárása); 2) a kapcsolt vállalkozás definíciója 
(korábban két külön bekezdésben szerepelt (22. cikk (1) és (2) bekezdés), és nem volt világos a 
két bekezdés közti kapcsolat); 3) a kizárásokra alkalmazandó feltételrendszer. A 4. cikk (1) 
bekezdésére történő hivatkozás világossá teszi, hogy mire utal a szöveg (a meghatározó 
befolyásra és nem az az ajánlatkérőre).

Módosítás 416
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) felett az ajánlatkérő közvetlenül vagy 
közvetve, ezen irányelv 2. cikkének 5. 
pontja és 4. cikkének (1) bekezdése 
értelmében meghatározó befolyást 
gyakorolhat;

törölve

Or. fr

Indokolás

A cikk egészére kiterjedés átdolgozás és pontosítás annak érdekében, hogy világosabb legyen 
1) a cikk tárgya (bizonyos szerződések kizárása); 2) a kapcsolt vállalkozás definíciója 
(korábban két külön bekezdésben szerepelt (22. cikk (1) és (2) bekezdés), és nem volt világos a 
két bekezdés közti kapcsolat); 3) a kizárásokra alkalmazandó feltételrendszer. A 4. cikk (1) 
bekezdésére történő hivatkozás világossá teszi, hogy mire utal a szöveg (a meghatározó 
befolyásra és nem az az ajánlatkérőre).

Módosítás 417
Philippe Juvin



AM\911613HU.doc 185/201 PE492.861v02-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) meghatározó befolyást gyakorolhat az 
ajánlatkérő felett;

törölve

Or. fr

Indokolás

A cikk egészére kiterjedés átdolgozás és pontosítás annak érdekében, hogy világosabb legyen 
1) a cikk tárgya (bizonyos szerződések kizárása); 2) a kapcsolt vállalkozás definíciója 
(korábban két külön bekezdésben szerepelt (22. cikk (1) és (2) bekezdés), és nem volt világos a 
két bekezdés közti kapcsolat); 3) a kizárásokra alkalmazandó feltételrendszer. A 4. cikk (1) 
bekezdésére történő hivatkozás világossá teszi, hogy mire utal a szöveg (a meghatározó 
befolyásra és nem az az ajánlatkérőre).

Módosítás 418
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ajánlatkérővel közösen egy másik 
vállalkozás meghatározó befolyása alatt 
áll, ez utóbbi tulajdonjogánál, pénzügyi 
részvételénél vagy a rá irányadó 
szabályoknál fogva.

törölve

Or. fr

Indokolás

A cikk egészére kiterjedés átdolgozás és pontosítás annak érdekében, hogy világosabb legyen 
1) a cikk tárgya (bizonyos szerződések kizárása); 2) a kapcsolt vállalkozás definíciója 
(korábban két külön bekezdésben szerepelt (22. cikk (1) és (2) bekezdés), és nem volt világos a 
két bekezdés közti kapcsolat); 3) a kizárásokra alkalmazandó feltételrendszer. A 4. cikk (1) 
bekezdésére történő hivatkozás világossá teszi, hogy mire utal a szöveg (a meghatározó 
befolyásra és nem az az ajánlatkérőre).
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Módosítás 419
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 21. cikk ellenére és feltéve, hogy 
teljesülnek a (4) bekezdésben foglalt 
feltételek, ez az irányelv nem 
alkalmazható olyan szerződésekre, 
amelyeket:

törölve

a) valamely ajánlatkérő egy kapcsolt 
vállalkozásnak ítél oda, vagy
b) valamely, kizárólag ajánlatkérőkből 
álló, az 5-11. cikk szerinti tevékenység 
végzése céljából létrehozott közös vállalat 
ítél oda egy olyan vállalkozásnak, amely 
az említett ajánlatkérők valamelyikéhez 
kapcsolódik.

Or. fr

Indokolás

A cikk egészére kiterjedés átdolgozás és pontosítás annak érdekében, hogy világosabb legyen 
1) a cikk tárgya (bizonyos szerződések kizárása); 2) a kapcsolt vállalkozás definíciója 
(korábban két külön bekezdésben szerepelt (22. cikk (1) és (2) bekezdés), és nem volt világos a 
két bekezdés közti kapcsolat); 3) a kizárásokra alkalmazandó feltételrendszer. Ez a bekezdés a 
módosítás értelmében (1) bekezdésként szerepel, mivel magát a cikk tárgyát határozza meg 
(kizárás), és ezért elsőként kell szerepelnie.

Módosítás 420
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely ajánlatkérő egy kapcsolt 
vállalkozásnak ítél oda, vagy

a) valamely ajánlatkérő egy olyan kapcsolt 
vállalkozásnak ítél oda, amelynek a 
tevékenysége arra korlátozódik, hogy 
szolgáltatásokat, árukat vagy építési 
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beruházásokat nyújtson annak a 
csoportnak, amelynek a részét képezi,
ahelyett, hogy ezeket a piacon kínálná fel, 
vagy

Or. en

Indokolás

A kapcsolt vállalkozásoknak odaítélt szerződésekre vonatkozó kizárás tisztázása a verseny 
ezen vállalkozások javára történő torzulásának elkerülése érdekében.

Módosítás 421
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 3. bekezdést: (4) Az (1) bekezdést:

Or. fr

Indokolás

A jelen cikkhez fűzött módosításokkal való összhang érdekében. A jelenlegi (3) bekezdés az (1) 
bekezdésbe került a szöveg érthetőbbé tétele és egyszerűsítése érdekében, ezért a (4) 
bekezdésre való hivatkozást is módosítani kell.

Módosítás 422
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (3) bekezdést: (4) A (2) bekezdést akkor kell alkalmazni, 
ha a kapcsolt vállalkozás:

a) szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha a 
szolgáltatások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 80 %-a e 
szolgáltatások azon vállalkozások részére 

a) maga is ajánlatkérő szerv; 



PE492.861v02-00 188/201 AM\911613HU.doc

HU

történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik;
b) árubeszerzésre irányuló szerződésekre 
akkor kell alkalmazni, ha az 
áruszállítások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 80 %-a 
ilyen árubeszállítások azon vállalkozások 
részére történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik;

b) maga nem ajánlatkérő szerv, azonban 
legalább egy olyan tevékenységet is 
folytat, amely az 5–11. cikkben említettek 
között szerepel, és valamely tagállam 
illetékes hatósága által adott különleges 
vagy kizárólagos jogok alapján működik.

c) építési beruházásra irányuló 
szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha 
az építési beruházások tekintetében a 
kapcsolt vállalkozás előző három évre 
vonatkozó átlagos forgalmának legalább 
80 %-a ilyen építési beruházások azon 
vállalkozások részére történő teljesítéséből 
származik, amelyekhez a vállalkozás 
kapcsolódik.

Or. en

Módosítás 423
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha a 
szolgáltatások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 80 %-a e 
szolgáltatások azon vállalkozások részére 
történő teljesítéséből származik,
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik;

a) szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha –
figyelembe véve a vállalat által általános 
jelleggel nyújtott szolgáltatások
összességét – a kapcsolt vállalkozás előző 
három évre vonatkozó átlagos forgalmának 
legalább 80 %-a e szolgáltatások azon
ajánlatkérő részére történő teljesítéséből 
származik, amelyhez kapcsolódik, vagy 
amellyel közösen egy olyan másik 
vállalkozás meghatározó befolyása alá 
tartozik, amelyhez a szerződő partner 
kapcsolódik;

Or. fr
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Indokolás

Az átlagos forgalom 80%-ának kiszámításakor figyelembe kell venni a kapcsolt vállalkozás 
által nyújtott szolgáltatások összességét (az ajánlatkérő részére nyújtott szolgáltatások plusz 
egyéb szolgáltatások). A kapcsolt vállalkozás átlagos forgalmának 80%-a és a kapcsolt 
vállalkozásnak a szerződést odaítélő ajánlatkérő között összefüggést kell teremteni, 
függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő ténylegesen kapcsolt vállalkozás-e, vagy pedig egy, a 
szerződő partnerhez kapcsolt másik vállalat meghatározó befolyása alatt áll-e.

Módosítás 424
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha a 
szolgáltatások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 80 %-a e 
szolgáltatások azon vállalkozások részére 
történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik;

a) szolgáltatásnyújtásra irányuló 
szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha a 
szolgáltatások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
teljes forgalma e szolgáltatások azon 
vállalkozások részére történő teljesítéséből 
származik, amelyekhez a vállalkozás 
kapcsolódik;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a kivétel alkalmazási körének korlátozása a verseny azon kapcsolt 
vállalkozások javára történő torzulásának elkerülése érdekében, amelyek az ajánlatkérő 
számára nyújtott tevékenységeikkel a piacon is jelen vannak.

Módosítás 425
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) árubeszerzésre irányuló szerződésekre 
akkor kell alkalmazni, ha az áruszállítások
tekintetében a kapcsolt vállalkozás előző 
három évre vonatkozó átlagos forgalmának 
legalább 80 %-a ilyen árubeszállítások 

b) árubeszerzésre irányuló szerződésekre 
akkor kell alkalmazni, ha – figyelembe 
véve a vállalat által általános jelleggel 
nyújtott áruszállítások összességét – a 
kapcsolt vállalkozás előző három évre 
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azon vállalkozások részére történő 
teljesítéséből származik, amelyekhez a 
vállalkozás kapcsolódik;

vonatkozó átlagos forgalmának legalább 80 
%-a ilyen árubeszállítások azon
ajánlatkérő részére történő teljesítéséből 
származik, amelyhez kapcsolódik, vagy 
amellyel közösen egy olyan másik 
vállalkozás meghatározó befolyása alá 
tartozik, amelyhez a szerződő partner 
kapcsolódik;

Or. fr

Indokolás

Az átlagos forgalom 80%-ának kiszámításakor figyelembe kell venni a kapcsolt vállalkozás 
által végzett árubeszállítások összességét (az ajánlatkérő részére végzett árubeszállítások 
plusz egyéb szolgáltatások). A kapcsolt vállalkozás átlagos forgalmának 80%-a és a kapcsolt 
vállalkozásnak a szerződést odaítélő ajánlatkérő között összefüggést kell teremteni, 
függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő ténylegesen kapcsolt vállalkozás-e, vagy pedig egy, a 
szerződő partnerhez kapcsolt másik vállalat meghatározó befolyása alatt áll-e.

Módosítás 426
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) árubeszerzésre irányuló szerződésekre 
akkor kell alkalmazni, ha az áruszállítások 
tekintetében a kapcsolt vállalkozás előző 
három évre vonatkozó átlagos 
forgalmának legalább 80 %-a ilyen 
árubeszállítások azon vállalkozások részére 
történő teljesítéséből származik, 
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik;

a) az árubeszerzésre irányuló 
szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha az 
áruszállítások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
teljes forgalma ilyen árubeszállítások azon 
vállalkozások részére történő teljesítéséből 
származik, amelyekhez a vállalkozás 
kapcsolódik;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a kivétel alkalmazási körének korlátozása a verseny azon kapcsolt 
vállalkozások javára történő torzulásának elkerülése érdekében, amelyek az ajánlatkérő 
számára nyújtott tevékenységeikkel a piacon is jelen vannak.
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Módosítás 427
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) építési beruházásra irányuló 
szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha az
építési beruházások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 80 %-a ilyen 
építési beruházások azon vállalkozások
részére történő teljesítéséből származik,
amelyekhez a vállalkozás kapcsolódik.

c) építési beruházásra irányuló 
szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha –
figyelembe véve a vállalat által általános 
jelleggel végzett építési beruházások
összességét – a kapcsolt vállalkozás előző 
három évre vonatkozó átlagos forgalmának 
legalább 80 %-a ilyen építési beruházások 
azon ajánlatkérő részére történő 
teljesítéséből származik, amelyhez
kapcsolódik, vagy amellyel közösen egy 
olyan másik vállalkozás meghatározó 
befolyása alá tartozik, amelyhez a 
szerződő partner kapcsolódik;

Or. fr

Indokolás

Az átlagos forgalom 80%-ának kiszámításakor figyelembe kell venni a kapcsolt vállalkozás 
által végzett építési beruházások összességét (az ajánlatkérő részére végzett építési 
beruházások plusz egyéb építési beruházások). A kapcsolt vállalkozás átlagos forgalmának 
80%-a és a kapcsolt vállalkozásnak a szerződést odaítélő ajánlatkérő között összefüggést kell 
teremteni, függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő ténylegesen kapcsolt vállalkozás-e, vagy 
pedig egy, a szerződő partnerhez kapcsolt másik vállalat meghatározó befolyása alatt áll-e.

Módosítás 428
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) építési beruházásra irányuló 
szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha az 
építési beruházások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
átlagos forgalmának legalább 80 %-a

c) építési beruházásra irányuló 
szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha az 
építési beruházások tekintetében a kapcsolt 
vállalkozás előző három évre vonatkozó 
teljes forgalma ilyen építési beruházások 
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ilyen építési beruházások azon 
vállalkozások részére történő teljesítéséből 
származik, amelyekhez a vállalkozás 
kapcsolódik.

azon vállalkozások részére történő 
teljesítéséből származik, amelyekhez a 
vállalkozás kapcsolódik.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a kivétel alkalmazási körének korlátozása a verseny azon kapcsolt 
vállalkozások javára történő torzulásának elkerülése érdekében, amelyek az ajánlatkérő 
számára nyújtott tevékenységeikkel a piacon is jelen vannak.

Módosítás 429
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a kapcsolt vállalkozás 
létrehozásának vagy tevékenysége 
megkezdésének időpontja miatt nem áll 
rendelkezésre az előző három évre 
vonatkozó forgalmi adat, elegendő, ha a 
vállalkozás – főként üzleti előrejelzések 
segítségével – bizonyítja, hogy a (4) 
bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett 
forgalmi adatok valószínűsíthetőek.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az üzleti előrejelzésekre és a valószínűsíthető üzleti forgalomra való utalás homályos, és 
alkalmat adhat a kizárással való visszaélésre.

Módosítás 430
Jürgen Creutzmann

Irányelvre irányuló javaslat
24 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők a 22. cikk (2) és (3) 
bekezdése, valamint a 23. cikk 
alkalmazásával kapcsolatban a Bizottságot 
és a nemzeti felügyeleti testületet kérésére 
a következőkről tájékoztatják:

Az ajánlatkérők a 22. cikk (2) és (3) 
bekezdése, valamint a 23. cikk 
alkalmazásával kapcsolatban a Bizottságot 
a következőkről tájékoztatják:

Or. en

Módosítás 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5–11. cikkben említett tevékenység 
folytatására irányuló szerződés nem 
tartozhat ezen irányelv hatálya alá, ha a 28. 
cikk alapján kérelmet benyújtó tagállam 
vagy ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy 
abban a tagállamban, ahol a szerződést 
teljesítik, a tevékenység közvetlen módon 
ki van téve a versenynek olyan piacokon,
amelyekre a belépés nem korlátozott; az 
olyan tervpályázatok sem tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá, amelyeket az adott 
földrajzi területen ilyen tevékenység 
folytatására szerveztek. A verseny ilyen 
értékelése, amelyet a Bizottság számára 
hozzáférhető információk tükrében és ezen 
irányelv alkalmazásában végeznek, nem 
sérti a versenyre vonatkozó jogszabályok 
alkalmazását.

(1) Az 5–11. cikkben említett tevékenység 
folytatására irányuló szerződés nem 
tartozhat ezen irányelv hatálya alá, ha a 28. 
cikk alapján kérelmet benyújtó tagállam 
vagy ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy 
abban a tagállamban, ahol a szerződést 
teljesítik, vagy bizonyos kapcsolódó 
ágazatokban vagy szegmensekben a 
tevékenység közvetlen módon ki van téve a 
versenynek olyan piacokon, amelyekre a 
belépés nem korlátozott; az olyan 
tervpályázatok sem tartoznak ezen irányelv 
hatálya alá, amelyeket az adott földrajzi 
területen ilyen tevékenység folytatására 
szerveztek. A verseny ilyen értékelése, 
amelyet a Bizottság számára hozzáférhető 
információk tükrében és ezen irányelv 
alkalmazásában végeznek, nem sérti a 
versenyre vonatkozó jogszabályok 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 432
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5–11. cikkben említett tevékenység 
folytatására irányuló szerződés nem 
tartozhat ezen irányelv hatálya alá, ha a 28. 
cikk alapján kérelmet benyújtó tagállam 
vagy ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy 
abban a tagállamban, ahol a szerződést 
teljesítik, a tevékenység közvetlen módon 
ki van téve a versenynek olyan piacokon, 
amelyekre a belépés nem korlátozott; az 
olyan tervpályázatok sem tartoznak ezen 
irányelv hatálya alá, amelyeket az adott 
földrajzi területen ilyen tevékenység 
folytatására szerveztek. A verseny ilyen 
értékelése, amelyet a Bizottság számára 
hozzáférhető információk tükrében és ezen 
irányelv alkalmazásában végeznek, nem 
sérti a versenyre vonatkozó jogszabályok 
alkalmazását.

(1) Az 5–11. cikkben említett tevékenység 
folytatására irányuló szerződés nem 
tartozhat ezen irányelv hatálya alá, ha a 28. 
cikk alapján kérelmet benyújtó tagállam 
vagy ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy 
abban a tagállamban ahol a szerződést 
teljesítik vagy a kapcsolódó egyedi 
ágazatokban vagy szegmensekben, a 
tevékenység közvetlen módon ki van téve a 
versenynek olyan piacokon, amelyekre a 
belépés nem korlátozott; az olyan 
tervpályázatok sem tartoznak ezen irányelv 
hatálya alá, amelyeket az adott földrajzi 
területen ilyen tevékenység folytatására 
szerveztek. A verseny ilyen értékelése, 
amelyet a Bizottság számára hozzáférhető 
információk tükrében és ezen irányelv 
alkalmazásában végeznek, nem sérti a 
versenyre vonatkozó jogszabályok 
alkalmazását.

Or. it

Módosítás 433
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, az 
arra vonatkozó kérdést, hogy valamely 
tevékenység közvetlenül ki van-e téve a 
versenynek, olyan szempontok alapján kell 
eldönteni, amelyek megfelelnek a 
Szerződés versennyel kapcsolatos 
rendelkezéseinek, mint például az érintett 
áruk vagy szolgáltatások jellemzői, a 
helyettesítő áruk vagy szolgáltatások 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, az 
arra vonatkozó kérdés tekintetében, hogy 
valamely tevékenység közvetlenül ki van-e 
téve a versenynek, meg kell határozni az 
érintett piacot, mind termékei, mind 
földrajzi kiterjedése tekintetében. Az 
érintett piac meghatározásának olyan 
szempontok alapján kell történnie,
amelyek megfelelnek a Szerződés 
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megléte, az árak, valamint az, hogy van-e 
ténylegesen vagy potenciálisan az érintett 
árunak, illetve szolgáltatásnak egynél több 
szállítója, illetve szolgáltatója.

versennyel kapcsolatos rendelkezéseinek, 
mint például azon érintett áruk vagy 
szolgáltatások jellemzői, amelyek mind a 
keresleti, mind a kínálati oldalon 
helyettesíthetőek – például ami a 
közlekedési ágazat intermodalitását illeti –
, a helyettesítő áruk vagy szolgáltatások 
megléte, az árak, valamint az, hogy van-e 
ténylegesen vagy potenciálisan az érintett 
árunak, illetve szolgáltatásnak egynél több 
szállítója, illetve szolgáltatója.

Or. en

Módosítás 434
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, az 
arra vonatkozó kérdést, hogy valamely 
tevékenység közvetlenül ki van-e téve a 
versenynek, olyan szempontok alapján kell 
eldönteni, amelyek megfelelnek a 
Szerződés versennyel kapcsolatos 
rendelkezéseinek, mint például az érintett 
áruk vagy szolgáltatások jellemzői, a 
helyettesítő áruk vagy szolgáltatások 
megléte, az árak, valamint az, hogy van-e 
ténylegesen vagy potenciálisan az érintett 
árunak, illetve szolgáltatásnak egynél több 
szállítója, illetve szolgáltatója.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, az 
arra vonatkozó kérdést, hogy valamely 
tevékenység közvetlenül ki van-e téve a 
versenynek, meg kell határozni a termék 
lényeges piacát és a lényeges földrajzi 
piacot. A termék lényeges piacának 
meghatározását olyan szempontok szerint 
kell végezni, amelyek megfelelnek a 
Szerződés versennyel kapcsolatos 
rendelkezéseinek, mint például az érintett 
áruk vagy szolgáltatások jellemzői, a
kereslet vagy a kínálat alapján
helyettesítőnek tekintett áruk vagy 
szolgáltatások megléte, az árak, valamint 
az, hogy van-e ténylegesen vagy 
potenciálisan az érintett árunak, illetve 
szolgáltatásnak egynél több szállítója, 
illetve szolgáltatója. Az földrajzi 
referenciapiac, amelynek alapján a 
versenynek való kitettséget értékelik, 
magában foglalja azt a területet, amelyen 
az érintett vállalkozások a termékek vagy 
szolgáltatások keresletében és kínálatában 
szerepet játszanak, amelyen a 
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versenyfeltételek kellően homogének, és 
amelyet meg lehet különböztetni a 
szomszédos területektől különösen azon az 
alapon, hogy azokon a területeken a 
versenyfeltételek érzékelhetően eltérőek. 
Az értékelés figyelembe veszi 
mindenekelőtt az érintett termékek és 
szolgáltatások természetét és jellemzőit, a 
belépési akadályok vagy a fogyasztói 
preferenciák meglétét, a vállalkozás piaci 
részesedésében észrevehető különbségeket 
az érintett terület és a szomszédos 
területek között, vagy a lényeges 
árkülönbségeket.

Or. it

Módosítás 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor 
tekinthető úgy, hogy valamely piacra a 
belépés nem korlátozott, ha a tagállam 
végrehajtotta és alkalmazza a III. 
mellékletben felsorolt közösségi 
jogszabályok rendelkezéseit.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor 
tekinthető úgy, hogy valamely piacra a 
belépés nem korlátozott, ha a tagállam 
végrehajtotta és alkalmazza a III. 
mellékletben felsorolt közösségi 
jogszabályok rendelkezéseit, vagy ha a 
tagállam a szóban forgó piacra is 
kiterjesztette az említett jogszabályokban 
megállapított elvek alkalmazását. Ha az 
első albekezdés alapján nem vélelmezhető 
az adott piacra történő szabad belépés, 
bizonyítani kell, hogy az érintett piacra 
való belépés ténylegesen és jogilag is 
szabad.

Or. en

Módosítás 436
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy tagállam, vagy ha az érintett 
tagállam jogalkotása úgy rendelkezik, egy 
ajánlatkérő, úgy ítéli meg, hogy a 27. cikk 
(2) és (3) bekezdésében meghatározott 
feltételek alapján egy adott tevékenység
közvetlenül ki van téve a versenynek olyan 
piacokon, amelyekre a belépés nem 
korlátozott, kérelmet nyújthat be annak 
megállapítására, hogy ezen irányelv nem 
alkalmazandó az említett tevékenység 
folytatására irányuló szerződés odaítélésére 
vagy tervpályázat szervezésére. 

(1) Ha egy tagállam, vagy ha az érintett 
tagállam jogalkotása úgy rendelkezik, egy 
ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a 27. cikk 
(2) és (3) bekezdésében meghatározott 
feltételek alapján egy adott tevékenység 
részben vagy teljesen, akár egyes ágazatok 
vagy szegmensek tekintetében is
közvetlenül ki van téve a versenynek olyan 
piacokon, amelyekre a belépés nem 
korlátozott, kérelmet nyújthat be annak 
megállapítására, hogy ezen irányelv nem 
alkalmazandó az említett tevékenység vagy 
annak egy ágazata vagy szegmense
folytatására irányuló szerződés odaítélésére 
vagy tervpályázat szervezésére.

Or. en

Módosítás 437
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy tagállam, vagy ha az érintett 
tagállam jogalkotása úgy rendelkezik, egy 
ajánlatkérő, úgy ítéli meg, hogy a 27. cikk 
(2) és (3) bekezdésében meghatározott 
feltételek alapján egy adott tevékenység 
közvetlenül ki van téve a versenynek olyan 
piacokon, amelyekre a belépés nem 
korlátozott, kérelmet nyújthat be annak 
megállapítására, hogy ezen irányelv nem 
alkalmazandó az említett tevékenység 
folytatására irányuló szerződés odaítélésére 
vagy tervpályázat szervezésére.

(1) Ha egy tagállam, vagy ha az érintett 
tagállam jogalkotása úgy rendelkezik, egy 
ajánlatkérő, úgy ítéli meg, hogy a 27. cikk 
(2) és (3) bekezdésében meghatározott 
feltételek alapján egy adott tevékenység 
részben vagy egészben, vagy egyes 
ágazataira vagy szegmenseire 
vonatkozóan közvetlenül ki van téve a 
versenynek olyan piacokon, amelyekre a 
belépés nem korlátozott, kérelmet nyújthat 
be annak megállapítására, hogy ezen 
irányelv nem alkalmazandó az említett 
tevékenység folytatására vagy annak egy 
ágazata vagy szegmense megvalósítására 
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irányuló szerződés odaítélésére vagy 
tervpályázat szervezésére.

Or. it

Módosítás 438
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelemhez csatolni kell egy, az érintett 
tevékenység tekintetében illetékes, 
független nemzeti hatóság által elfogadott, 
indokolt és megalapozott állásfoglalást.
Ebben az állásfoglalásban alaposan 
elemezni kell a 27. cikk (1) bekezdésének 
lehetséges alkalmazhatóságát az érintett 
tevékenységre, az említett cikk (2) és (3) 
bekezdésének megfelelően.

A kérelemhez csatolni kell egy, az érintett 
tevékenység vagy annak egy ágazata vagy 
szegmense tekintetében illetékes, független 
nemzeti hatóság által elfogadott, indokolt 
és megalapozott állásfoglalást.

Or. en

Módosítás 439
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kérelemhez csatolni kell egy, az érintett 
tevékenység tekintetében illetékes, 
független nemzeti hatóság által elfogadott, 
indokolt és megalapozott állásfoglalást. 
Ebben az állásfoglalásban alaposan 
elemezni kell a 27. cikk (1) bekezdésének 
lehetséges alkalmazhatóságát az érintett 
tevékenységre, az említett cikk (2) és (3) 
bekezdésének megfelelően.

A kérelemhez csatolni kell egy, az érintett 
tevékenység vagy annak egy ágazata vagy 
szegmense tekintetében illetékes, független 
nemzeti hatóság által elfogadott, indokolt 
és megalapozott állásfoglalást. Ebben az 
állásfoglalásban alaposan elemezni kell a 
27. cikk (1) bekezdésének lehetséges 
alkalmazhatóságát az érintett 
tevékenységre, az említett cikk (2) és (3) 
bekezdésének megfelelően.
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Or. 

Módosítás 440
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk (1) bekezdésének megfelelően 
benyújtott kérelmet követően a Bizottság 
az e cikk (4) bekezdésében megállapított 
időszakon belül végrehajtási határozatot 
fogadhat el, amelyben megállapítja, hogy 
az 5–11. cikkben említett tevékenység a 
27. cikkben meghatározott feltételek 
értelmében közvetlenül ki van-e téve 
versenynek. Az említett végrehajtási 
határozatot a 100. cikk (2) bekezdése 
szerinti tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Az e cikk (1) bekezdésének megfelelően 
benyújtott kérelmet követően a Bizottság 
az e cikk (4) bekezdésében megállapított 
időszakon belül végrehajtási határozatot 
fogadhat el, amelyben megállapítja, hogy 
az 5–11. cikkben említett tevékenység vagy 
annak egy ágazata vagy szegmense a 27. 
cikkben meghatározott feltételek 
értelmében közvetlenül ki van-e téve 
versenynek. Az említett végrehajtási 
határozatot a 100. cikk (2) bekezdése 
szerinti tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 441
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e cikk (1) bekezdésének megfelelően 
benyújtott kérelmet követően a Bizottság 
az e cikk (4) bekezdésében megállapított 
időszakon belül végrehajtási határozatot 
fogadhat el, amelyben megállapítja, hogy 
az 5–11. cikkben említett tevékenység a 
27. cikkben meghatározott feltételek 
értelmében közvetlenül ki van-e téve 
versenynek. E végrehajtási aktusok 
elfogadása a 100. cikk (2) bekezdésében 

Az e cikk (1) bekezdésének megfelelően 
benyújtott kérelmet követően a Bizottság 
az e cikk (4) bekezdésében megállapított 
időszakon belül végrehajtási határozatot 
fogadhat el, amelyben megállapítja, hogy 
az 5–11. cikkben említett tevékenység vagy 
annak egy ágazata vagy szegmense a 27. 
cikkben meghatározott feltételek 
értelmében közvetlenül ki van-e téve 
versenynek.
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ismertetett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban történik.

Or. it

Módosítás 442
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tevékenység folytatására 
irányuló szerződések és az olyan 
tervpályázatok, amelyeket ilyen 
tevékenység folytatására szerveztek, nem 
tartoznak többé ezen irányelv hatálya alá 
az alábbi esetek bármelyikében:

Az érintett tevékenység vagy annak egy 
ágazata vagy szegmense folytatására 
irányuló szerződések és az olyan 
tervpályázatok, amelyeket ilyen 
tevékenység vagy annak egy ágazata vagy 
szegmense folytatására szerveztek, nem 
tartoznak többé ezen irányelv hatálya alá 
az alábbi esetek bármelyikében:

Or. en

Módosítás 443
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett tevékenység folytatására 
irányuló szerződések és az olyan 
tervpályázatok, amelyeket ilyen 
tevékenység folytatására szerveztek, nem 
tartoznak többé ezen irányelv hatálya alá 
az alábbi esetek bármelyikében:

Az érintett tevékenység folytatására vagy 
annak egy ágazata vagy szegmense 
megvalósítására irányuló szerződések és 
az olyan tervpályázatok, amelyeket ilyen 
tevékenység folytatására vagy annak egy 
ágazata vagy szegmense megvalósítására
szerveztek, nem tartoznak többé ezen 
irányelv hatálya alá az alábbi esetek 
bármelyikében:

Or. it
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Módosítás 444
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy tevékenység tekintetében egy 
adott tagállamban már folyik az (1), (2) és 
(3) bekezdés szerinti eljárás, az 
ugyanabban a tagállamban, ugyanarra a 
tevékenységre vonatkozó további kérelmek 
az első kérelemre vonatkozóan megnyitott 
határidő lejártáig nem tekinthetőek új 
eljárásnak, és az első kérelemmel 
összefüggésben kell őket kezelni.

(4) Ha egy tevékenység vagy annak egy 
ágazata vagy szegmense tekintetében egy 
adott tagállamban már folyik az (1), (2) és 
(3) bekezdés szerinti eljárás, az 
ugyanabban a tagállamban, ugyanarra a 
tevékenységre vagy annak ágazatára vagy 
szegmensére vonatkozó további kérelmek 
az első kérelemre vonatkozóan megnyitott 
határidő lejártáig nem tekinthetőek új 
eljárásnak, és az első kérelemmel 
összefüggésben kell őket kezelni.

Or. it


