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Módosítás 15
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság felkéri a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Bizottság 
javaslatának elutasítását.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem tűnik megfelelő eszköznek a kívánt célkitűzés megvalósításához. 
Bár a bizottsági javaslatot megoldásként vezetik elő az uniós közbeszerzési piac védelmére 
harmadik országok piaci szereplőinek tisztességtelen versenyével szemben, valójában mintha 
inkább a harmadik országok saját közbeszerzési piacát akarná erőnek erejével megnyitni 
anélkül, hogy bármilyen hozzáadott értékkel szolgálna az európai közbeszerzés minőségéhez.

Módosítás 16
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság felkéri a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy javasolja a Bizottság 
javaslatának elutasítását.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió a javaslat végrehajtásával komoly veszélynek tenné ki belső piacát, saját 
vállalkozásai hátrányos helyzetbe hozásának kockázatával. Bizonyos harmadik országok 
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vállalkozásainak kizárása maga után vonhatja az egységes piac versenyképességének 
csökkenését, míg azon uniós vállalatok, amelyek harmadik országbeli cégek beszállítói, vagy 
ellátási láncaik harmadik országbeli cégektől függenek, hátrányt szenvedhetnek a kizárás 
miatt. Ez a lépés elhibázott volna a piacokon uralkodó jelenlegi hangulatban.

Módosítás 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a harmadik országbeli áruknak és
szolgáltatásoknak az Unió belső 
közbeszerzési piacához való 
hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és 
szolgáltatások harmadik országbeli 
közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáféréséről szóló tárgyalásokat 
támogató eljárásokról

a harmadik országbeli áruknak és
szolgáltatásoknak az Unió belső 
közbeszerzési piacához és koncesszióihoz
való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk 
és szolgáltatások harmadik országbeli 
közbeszerzési piacokhoz és 
koncessziókhoz való hozzáféréséről szóló 
tárgyalásokat támogató eljárásokról

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a szerződések e két 
típusának esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 18
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 21. 
cikke kimondja, hogy az Unió közös 
politikákat és tevékenységeket határoz meg 
és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok 
minden területén magas szintű 
együttműködés kialakításán munkálkodik 
többek között annak érdekében, hogy 
előmozdítsa valamennyi ország 
bekapcsolódását a világgazdaságba, 
egyebek mellett a nemzetközi 
kereskedelemben érvényesülő korlátozások 
fokozatos megszüntetése révén.

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 21. 
cikke kimondja, hogy az Unió közös 
politikákat és tevékenységeket határoz meg 
és hajt végre, és a nemzetközi kapcsolatok 
minden területén magas szintű 
együttműködés kialakításán munkálkodik 
többek között annak érdekében, hogy 
előmozdítsa valamennyi ország 
bekapcsolódását a világgazdaságba, 
egyebek mellett a nemzetközi 
kereskedelemben érvényesülő korlátozások 
fokozatos megszüntetése révén. 
Ugyanebben a 21. cikkben áll, hogy az 
Unió nemzetközi szintű fellépése azon 
elvekre épül, amelyek létrehozását, 
fejlődését és bővítését vezérelték, és arra 
irányul, hogy ezek érvényesülését a világ 
többi részén is előbbre vigye; ezek az 
alapelvek a demokrácia, a jogállamiság, 
az emberi jogok és alapvető szabadságok 
egyetemes és oszthatatlan volta, az emberi 
méltóság tiszteletben tartása, az 
egyenlőség és a szolidaritás elvei, 
valamint az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányában foglalt elvek és a 
nemzetközi jog tiszteletben tartása.

Or. en

Módosítás 19
Anna Maria Corazza Bildt

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Kereskedelmi Világszervezet 
keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az 
Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök 
szellemében szorgalmazza az Unió és 
kereskedelmi partnerei nemzetközi 
közbeszerzési piacainak erőteljes 

(5) A Kereskedelmi Világszervezet 
keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az 
Unió az átláthatóság, a kölcsönös előnyök, 
valamint a szabad és tisztességes verseny 
tiszteletének szellemében szorgalmazza az 
Unió és kereskedelmi partnerei nemzetközi 
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megnyitását. közbeszerzési piacainak erőteljes 
megnyitását.

Or. en

Módosítás 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Kereskedelmi Világszervezet 
keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az 
Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök 
szellemében szorgalmazza az Unió és 
kereskedelmi partnerei nemzetközi 
közbeszerzési piacainak erőteljes 
megnyitását.

(5) A Kereskedelmi Világszervezet 
keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az 
Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök 
szellemében szorgalmazza az Unió és 
kereskedelmi partnerei nemzetközi 
közbeszerzési és koncessziós piacainak 
ambiciózus megnyitását.

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvről 
folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a 
koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget. Nemzetközi szinten jelenleg 
csupán az építési koncessziókat szabályozzák.

Módosítás 21
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Kereskedelmi Világszervezet 
keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az 
Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök 
szellemében szorgalmazza az Unió és 

(5) A Kereskedelmi Világszervezet 
keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az 
Unió az egyenlő feltételek megteremtése és 
a kölcsönös előnyök biztosítása érdekében
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kereskedelmi partnerei nemzetközi 
közbeszerzési piacainak erőteljes 
megnyitását.

szorgalmazza az Unió és kereskedelmi 
partnerei nemzetközi közbeszerzési 
piacainak erőteljes megnyitását.

Or. en

Módosítás 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Kereskedelmi Világszervezet 
keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az 
Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök 
szellemében szorgalmazza az Unió és 
kereskedelmi partnerei nemzetközi 
közbeszerzési piacainak erőteljes 
megnyitását.

(5) A Kereskedelmi Világszervezet 
keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az 
Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök 
szellemében szorgalmazza az Unió és 
kereskedelmi partnerei nemzetközi 
közbeszerzési piacainak ambiciózus 
megnyitását, új lehetőségeket nyitva meg a 
közös piac előtt, amely versenyképesebbé 
és rugalmasabbá válik, a közös 
gazdaságpolitika célkitűzéseinek 
megfelelően.

Or. it

Módosítás 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Számos harmadik ország vonakodik 
attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát 
a nemzetközi verseny előtt, illetve hogy az 
eddiginél nagyobb mértékben megnyissa 
ezt a piacot. Ennek eredményeképpen az 
Unió számos kereskedelmi partnere 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatokat 
alkalmaz az uniós gazdasági szereplőkkel 

(6) Számos harmadik ország ugyanakkor 
vonakodik attól, hogy megnyissa 
közbeszerzési piacát és koncesszióit a 
nemzetközi verseny előtt. Ennek 
eredményeképpen az Unió számos 
kereskedelmi partnere korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatokat és koncesszió-
odaítélési eljárásokat alkalmaz az uniós 
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szemben. E korlátozó közbeszerzési 
gyakorlatok miatt jelentős kereskedelmi 
lehetőségek vesznek el.

gazdasági szereplőkkel szemben. E 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatok miatt 
jelentős kereskedelmi lehetőségek vesznek 
el.

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló irányelvre 
irányuló új javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba 
kell hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A rendelet célja a nemzetközi 
közbeszerzési piacok kölcsönös 
nyitottságának előmozdítása. Az Unió és 
kereskedelmi partnerei közti kölcsönösen 
előnyös verseny biztosítása lehetővé teszi 
az európai belső piac 
versenyképességének növelését, és 
elősegíti az európai gazdaság növekedését.

Or. en

Módosítás 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EUMSZ 207. cikkével összhangban 
a közbeszerzés területén folytatott közös 

(8) Az EUMSZ 207. cikkével összhangban 
a közbeszerzés és a koncessziók területén 
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kereskedelempolitikának egységes elveken 
kell alapulnia.

folytatott közös kereskedelempolitikának 
egységes elveken kell alapulnia.

Or. fr

Módosítás 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az uniós és harmadik országbeli 
gazdasági szereplők és ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők jogbiztonsága 
érdekében az Unió által a közbeszerzés 
területén harmadik országokkal szemben 
tett nemzetközi piacrajutási 
kötelezettségvállalásoknak az EU 
jogrendjében is meg kell jelenniük, 
biztosítva ezáltal azok hatékony 
alkalmazását. A Bizottságnak 
iránymutatást kell kiadnia az Európai Unió 
meglévő nemzetközi piacrajutási 
kötelezettségvállalásainak alkalmazására 
vonatkozóan. Ezt az iránymutatást 
rendszeresen aktualizálni kell, és a benne 
foglalt információknak egyszerűen 
alkalmazhatónak kell lenniük.

(9) Az uniós és harmadik országbeli 
gazdasági szereplők és ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők jogbiztonsága 
érdekében az Unió által a közbeszerzés és 
a koncessziók területén harmadik 
országokkal szemben tett nemzetközi 
piacrajutási kötelezettségvállalásoknak az 
EU jogrendjében is meg kell jelenniük, 
biztosítva ezáltal azok hatékony 
alkalmazását. A Bizottságnak 
iránymutatást kell kiadnia az Európai Unió 
meglévő nemzetközi piacrajutási 
kötelezettségvállalásainak alkalmazására 
vonatkozóan. Ezt az iránymutatást 
rendszeresen aktualizálni kell, és a benne 
foglalt információknak egyszerűen 
alkalmazhatónak kell lenniük.

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvről 
folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell hozni a 
koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget. Nemzetközi szinten jelenleg 
csupán az építési koncessziókat szabályozzák.

Módosítás 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler
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Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Mellőzni kell közbeszerzési 
szerződések olyan gazdasági szereplők 
részére történő odaítélését, akik, illetve 
amelyek bűnszervezetben, illetve 
emberkereskedelem és gyermekmunka 
révén történő kizsákmányolásban vettek 
részt, valamint nem tartják tiszteletben az 
uniós jogszabályokban meghatározott 
szociális, munkaügyi és környezetvédelmi, 
illetve a nemzetközi jogi előírásokban 
szereplő szociális, munkaügyi és 
környezetvédelmi kötelezettségeket, a 
közbeszerzési irányelvekkel összhangban.

Or. en

Módosítás 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) 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.

(10) Az uniós gazdasági szereplők egyes 
harmadik országok korlátozó közbeszerzési 
intézkedésekkel védett közbeszerzési 
piacaihoz és koncesszióihoz 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.

Or. fr
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Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) E célból származási szabályokat kell 
meghatározni, hogy az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők tisztában legyenek 
azzal, vajon egyes áruk vagy szolgáltatások 
az Európai Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak hatálya alá 
tartoznak-e. Az áruk származását a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 
1992. október 12-i 2913/1992/EGK tanácsi 
rendelet 22–26. cikkével összhangban kell 
meghatározni. E rendelet értelmében uniós 
árunak minősül a teljes egészében az 
Unióból származó vagy ott előállított áru. 
Azokat az árukat, amelyek előállításában 
egy vagy több harmadik ország is részt 
vett, abból az országból származónak kell 
tekinteni, ahol azok utolsó lényeges, 
gazdasági szempontból indokolt 
feldolgozását vagy megmunkálását az erre 
a célra felszerelt vállalkozás végezte, ha ez 
a feldolgozás vagy megmunkálás új termék 
előállítását eredményezte vagy a gyártás 
fontos fázisát képezte. A szolgáltatás 
származását az azt nyújtó természetes vagy 
jogi személy származása alapján kell 
megállapítani. A (9) 
preambulumbekezdésben említett 
iránymutatásnak ki kell térnie a származási 
szabályok gyakorlati alkalmazására.

(11) E célból származási szabályokat kell 
meghatározni, hogy az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők tisztában legyenek 
azzal, vajon egyes áruk vagy szolgáltatások 
az Európai Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak hatálya alá 
tartoznak-e. Az áruk származását az Uniós
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. 
október 12-i 2013/XXX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 52–55. 
cikkével összhangban kell meghatározni, 
beleértve az 55. cikk értelmében 
elfogadandó további rendelkezéseket; E 
rendelet értelmében uniós árunak minősül a 
teljes egészében az Unióból származó vagy 
ott előállított áru. Azokat az árukat, 
amelyek előállításában egy vagy több 
harmadik ország is részt vett, abból az 
országból származónak kell tekinteni, ahol 
azok utolsó lényeges, gazdasági 
szempontból indokolt feldolgozását vagy 
megmunkálását az erre a célra felszerelt 
vállalkozás végezte, ha ez a feldolgozás 
vagy megmunkálás új termék előállítását 
eredményezte vagy a gyártás fontos fázisát 
képezte. A szolgáltatás származását az azt 
nyújtó természetes vagy jogi személy 
származása alapján kell megállapítani. A 
(9) preambulumbekezdésben említett 
iránymutatásnak ki kell térnie a származási 
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szabályok gyakorlati alkalmazására.

Or. en

Módosítás 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, 
jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 
2004/18/EK és a koncessziós szerződések 
odaítéléséről szóló […] európai parlamenti 
és tanácsi irányelv] szerinti ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió 
EUR becsült értékű szerződések esetén 
kizárják a szerződések odaítélési 
eljárásaiból az Európai Unió által tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások által 
nem érintett árukat és szolgáltatásokat.

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, 
jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 
2004/18/EK és a koncessziós szerződések 
odaítéléséről szóló […] európai parlamenti 
és tanácsi irányelv] szerinti ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió 
EUR becsült értékű szerződések vagy 
koncessziók esetén kizárják a szerződések 
vagy a koncessziók odaítélési eljárásaiból 
az Európai Unió által tett nemzetközi 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
árukat és szolgáltatásokat.

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 31
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, (12) A [2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 
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jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 
2004/18/EK és a koncessziós szerződések 
odaítéléséről szóló […] európai parlamenti 
és tanácsi irányelv] szerinti ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió 
EUR becsült értékű szerződések esetén
kizárják a szerződések odaítélési 
eljárásaiból az Európai Unió által tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások által 
nem érintett árukat és szolgáltatásokat.

koncessziós szerződések odaítéléséről 
szóló […] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv] szerinti ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők kizárhatják a 
szerződések odaítélési eljárásaiból az 
Európai Unió által tett nemzetközi 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
árukat és szolgáltatásokat.

Or. fr

Módosítás 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az átláthatóság érdekében az 
ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétett szerződési hirdetményben 
tájékoztatniuk kell a gazdasági szereplőket 
arról, ha e rendelettel összhangban 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 ilyen áruk vagy szolgáltatások 
összértékének 50 %-át.

(13) Az átláthatóság érdekében az 
ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétett szerződési hirdetményben 
tájékoztatniuk kell a gazdasági szereplőket 
arról, ha e rendelettel összhangban élni 
kívánnak azon jogukkal, hogy a 
szerződések odaítélési eljárásaiból vagy a 
koncessziók 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 ilyen áruk vagy szolgáltatások 
összértékének 50 %-át.

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két 
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szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 33
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű 
szerződések esetén 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 piacrajutási 
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. Alapvető viszonosság 
hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó 
közbeszerzési intézkedések nyomán az 
uniós gazdasági szereplőket, árukat és 
szolgáltatásokat súlyos és rendszeres 
hátrányos megkülönböztetés éri.

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű 
szerződések esetén 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 piacrajutási 
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 alapvető hiány alakul ki. A 
piacnyitás tekintetében az alapvető szintű 
egyenlő versenyfeltételek hiányát kell 
feltételezni, ha a korlátozó közbeszerzési 
intézkedések nyomán az uniós gazdasági 
szereplőket, árukat és szolgáltatásokat 
súlyos és rendszeres hátrányos 
megkülönböztetés éri.

Or. en

Módosítás 34
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű 
szerződések esetén 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 piacrajutási 
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. Alapvető viszonosság 
hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó 
közbeszerzési intézkedések nyomán az 
uniós gazdasági szereplőket, árukat és 
szolgáltatásokat súlyos és rendszeres 
hátrányos megkülönböztetés éri.

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű 
szerződések és koncessziók esetén a 
Bizottságnak jóvá kell hagynia a tervezett 
kizárást, ha az Unió és az áruk és/vagy 
szolgáltatások származási országa között a 
közbeszerzési piacokhoz vagy 
koncessziókhoz való hozzáférésről kötött 
nemzetközi megállapodás a kizárni 
tervezett áruk és/vagy szolgáltatások 
tekintetében az Unió által hozott kifejezett 
piacrajutási korlátozásokról rendelkezik. 
Ilyen megállapodás hiányában a 
Bizottságnak jóvá kell hagynia a kizárást, 
ha a harmadik ország olyan korlátozó 
intézkedéseket tart fenn a közbeszerzésekre 
vagy a koncessziók odaítélésére 
vonatkozóan, amelyek eredményeképpen 
az Unió és az érintett harmadik ország 
közötti piacnyitás tekintetében kialakul az 
alapvető viszonosság hiánya. Alapvető 
viszonosság hiányát kell feltételezni, ha a 
korlátozó közbeszerzési vagy koncesszió-
odaítélési intézkedések nyomán az uniós 
gazdasági szereplőket, árukat és 
szolgáltatásokat súlyos és rendszeres 
hátrányos megkülönböztetés éri.

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 35
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottságnak azt kell 
vizsgálnia, hogy az érintett ország 
közbeszerzési joga a nemzetközi 
közbeszerzési előírásokkal összhangban 
milyen mértékben biztosítja az 
átláthatóságot, és milyen mértékben zárja 
ki az uniós áruk, szolgáltatások és 
gazdasági szereplők hátrányos 
megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell 
vizsgálnia, hogy a hatóságok és/vagy 
független ajánlatkérők milyen mértékben 
tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós 
árukat, szolgáltatásokat és gazdasági 
szereplőket hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat.

(16) Az alapvető szintű egyenlő 
versenyfeltételek hiányának felmérésekor a 
Bizottságnak azt kell vizsgálnia, hogy az 
érintett ország közbeszerzési joga a 
nemzetközi közbeszerzési előírásokkal 
összhangban milyen mértékben biztosítja 
az átláthatóságot, és milyen mértékben 
zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és 
gazdasági szereplők hátrányos 
megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell 
vizsgálnia, hogy a hatóságok és/vagy 
független ajánlatkérők milyen mértékben 
tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós 
árukat, szolgáltatásokat és gazdasági 
szereplőket hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat.

Or. en

Módosítás 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottságnak azt kell 
vizsgálnia, hogy az érintett ország 
közbeszerzési joga a nemzetközi 
közbeszerzési előírásokkal összhangban 
milyen mértékben biztosítja az 
átláthatóságot, és milyen mértékben zárja 
ki az uniós áruk, szolgáltatások és 
gazdasági szereplők hátrányos 
megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell 
vizsgálnia, hogy a hatóságok és/vagy 
független ajánlatkérők milyen mértékben 
tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós 
árukat, szolgáltatásokat és gazdasági 
szereplőket hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat.

(16) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottságnak azt kell 
vizsgálnia, hogy az érintett ország 
közbeszerzési és koncessziós joga a 
nemzetközi közbeszerzési és koncessziós
előírásokkal összhangban milyen 
mértékben biztosítja az átláthatóságot, és 
milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, 
szolgáltatások és gazdasági szereplők 
hátrányos megkülönböztetését. Ezenfelül 
meg kell vizsgálnia, hogy a hatóságok 
és/vagy független ajánlatkérők milyen 
mértékben tartanak fenn vagy vezetnek be 
az uniós árukat, szolgáltatásokat és 
gazdasági szereplőket hátrányosan 
megkülönböztető gyakorlatokat.
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Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget. Nemzetközi szinten jelenleg 
csupán az építési koncessziók vannak szabályozva.

Módosítás 37
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A harmadik országbeli 
munkahelyen alkalmazandó szociális, 
munkaügyi és környezetvédelmi 
jogszabályok tiszteletben tartását, az 
alapvető nemzetközi egyezmények, pl. a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
94. számú egyezménye értelmében –
például munkajogi záradékok 
közbeszerzési szerződésekbe történő 
beépítését – nem kell megkülönböztető 
gyakorlatnak tekinteni.

Or. en

Módosítás 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy megelőzze a tervezett 
kizárásnak az érintett országgal 
folyamatban lévő kereskedelmi 

(17) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy megelőzze a tervezett 
kizárásnak az érintett országgal 
folyamatban lévő kereskedelmi 
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tárgyalásokra gyakorolt lehetséges 
kedvezőtlen hatását. A Bizottságot ezért –
amennyiben egy ország érdemi 
tárgyalásokat folytat az Unióval a 
közbeszerzési piachoz való hozzáférésről, 
és a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
közeljövőben ésszerűen előre látható a 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatok 
felszámolása – fel kell hatalmazni 
végrehajtási aktus elfogadására, amely 
előírja, hogy az ezen országból származó 
áruk és szolgáltatások egy évig nem 
zárhatók ki a szerződések odaítélési 
eljárásaiból.

tárgyalásokra gyakorolt lehetséges 
kedvezőtlen hatását. A Bizottságot ezért –
amennyiben egy ország érdemi 
tárgyalásokat folytat az Unióval a 
közbeszerzési vagy koncessziós piachoz 
való hozzáférésről, és a Bizottság úgy ítéli 
meg, hogy a közeljövőben ésszerűen előre 
látható a korlátozó közbeszerzési vagy 
koncessziós gyakorlatok felszámolása – fel 
kell hatalmazni végrehajtási aktus 
elfogadására, amely előírja, hogy az ezen 
országból származó áruk és szolgáltatások 
egy évig nem zárhatók ki a szerződések 
vagy koncessziók odaítélési eljárásaiból.

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek a fenti két 
szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Tekintettel arra, hogy a harmadik 
országbeli áruk és szolgáltatások uniós 
közbeszerzési piacra jutása a közös 
kereskedelempolitika hatálya alá tartozik, a 
tagállamok vagy azok ajánlatkérő 
szervei / ajánlatkérői semmilyen, az e 
rendeletben foglaltaktól eltérő egyéb 
intézkedéssel nem korlátozhatják a 
harmadik országbeli áruk és szolgáltatások 
közbeszerzési eljárásaikban való 
részvételét.

(18) Tekintettel arra, hogy a harmadik 
országbeli áruk és szolgáltatások uniós 
közbeszerzési és koncessziós piacra jutása 
a közös kereskedelempolitika hatálya alá 
tartozik, a tagállamok vagy azok 
ajánlatkérő szervei / ajánlatkérői 
semmilyen, az e rendeletben foglaltaktól 
eltérő egyéb intézkedéssel nem 
korlátozhatják a harmadik országbeli áruk 
és szolgáltatások közbeszerzési 
eljárásaikban való részvételét.

Or. fr
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Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 40
Barbara Weiler

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Tekintettel arra, hogy az Európai 
Unión kívülről származó árukat és/vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ilyen áruk és szolgáltatások 
összértékének 50 %-át, az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők nehezebben tudják 
értékelni az ajánlattevők indokolását, 
rendelkezni kell a kirívóan alacsony 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatok kezelésének fokozott 
átláthatóságáról. A közbeszerzésről szóló
irányelv 69. cikkében és a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 
79. cikkében foglalt szabályokon túl annak 
az ajánlatkérő szervnek / ajánlatkérőnek, 
amely ilyen kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
elfogadását tervezi, erről írásban 
tájékoztatnia kell a többi ajánlattevőt, 
megjelölve a felszámított ár vagy költségek 
kirívóan alacsony jellegének okait. Ennek 
köszönhetően ezek az ajánlattevők 
elősegíthetik annak pontosabb felmérését, 
hogy a sikeres ajánlattevő teljes körűen 
teljesíteni tudja-e a szerződést az 

(19) Tekintettel arra, hogy az Európai 
Unión kívülről származó árukat és/vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ilyen áruk és szolgáltatások 
összértékének 50 %-át, az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők nehezebben tudják 
értékelni az ajánlattevők indokolását, 
rendelkezni kell a kirívóan alacsony 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatok kezelésének fokozott 
átláthatóságáról. 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. A 
20XX/XXX/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 69. cikkében és a 
20XX/XXX/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv2 79. cikkében foglalt 
szabályokon túl annak az ajánlatkérő 
szervnek / ajánlatkérőnek, amely ilyen 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
elfogadását tervezi, erről írásban 
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ajánlattételi dokumentációban ismertetett 
feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás 
tehát javítja az egyenlő esélyeket az EU 
közbeszerzési piacán.

tájékoztatnia kell a többi ajánlattevőt, 
megjelölve a felszámított ár vagy költségek 
kirívóan alacsony jellegének okait. Ha az 
ajánlattevő nem tud kielégítő 
magyarázattal szolgálni, az ajánlatkérő 
szerv jogosult elutasítani az ajánlatot.
Ennek köszönhetően ezek az ajánlattevők 
elősegíthetik annak pontosabb felmérését, 
hogy a sikeres ajánlattevő teljes körűen 
teljesíteni tudja-e a szerződést az 
ajánlattételi dokumentációban ismertetett 
feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás 
tehát javítja az egyenlő esélyeket az EU 
közbeszerzési piacán.

_________________

20XX/XXX/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv a közbeszerzésről (HL 
XXX) (2011/0438(COD)).
A vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló 
20XX/XXX/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL XXX) 
(2011/0439(COD)).

Or. en

Módosítás 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az 
érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése 
alapján bármikor valamely harmadik 
ország által állítólagosan alkalmazott 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatokra 
irányuló külső közbeszerzési vizsgálatot 
kezdeményezzen. A vizsgálatnak 
különösen figyelembe kell vennie, hogy a 
Bizottság e rendelet 6. cikkének (2) 

(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az 
érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése 
alapján bármikor valamely harmadik 
ország által állítólagosan alkalmazott 
korlátozó közbeszerzési vagy koncessziós 
gyakorlatokra irányuló külső vizsgálatot 
kezdeményezzen. A vizsgálatnak 
különösen figyelembe kell vennie, hogy a 
Bizottság e rendelet 6. cikkének (2) 
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bekezdése alapján a korábbiakban több, 
harmadik országot érintő tervezett kizárást 
jóváhagyott. Az ilyen vizsgálati eljárások 
nem sérthetik a nemzetközi kereskedelmi 
szabályok, különösen a Kereskedelmi 
Világszervezet égisze alatt kialakított 
kereskedelmi szabályok alapján a 
Közösséget megillető jogok gyakorlásának 
biztosítása érdekében a közös kereskedelmi 
politika területén követendő közösségi 
eljárások megállapításáról szóló 1994. 
december 22-i 3286/94/EK tanácsi 
rendeletet.

bekezdése alapján a korábbiakban több, 
harmadik országot érintő tervezett kizárást 
jóváhagyott. Az ilyen vizsgálati eljárások 
nem sérthetik a nemzetközi kereskedelmi 
szabályok, különösen a Kereskedelmi 
Világszervezet égisze alatt kialakított 
kereskedelmi szabályok alapján a 
Közösséget megillető jogok gyakorlásának 
biztosítása érdekében a közös kereskedelmi 
politika területén követendő közösségi 
eljárások megállapításáról szóló 1994. 
december 22-i 3286/94/EK tanácsi 
rendeletet.

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 42
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ha a Bizottság a rendelkezésére álló 
információk alapján okkal feltételezi, hogy 
valamely harmadik ország korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatot vezetett be vagy 
tart fenn, képesnek kell lennie arra, hogy 
vizsgálatot indítson. Ha a harmadik ország 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatának 
létezése megerősítést nyer, a Bizottság 
felkéri az érintett országot arra, hogy 
egyeztetéseket kezdjen vele a gazdasági 
szereplők, áruk és szolgáltatások adott 
országon belüli közbeszerzési pályázati 
lehetőségeinek javítása céljából.

(21) Ha a Bizottság a rendelkezésére álló 
információk alapján okkal feltételezi, hogy 
valamely harmadik ország korlátozó 
közbeszerzési vagy koncesszió-odaítélési
gyakorlatot vezetett be vagy tart fenn, 
képesnek kell lennie arra, hogy vizsgálatot 
indítson. Ha a harmadik ország korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatának létezése 
megerősítést nyer, a Bizottság felkéri az 
érintett országot arra, hogy egyeztetéseket 
kezdjen vele a gazdasági szereplők, áruk és 
szolgáltatások adott országon belüli 
közbeszerzési pályázati lehetőségeinek 
javítása céljából.
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Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, 
mind a koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két 
szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az ilyen intézkedés lehet egyes 
harmadik országbeli áruk és szolgáltatások 
kötelező kizárása az európai uniós 
közbeszerzési eljárásokból, illetve az adott 
országból származó árukat és 
szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra
vonatkozó kötelező áremelés előírása. Az 
említett intézkedések kijátszását 
elkerülendő, szükség lehet egyes olyan, az 
Európai Unióban letelepedett, külföldi 
irányítású vagy tulajdonú jogi személyek 
kizárására is, amelyek nem folytatnak 
jelentős üzleti tevékenységet úgy, hogy 
eközben az érintett tagállam gazdaságával 
közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. 
A megfelelő intézkedéseknek arányosnak 
kell lenniük azokkal a korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre 
válaszul azokat meghozzák.

(23) Az ilyen intézkedés lehet egyes 
harmadik országbeli áruk és szolgáltatások 
kötelező kizárása az európai uniós 
közbeszerzési és koncesszió-odaítélési
eljárásokból, illetve az adott országból 
származó árukat és szolgáltatásokat 
tartalmazó ajánlatokra vonatkozó kötelező 
áremelés előírása. Az említett intézkedések 
kijátszását elkerülendő, szükség lehet 
egyes olyan, az Európai Unióban 
letelepedett, külföldi irányítású vagy 
tulajdonú jogi személyek kizárására is, 
amelyek nem folytatnak jelentős üzleti 
tevékenységet úgy, hogy eközben az 
érintett tagállam gazdaságával közvetlen és 
tényleges kapcsolatban állnak. A megfelelő 
intézkedéseknek arányosnak kell lenniük 
azokkal a korlátozó közbeszerzési 
gyakorlatokkal, amelyekre válaszul azokat 
meghozzák.

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
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koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak érdekében, hogy az Európai 
Unió jogrendjében megjelenjenek az e 
rendelet elfogadását követően a 
közbeszerzés területén tett nemzetközi 
piacrajutási kötelezettségvállalások, a 
Bizottságot az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkével összhangban 
fel kell hatalmazni arra, hogy jogi 
aktusokat fogadjon el az e rendelet 
mellékletében szereplő nemzetközi 
megállapodások jegyzékének módosítására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elkészítésekor és szövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról.

(27) Annak érdekében, hogy az Európai 
Unió jogrendjében megjelenjenek az e 
rendelet elfogadását követően a 
közbeszerzés és a koncessziók területén 
tett nemzetközi piacrajutási 
kötelezettségvállalások, a Bizottságot az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkével összhangban fel kell 
hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat 
fogadjon el az e rendelet mellékletében 
szereplő nemzetközi megállapodások 
jegyzékének módosítására vonatkozóan. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére egyidejűleg, 
időben és megfelelő módon történő 
továbbításáról.

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.
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Módosítás 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az arányosság elvével összhangban a 
közös külső közbeszerzési politika 
létrehozására irányuló alapvető cél 
eléréséhez szükséges és helyénvaló az 
Európai Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásai által nem érintett 
árukkal és szolgáltatásokkal szembeni 
bánásmódra vonatkozó szabályok 
megállapítása. Az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban ez a harmadik országbeli 
gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások 
piacra jutásáról szóló rendelet nem lépi túl 
a kitűzött cél eléréséhez szükséges 
mértéket,

(31) Az arányosság elvével összhangban a 
közös külső közbeszerzési és koncessziós
politika létrehozására irányuló alapvető cél 
eléréséhez szükséges és helyénvaló az 
Európai Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásai által nem érintett 
árukkal és szolgáltatásokkal szembeni 
bánásmódra vonatkozó szabályok 
megállapítása. Az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban ez a harmadik országbeli 
gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások 
piacra jutásáról szóló rendelet nem lépi túl 
a kitűzött cél eléréséhez szükséges 
mértéket,

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a harmadik országbeli 
áruknak és szolgáltatásoknak az építési 
beruházás és/vagy építmény kivitelezésére, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 

(1) Ez a rendelet a harmadik országbeli 
áruknak és szolgáltatásoknak – az adott 
szerződés típusától függően – az építési 
beruházás és/vagy építmény kivitelezésére, 
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irányuló, uniós ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők általi szerződés-
odaítélési eljárásokban való részvételére 
vonatkozó szabályokat állapít meg, 
valamint az uniós áruk és szolgáltatások 
harmadik országbeli közbeszerzési 
piacokhoz való hozzáféréséről szóló 
tárgyalásokat támogató eljárásokat határoz 
meg.

árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló, uniós ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők általi szerződés- és 
koncesszió-odaítélési eljárásokban való 
részvételére vonatkozó szabályokat állapít 
meg, valamint az uniós áruk és 
szolgáltatások harmadik országbeli 
közbeszerzési és koncessziós piacokhoz 
való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat 
támogató eljárásokat határoz meg.

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget. Nem létezik beszállításra 
vonatkozó koncesszió, ezért került hozzáadásra az „adott szerződés típusától függően” kitétel.

Módosítás 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a harmadik országbeli 
áruknak és szolgáltatásoknak az építési 
beruházás és/vagy építmény kivitelezésére, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló, uniós ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők általi szerződés-
odaítélési eljárásokban való részvételére 
vonatkozó szabályokat állapít meg, 
valamint az uniós áruk és szolgáltatások 
harmadik országbeli közbeszerzési 
piacokhoz való hozzáféréséről szóló 
tárgyalásokat támogató eljárásokat határoz 
meg.

(1) Ez a rendelet a harmadik országbeli 
áruknak és szolgáltatásoknak az építési 
beruházás és/vagy építmény kivitelezésére, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló, uniós ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők általi szerződés-
odaítélési eljárásokban való részvételére 
vonatkozó szabályokat állapít meg, 
valamint az uniós áruk és szolgáltatások 
harmadik országbeli közbeszerzési 
piacokhoz való hozzáféréséről szóló 
tárgyalásokat támogató eljárásokat határoz 
meg, előmozdítandó az Unió és 
kereskedelmi partnerei közbeszerzési 
piacainak kölcsönös nyitottságát.
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Or. en

Módosítás 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2 a) Ez a rendelet nem érinti a 
tagállamok azon szabadságát, hogy az 
uniós joggal összhangban meghatározzák, 
mit tekintenek általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásnak, hogyan kell e 
szolgáltatásokat az állami támogatásokra 
vonatkozó szabályok betartásával 
megszervezni és finanszírozni, és e 
szolgáltatásoknak milyen konkrét 
kötelezettségeknek kell megfelelniük. 
Hasonlóképp, a rendelet nem érinti a 
hatóságok arra vonatkozó döntését, hogy 
kívánnak-e – és ha igen, hogyan és milyen 
mértékben – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésnek az 
általános érdekű szolgáltatásokról szóló 
26. jegyzőkönyve és 14. cikke értelmében 
vett közfeladatokat ellátni. Ez az Európai 
Unió harmadik országokkal szembeni 
politikáira is érvényes.

Or. en

Módosítás 49
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendeletet olyan szerződések 
odaítélésére kell alkalmazni, amelyek 
esetében az árukat és szolgáltatásokat 

Ezt a rendeletet olyan szerződések 
odaítélésére kell alkalmazni, amelyek 
esetében az árukat és szolgáltatásokat 
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közbeszerzési céllal és nem 
viszonteladásra, illetve nem kereskedelmi 
értékesítésre szánt termékek előállítására 
vagy ilyen szolgáltatásnyújtás során 
történő felhasználás céljára szerzik be.

közbeszerzési céllal szerzik be, valamint 
koncessziók odaítélésére a hatóságok 
részére nyújtott szolgáltatások esetén, és 
nem viszonteladásra, illetve nem 
kereskedelmi értékesítésre szánt termékek 
előállítására vagy ilyen szolgáltatásnyújtás 
során történő felhasználás céljára.

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, 
mind a koncessziókat lefedi (1.2 cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két 
szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget. Nem léteznek 
áruk beszállítására vonatkozó koncessziók.

Módosítás 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) „gazdasági szereplő”: bármely 
természetes vagy jogi személy, vagy 
közjogi szerv, illetve ilyen személyek 
és/vagy szervek csoportja, beleértve 
vállalkozások ideiglenes társulásait, aki, 
illetve amely a piacon építési beruházások 
és/vagy építmények kivitelezését, áru 
beszállítását vagy szolgáltatások nyújtását 
kínálja;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalások fejleményeivel 
való összhang megteremtése.
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Módosítás 51
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő”: a 
[2004/18/EK irányelv 1. cikkének (9) 
bekezdése szerinti „ajánlatkérő szerv”, 
valamint a 2004/17/EK irányelv 2. cikke és 
a koncessziós szerződések odaítéléséről 
szóló 20../.. irányelv 3. és 4. cikke szerinti 
„ajánlatkérő”];

c) „ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő”: az 
állam, regionális vagy helyi közjogi 
intézmények vagy testületek, egy vagy több 
ilyen közjogi testület által létrehozott 
társulások a [2004/18/EK irányelv 1. 
cikkének (9) bekezdése szerinti 
„ajánlatkérő szerv”, valamint a 
2004/17/EK irányelv 2. cikke és a 
koncessziós szerződések odaítéléséről 
szóló 20../.. irányelv 3. és 4. cikke szerinti] 
„ajánlatkérő”;

Or. en

Módosítás 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „kötelezettségvállalások által érintett áru 
vagy szolgáltatás”: olyan országból 
származó áru vagy szolgáltatás, amellyel 
az Unió piacrajutási 
kötelezettségvállalásokat tartalmazó 
nemzetközi közbeszerzési megállapodást 
kötött, és amelyre vonatkozóan az adott 
megállapodást alkalmazni kell. E rendelet 
I. mellékletében megtalálható a vonatkozó 
megállapodások jegyzéke;

d) „kötelezettségvállalások által érintett áru 
vagy szolgáltatás”: olyan országból 
származó áru vagy szolgáltatás, amellyel 
az Unió piacrajutási 
kötelezettségvállalásokat tartalmazó 
nemzetközi közbeszerzési vagy 
koncessziós megállapodást kötött, és 
amelyre vonatkozóan az adott 
megállapodást alkalmazni kell. E rendelet 
I. mellékletében megtalálható a vonatkozó 
megállapodások jegyzéke;

(E módosítás a teljes vizsgált jogalkotási 
szövegre vonatkozik (a koncessziók 
betoldása a közbeszerzések említése 
esetén); elfogadása a szöveg egészében 
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technikai kiigazításokat tesz szükségessé.)

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „alapvető viszonosság hiánya”: olyan 
helyzet, amelyben a korlátozó 
közbeszerzési vagy koncesszió-odaítélési 
intézkedések nyomán az uniós gazdasági 
szereplőket, árukat és szolgáltatásokat 
súlyos és rendszeres hátrányos 
megkülönböztetés éri. Az alapvető 
viszonosság hiányához az alábbi 
körülmények vezethetnek:
a) harmadik országok közbeszerzésekkel 
és koncessziókkal kapcsolatos olyan 
nemzetközi kötelezettségvállalásának 
hiánya, amely szavatolná az 
átláthatóságot, és tiltaná az uniós 
gazdasági szereplőkkel, árukkal és 
szolgáltatásokkal szembeni bármifajta 
hátrányos megkülönböztetést;
b) az érintett ország közbeszerzési, 
koncessziós vagy egyéb joga, amely az 
átláthatóság hiányát, valamint az uniós 
áruk, szolgáltatások és gazdasági 
szereplők hátrányos megkülönböztetését 
írja elő vagy eredményezi;
c) eseti jellegű diszkriminatív gyakorlat 
elfogadása vagy alkalmazása harmadik 
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országok közhatóságainak vagy szerződő 
szerveinek részéről az Unió gazdasági 
szereplőivel, áruival és szolgáltatásaival 
szemben.

Or. fr

Indokolás

Az „alapvető viszonosság hiányának” fogalma kulcsszerepet játszik a rendeletre irányuló 
javaslatban, ezért meg kell határozni. Ennek ellenére a Bizottságnak eseti alapon kell 
elvégeznie az elemzést, és a rendeletben nem említett intézkedéseket is ebbe a kategóriába 
sorolhat, az értékelendő konkrét helyzet függvényében, ezért a javaslatban szereplő 
meghatározás nem kimerítő jellegű.

Módosítás 54
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „piacrajutási korlátozás”: bármilyen 
kivétel vagy eltérés alkalmazása olyan 
ország részéről, amellyel az Unió 
nemzetközi közbeszerzési vagy koncessziós 
megállapodást kötött, beleértve a piacra 
jutásra vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat.

Or. fr

Módosítás 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „kielégítő kiigazító/korrekciós 
intézkedések”: az Európai Bizottság 
vizsgálata által feltárt korlátozó 



AM\943395HU.doc 31/74 PE516.621v01-00

HU

intézkedések megszüntetése.

Or. en

Módosítás 56
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „alapvető viszonosság hiánya”: 
bármilyen korlátozó intézkedés a 
közbeszerzési piacokhoz való hozzáférés 
vagy a koncessziók odaítélése terén, amely 
az uniós gazdasági szereplők, áruk és 
szolgáltatások rendszeres és súlyos 
hátrányos megkülönböztetését 
eredményezi megkülönböztető törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezések
révén, vagy az egyenlő és átlátható 
elbánást biztosító garanciák formális vagy 
tényleges hiánya révén.

Or. fr

Módosítás 57
Bernadette Vergnaud

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) „korrekciós intézkedések”: az Európai 
Bizottság vizsgálata során feltárt 
korlátozó intézkedések megszüntetése.

Or. fr
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Módosítás 58
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a [2004/17/EK, 2004/18/EK és a 
koncessziós szerződések odaítéléséről 
szóló 201./..] irányelv értelmében vett 
építési beruházások kivitelezése és/vagy 
építmények építése e rendelet 
alkalmazásában szolgáltatásnyújtásnak 
minősül;

d) „építmény”: magas- és mélyépítési 
munkálatok olyan összességében vett 
eredménye, amely önmagában alkalmas 
valamely gazdasági vagy műszaki funkció 
betöltésére;

„építési beruházásra irányuló 
közbeszerzési szerződés”: olyan 
közbeszerzési szerződés, amelynek tárgya 
az alábbiak egyike:
a) a II. melléklet szerinti tevékenységek 
valamelyikéhez tartozó építési beruházás 
kivitelezése, illetve tervezése és kivitelezése 
együtt;
b) építmény kivitelezése, vagy tervezése és 
kivitelezése együtt;
c) az építmény típusa vagy tervezése 
tekintetében döntő befolyással rendelkező 
ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek megfelelő építmény 
bármilyen eszközzel történő kivitelezése;

Or. en

Módosítás 59
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 60
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont – 2 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződés”: a (2) bekezdés d) pontjában 
említett szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatás nyújtására irányuló 
közbeszerzési szerződés;

Or. en

Módosítás 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „kötelező áremelés”: az ajánlatkérők 
számára előírt azon kötelezettségre utal, 
hogy bizonyos kivételektől eltekintve 
növelniük kell az egyes harmadik 
országokból származó, szerződés-odaítélési 
eljárásokban kínált szolgáltatások és/vagy 
áruk árát.

e) „kötelező áremelés”: az ajánlatkérők 
számára előírt azon kötelezettségre utal, 
hogy bizonyos kivételektől eltekintve 
növelniük kell az egyes harmadik 
országokból származó, szerződés- vagy 
koncesszió-odaítélési eljárásokban kínált 
szolgáltatások és/vagy áruk árát.
(E módosítás a teljes vizsgált jogalkotási 
szövegre vonatkozik (a „koncesszió-
odaítélési eljárások” betoldása a 
„szerződés-odaítélési eljárások” említése 
esetén, mind egyes, mind többes számban), 
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elfogadása a szöveg egészében technikai 
kiigazításokat tesz szükségessé.)

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „piacrajutási korlátozás”: bármilyen 
kivétel vagy eltérés a közbeszerzés 
területén kötött, piacrajutási 
kötelezettségvállalásokat tartalmazó 
nemzetközi megállapodások 
vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az áruk származását a Közösségi 
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. 
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet 22–26. cikkével összhangban kell 
meghatározni18.

(1) Az áruk származását az Uniós
Vámkódex létrehozásáról szóló 2013/XXX
parlamenti és tanácsi rendelet 52–55. 
cikkével összhangban kell meghatározni, 
beleértve az 55. cikk értelmében 
elfogadandó további rendelkezéseket;
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Or. en

Módosítás 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az építési munkálatok kivitelezésére 
és/vagy építmények építésére, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződések odaítélésekor az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a 
kötelezettségvállalások által érintett árukat 
és szolgáltatásokat az Európai Unióból 
származó árukkal és szolgáltatásokkal 
azonos elbánásban részesítik.

Az építési munkálatok kivitelezésére 
és/vagy építmények építésére, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződések, vagy az építési 
munkálatok kivitelezésére vagy 
szolgáltatások nyújtására irányuló 
koncessziók odaítélésekor az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők a 
kötelezettségvállalások által érintett árukat 
és szolgáltatásokat az Európai Unióból 
származó árukkal és szolgáltatásokkal 
azonos elbánásban részesítik.

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel mind a közbeszerzéseket, mind a 
koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két szerződéstípus 
esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget. Áruk beszállítására 
vonatkozó koncessziók ellenben nem léteznek.

Módosítás 65
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 6. cikkben felsorolt szabályok szerint 
az egyes ajánlatkérők kérelmére;

törölve
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Or. en

Módosítás 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Indokolás

Ez a cikk negatív hatással lenne a belső piacra, mivel lehetővé tenné a harmadik országok 
szállítóinak kizárását a tenderekből olyan esetekben is, mikor a szállító cég jelentős részét 
(akár 49%-át) uniós tagállambeli vállalat birtokolja. Azok az uniós cégek, amelyek harmadik 
országbeli vállalatok beszállítói, vagy ellátási láncaik harmadik országbeli cégektől függenek, 
így elesnének a közbeszerzései eljárásokban való részvétel lehetőségétől. Ez hosszú távra 
kiható károkat okozhat a belső piacon a verseny korlátozása révén.

Módosítás 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők 
felhatalmazása a kötelezettségvállalások 
által nem érintett árukat és szolgáltatásokat 
tartalmazó ajánlatok kizárására

A kötelezettségvállalások által nem érintett 
árukat és szolgáltatásokat tartalmazó 
ajánlatok kizárása

Or. en

Módosítás 68
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők kérelmére az olyan 
szerződések esetén, amelyek 
hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült 
értéke legalább 5 millió EUR, 
megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők – a 
következő feltételek mellett – kizárják a 
szerződések odaítélési eljárásaiból az 
Unión kívülről származó árukat vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokat, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke 
meghaladja az ajánlatban szereplő áruk 
és szolgáltatások összértékének 50 %-át.

törölve

Or. en

Módosítás 69
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők kérelmére az olyan 
szerződések esetén, amelyek 
hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült 
értéke legalább 5 millió EUR,
megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők – a 
következő feltételek mellett – kizárják a 
szerződések odaítélési eljárásaiból az 
Unión kívülről származó árukat vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokat, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ajánlatban szereplő áruk és 
szolgáltatások összértékének 50 %-át.

(1) A Bizottság az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők kérelmére az olyan 
szerződések esetén, amelyek 
hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült 
értéke legalább 15 millió EUR,
megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők – a 
következő feltételek mellett – kizárják a 
szerződések odaítélési eljárásaiból az 
Unión kívülről származó árukat vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokat, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ajánlatban szereplő áruk és 
szolgáltatások összértékének 50 %-át.
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Or. de

Módosítás 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők kérelmére az olyan 
szerződések esetén, amelyek 
hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült 
értéke legalább 5 millió EUR, 
megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők – a 
következő feltételek mellett – kizárják a 
szerződések odaítélési eljárásaiból az 
Unión kívülről származó árukat vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokat, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ajánlatban szereplő áruk és 
szolgáltatások összértékének 50 %-át.

(1) Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők 
kizárhatják a szerződések odaítélési 
eljárásaiból a harmadik országokból 
származó árukat vagy szolgáltatásokat 
tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ajánlatban szereplő áruk és 
szolgáltatások összértékének 50 %-át.

Or. en

Módosítás 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az olyan szerződések esetén, amelyek 
hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült 
értéke legalább 5 millió EUR, a Bizottság 
megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők – az 
alább felsorolt feltételek mellett – kizárják 
a szerződések odaítélési eljárásaiból az 
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Unión kívülről származó árukat vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokat, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke 
meghaladja az ajánlatban szereplő áruk 
és szolgáltatások összértékének 50 %-át.

Or. en

Módosítás 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a közbeszerzési szerződéseket 
teljesítő gazdasági szereplők megfelelnek, 
az uniós jog, a tagállami jog, a kollektív 
megállapodások és a közbeszerzési 
irányelv XI. mellékletében felsorolt 
nemzetközi környezetvédelmi, szociális és 
munkaügyi jogszabályok – köztük a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
94. számú egyezménye –környezeti, 
szociális és munkaügyi jogszabályaiból 
fakadó kötelezettségeknek, 

Or. en

Módosítás 73
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő az (1) bekezdés alapján 
kérelmezni kívánja a szerződések 

törölve
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odaítélési eljárásaiból történő kizárást, ezt 
a 2004/18/EK irányelv 35. cikke vagy a 
2004/17/EK irányelv 42. cikke, illetve a 
koncessziós szerződések odaítéléséről 
szóló irányelv 26. cikke szerint általa 
közzétett szerződési hirdetményben 
feltünteti.

Or. en

Módosítás 74
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő kötelezi 
az ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban 
szereplő áruk és/vagy szolgáltatások 
származására és azok értékére 
vonatkozóan tájékoztatást nyújtsanak. Az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők 
öntanúsítást is elfogadhatnak annak 
előzetes bizonyítékaként, hogy az ajánlat 
az (1) bekezdés alapján nem zárható ki. 
Az ajánlatkérő szerv az eljárás során 
bármikor megkérheti az ajánlattevőt, hogy 
részben vagy egészben nyújtsa be a kért 
dokumentációt, amennyiben ez 
szükségesnek tűnik az eljárás megfelelő 
lebonyolításának biztosításához. A 
Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat 
el az áruk és szolgáltatások származási 
nyilatkozataihoz használandó szabványos 
űrlapok létrehozására. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) 
bekezdésben említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en
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Módosítás 75
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő kötelezi 
az ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban 
szereplő áruk és/vagy szolgáltatások 
származására és azok értékére vonatkozóan 
tájékoztatást nyújtsanak. Az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők öntanúsítást is 
elfogadhatnak annak előzetes 
bizonyítékaként, hogy az ajánlat az (1) 
bekezdés alapján nem zárható ki. Az 
ajánlatkérő szerv az eljárás során bármikor 
megkérheti az ajánlattevőt, hogy részben 
vagy egészben nyújtsa be a kért 
dokumentációt, amennyiben ez 
szükségesnek tűnik az eljárás megfelelő 
lebonyolításának biztosításához. A 
Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat 
el az áruk és szolgáltatások származási 
nyilatkozataihoz használandó szabványos 
űrlapok létrehozására. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) 
bekezdésben említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő kötelezi 
az ajánlattevőket arra, hogy az ajánlatban 
szereplő áruk és/vagy szolgáltatások 
származására és azok értékére vonatkozóan 
tájékoztatást nyújtsanak. Figyelembe kell 
venni továbbá a harmadik országbeli 
munkahelyen hatályos környezetvédelmi, 
szociális és munkaügyi jogszabályok 
tiszteletben tartásával kapcsolatos 
szempontokat, amelyeket a felsorolt 
nemzetközi egyezmények, pl. a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) 94. számú 
egyezménye, valamint kollektív 
megállapodások tartalmaznak. Az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők 
öntanúsítást is elfogadhatnak annak 
előzetes bizonyítékaként, hogy az ajánlat 
az (1) bekezdés alapján nem zárható ki. Az 
ajánlatkérő szerv az eljárás során bármikor 
megkérheti az ajánlattevőt, hogy részben 
vagy egészben nyújtsa be a kért 
dokumentációt, amennyiben ez 
szükségesnek tűnik az eljárás megfelelő 
lebonyolításának biztosításához. A 
Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat 
el az áruk és szolgáltatások származási 
nyilatkozataihoz használandó szabványos 
űrlapok létrehozására. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) 
bekezdésben említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 76
Morten Løkkegaard
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az 
(1) bekezdésben foglalt feltételeknek 
megfelelő ajánlatot kap, amelyre 
vonatkozóan emiatt kizárást kíván 
kérelmezni, erről értesíti a Bizottságot. Az 
értesítési eljárás ideje alatt az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő folytathatja az 
ajánlatok elemzését.

törölve

Or. en

Módosítás 77
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítést elektronikus úton szabványos 
űrlapon kell benyújtani. A Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogad el a 
szabványos űrlapok létrehozására. Ezeket 
a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (3) 
bekezdésben említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. A 
szabványos űrlapnak a következő 
információkat kell tartalmaznia:

törölve

a) az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő neve 
és elérhetőségei;
b) a szerződés tárgyának leírása;
c) a kizárni kívánt ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő neve és elérhetőségei;
d) a gazdasági szereplő, az áruk és/vagy 
szolgáltatások származására és ezek 
értékére vonatkozó információk.

Or. en



AM\943395HU.doc 43/74 PE516.621v01-00

HU

Módosítás 78
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő neve 
és elérhetőségei;

törölve

Or. en

Módosítás 79
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szerződés tárgyának leírása; törölve

Or. en

Módosítás 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szerződés tárgyának leírása; b) a szerződés vagy koncesszió tárgyának 
leírása;
(E módosítás a teljes vizsgált jogalkotási 
szövegre vonatkozik (a „koncesszió” 
kifejezés betoldása a „közbeszerzések” 
említésre esetén, mind egyes, mind többes 
számban); elfogadása technikai 
kiigazításokat tesz szükségessé a szöveg 
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egészében.)

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, 
mind a koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két 
szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 81
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kizárni kívánt ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő neve és elérhetőségei;

törölve

Or. en

Módosítás 82
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a gazdasági szereplő, az áruk és/vagy 
szolgáltatások származására és ezek 
értékére vonatkozó információk.

törölve

Or. en

Módosítás 83
Morten Løkkegaard
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az ajánlatkérő 
szervtől / ajánlatkérőtől további 
tájékoztatást kérhet.

törölve

Or. en

Módosítás 84
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kért információkat a további 
tájékoztatásra irányuló kérés 
kézhezvételének napját követő első 
munkanaptól számított nyolc 
munkanapon belül kell biztosítani. Ha a 
Bizottság ez idő alatt nem kap 
tájékoztatást, a (3) bekezdésben 
meghatározott időszak megszakad, amíg a 
Bizottság megkapja a kért információkat.

törölve

Or. en

Módosítás 85
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
szerződések esetén a Bizottság az értesítés 
kézhezvételét követő első munkanaptól 
számított két hónapon belül végrehajtási 
aktust fogad el a tervezett kizárás 

törölve
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jóváhagyásáról. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Ez az 
időtartam kellően indokolt esetben egy 
alkalommal legfeljebb két hónappal 
meghosszabbítható, különösen, ha az 
értesítésben vagy az ahhoz csatolt 
dokumentumokban szereplő információ 
hiányos vagy pontatlan, illetve, ha a 
korábban közölt tények tekintetében 
lényeges változás következett be. Ha e két 
hónapos időszak vagy a meghosszabbított 
időszak végéig a Bizottság nem fogadott el 
a kizárást jóváhagyó vagy elutasító 
határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a 
Bizottság elutasította a kizárást.

Or. en

Módosítás 86
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A végrehajtási aktusok (3) bekezdés 
szerinti elfogadásakor a Bizottság a 
következő esetekben jóváhagyja a tervezett 
kizárást:

törölve

a) ha az Unió és az áruk és/vagy 
szolgáltatások származási országa között a 
közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
és/vagy szolgáltatások tekintetében az 
Unió által hozott kifejezett piacrajutási 
korlátozásokról rendelkezik;
b) az a) pontban említett megállapodás 
hiányában és akkor, ha a harmadik 
ország olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
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harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető
viszonosság hiánya.
A b) pont alkalmazásában alapvető 
viszonosság hiánya feltételezhető, ha a 
korlátozó közbeszerzési intézkedések 
nyomán az uniós gazdasági szereplőket, 
árukat és szolgáltatásokat súlyos és 
rendszeres hátrányos megkülönböztetés 
éri.
A végrehajtási aktusok (3) bekezdés 
szerinti elfogadásakor a Bizottság nem 
hagyja jóvá a tervezett kizárást, ha az sérti 
az Unió nemzetközi megállapodásokban 
tett piacrajutási kötelezettségvállalásait.

Or. en

Módosítás 87
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az Unió és az áruk és/vagy 
szolgáltatások származási országa között a 
közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
és/vagy szolgáltatások tekintetében az 
Unió által hozott kifejezett piacrajutási 
korlátozásokról rendelkezik;

törölve

Or. en

Módosítás 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) amennyiben bármilyen megfelelő 
módon bizonyítani tudja az uniós jog, a 
tagállami jog, a kollektív megállapodások 
és a közbeszerzési irányelv XI. 
mellékletében felsorolt nemzetközi 
környezetvédelmi, szociális és munkaügyi 
jogszabályok – köztük az ILO 94. számú 
egyezménye – által lefektetett környezeti, 
szociális és munkaügyi jogszabályokból, 
fakadó kötelezettségek megszegését.

Or. en

Módosítás 89
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett megállapodás 
hiányában és akkor, ha a harmadik 
ország olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya.

törölve

Or. en

Módosítás 90
Philippe Juvin, Frank Engel

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett megállapodás b) az a) pontban említett megállapodás 
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hiányában és akkor, ha a harmadik ország 
olyan korlátozó közbeszerzési
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya.

hiányában és akkor, ha a harmadik ország 
olyan korlátozó közbeszerzési vagy 
koncesszió-odaítélési intézkedéseket tart 
fenn, amelyek eredményeképpen az Unió 
és az érintett harmadik ország közötti 
piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya.
(E módosítás a teljes vizsgált jogalkotási 
szövegre vonatkozik (a „koncesszió-
odaítélések” betoldása a „közbeszerzési 
intézkedések” említésre esetén), elfogadása 
technikai kiigazításokat tesz szükségessé a 
szöveg egészében.)

Or. fr

Indokolás

A közbeszerzési piacokra vonatkozó irányelvekről és a koncessziókról szóló új irányelvre 
irányuló javaslatról folyó tárgyalásokat követően e rendelet terminológiáját összhangba kell 
hozni a koncessziókra vonatkozó terminológiával, mivel a rendelet mind a közbeszerzéseket, 
mind a koncessziókat lefedi (1.2. cikk). Eltérő jogalkotási eszközök érvényesek e két 
szerződéstípus esetében; a rendeletnek tükröznie kell a kettő közti különbséget.

Módosítás 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett megállapodás 
hiányában és akkor, ha a harmadik ország 
olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya.

b) az a) pontban említett megállapodás 
hiányában és akkor, ha a harmadik ország 
olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya, különösen ahol e 
korlátozó intézkedések sértik az uniós 
gazdasági érdekeket, például az ipari 
termelés területén.

Or. en
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Módosítás 92
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában alapvető 
viszonosság hiánya feltételezhető, ha a 
korlátozó közbeszerzési intézkedések 
nyomán az uniós gazdasági szereplőket, 
árukat és szolgáltatásokat súlyos és 
rendszeres hátrányos megkülönböztetés 
éri.

törölve

Or. en

Módosítás 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában alapvető 
viszonosság hiánya feltételezhető, ha a 
korlátozó közbeszerzési intézkedések 
nyomán az uniós gazdasági szereplőket, 
árukat és szolgáltatásokat súlyos és 
rendszeres hátrányos megkülönböztetés 
éri.

törölve

Or. fr

Indokolás

Ez a törlő módosítás az „alapvető viszonosság hiányának” új meghatározásával függ össze 
(2. cikk, (1) bekezdés ga) pont), és azon elemekkel, amelyeket az Európai Bizottságnak 
figyelembe kell vennie az „alapvető viszonosság hiányának” vizsgálata során (6. cikk (5) 
bekezdés)
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Módosítás 94
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtási aktusok (3) bekezdés 
szerinti elfogadásakor a Bizottság nem 
hagyja jóvá a tervezett kizárást, ha az sérti 
az Unió nemzetközi megállapodásokban 
tett piacrajutási kötelezettségvállalásait.

törölve

Or. en

Módosítás 95
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottság a következőket 
vizsgálja:

törölve

a) az érintett ország közbeszerzési joga a 
nemzetközi közbeszerzési előírásokkal 
összhangban milyen mértékben biztosítja 
az átláthatóságot, és milyen mértékben 
zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és 
gazdasági szereplők hátrányos 
megkülönböztetését;
b) a hatóságok és/vagy független 
ajánlatkérők milyen mértékben tartanak 
fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, 
szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket 
hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat.

Or. en
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Módosítás 96
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottság a következőket 
vizsgálja:

(5) Az alapvetően egyenlő 
versenyfeltételek hiányának felmérésekor a 
Bizottság a következőket vizsgálja:

Or. en

Módosítás 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottság a következőket 
vizsgálja:

(5) A 2. cikk (1) bekezdésének ga) 
pontjában meghatározott alapvető 
viszonosság hiányának felmérésekor a 
Bizottság a következőket vizsgálja:

Or. fr

Módosítás 98
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett ország közbeszerzési joga a 
nemzetközi közbeszerzési előírásokkal 
összhangban milyen mértékben biztosítja 
az átláthatóságot, és milyen mértékben 
zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és 
gazdasági szereplők hátrányos 
megkülönböztetését;

törölve
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Or. en

Módosítás 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett ország közbeszerzési joga a 
nemzetközi közbeszerzési előírásokkal 
összhangban milyen mértékben biztosítja
az átláthatóságot, és milyen mértékben 
zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és 
gazdasági szereplők hátrányos 
megkülönböztetését;

a) az érintett ország közbeszerzési vagy 
koncessziós joga vagy szabályozó 
intézkedései a nemzetközi közbeszerzési 
előírásokkal összhangban milyen 
mértékben biztosítják az átláthatóságot, és 
milyen mértékben zárja ki az uniós áruk, 
szolgáltatások és gazdasági szereplők 
hátrányos megkülönböztetését;

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja a bekezdés alkalmazási körének kiterjesztése a 
közbeszerzéseket/koncessziókat szabályozó intézkedésekre a puszta törvényi rendelkezéseken 
túl, amelyeket az Európai Bizottságnak figyelembe kell vennie az „alapvető viszonosság 
hiányának” vizsgálata során.

Módosítás 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) milyen mértékben írják elő vagy 
eredményezik az érintett ország 
közbeszerzési vagy koncessziós joga vagy 
szabályozó intézkedései – a jelen bekezdés 
a) pontjában említetteken kívül – az 
átláthatóság hiányát, vagy az uniós áruk, 
szolgáltatások és gazdasági szereplők 
hátrányos megkülönböztetését;
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Or. fr

Indokolás

Azokat a jogszabályokat vagy intézkedéseket is figyelembe kell venni, amelyek nem 
kifejezetten a közbeszerzésekre/koncessziókra vonatkoznak, ám amelyek hátrányosan 
megkülönböztető kikötést tartalmazhatnak, vagy az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági 
szereplők hátrányos megkülönböztetését eredményezhetik.

Módosítás 101
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatóságok és/vagy független 
ajánlatkérők milyen mértékben tartanak 
fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, 
szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket 
hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat.

törölve

Or. en

Módosítás 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak elemzése során, hogy sor 
került-e az alapvető munkavállalói jogok 
súlyos és ismételt megsértésére az uniós 
jog, a nemzeti jogszabályok, a kollektív 
megállapodások, valamint a közbeszerzési 
irányelv XI. mellékletében felsorolt 
nemzetközi környezetvédelmi, szociális és 
munkaügyi jogszabályok – beleértve az 
ILO 94. egyezményét – által 
meghatározott szociális és munkavállalói 
jogok területén, a Bizottság a következőket 
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vizsgálja meg:

i. az adott ország törvényei és gyakorlata 
milyen mértékben biztosítja a 
munkavállalók alapvető jogainak 
tiszteletben tartását az uniós jog, a 
tagállami jog, a kollektív megállapodások 
és a közbeszerzési irányelv XI. 
mellékletében felsorolt nemzetközi 
környezetvédelmi, szociális és munkaügyi 
jogszabályok által meghatározott szociális 
és munkavállalói jogok területén;
ii. a hatóságok és/vagy független 
ajánlatkérők milyen mértékben tartanak 
fenn vagy vezetnek be szociális dömpinget 
az adott árukra és szolgáltatásokra 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 103
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a (3) bekezdés szerinti 
határozat meghozatala előtt meghallgatja 
az érintett ajánlattevőt vagy 
ajánlattevőket.

törölve

Or. en

Módosítás 104
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők, amelyek valamely 
ajánlatot az (1) bekezdés alapján kizártak, 
ezt feltüntetik a 2004/18/EK irányelv 35. 
cikke, a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, 
illetve a koncessziós szerződések 
odaítéléséről szóló irányelv 27. cikke 
szerint általuk közzétett, a közbeszerzési 
szerződés odaítéléséről szóló 
hirdetményben. A Bizottság végrehajtási 
aktusokat fogad el a szerződések 
odaítéléséről szóló hirdetményekhez 
használandó szabványos űrlapok 
létrehozására. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (3) bekezdésben 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 105
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha 
a Bizottság a 9. cikk (4) bekezdésével 
összhangban végrehajtási aktust fogadott 
el az Unióval érdemi tárgyalásokat 
folytató országból származó áruk és 
szolgáltatások ideiglenes piacra jutására 
vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7 cikk törölve
Kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Amennyiben az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló 
irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 
79. cikke értelmében – az ajánlattevő 
állításainak ellenőrzését követően – olyan, 
az Unión kívülről származó árukat 
és/vagy szolgáltatásokat és egyúttal 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
elfogadását tervezi, amelyben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke 
meghaladja az ajánlatban szereplő áruk 
és szolgáltatások összértékének 50 %-át, 
erről írásban tájékoztatja a többi 
ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár 
vagy költségek kirívóan alacsony 
jellegének okait.
Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő 
visszatarthat minden olyan információt, 
amelyek közlése akadályozná a 
jogérvényesítést vagy más módon 
ellentétes volna a közérdekkel, vagy 
sértené – magán vagy állami tulajdonú –
gazdasági szereplők törvényes üzleti 
érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.

Or. en

Indokolás

Az illetékes hatóságok számára ez aránytalan adminisztratív terhet jelent. Arra kötelezné őket, 
hogy elmélyedjenek az összetett származási szabályozás, a jelenlegi közbeszerzési 
megállapodás és a kétoldalú fedezetek részleteiben annak eldöntésére, hogy érvényes volt-e 
egy túl alacsony összegű ajánlat  A pályázat folyamata is késedelmet szenvedne a tájékoztatás 
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előírása esetén.

Módosítás 107
Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló 
irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 
79. cikke értelmében – az ajánlattevő 
állításainak ellenőrzését követően – olyan, 
az Unión kívülről származó árukat 
és/vagy szolgáltatásokat és egyúttal 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
elfogadását tervezi, amelyben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ajánlatban szereplő áruk és 
szolgáltatások összértékének 50 %-át, erről 
írásban tájékoztatja a többi ajánlattevőt, 
megjelölve a felszámított ár vagy költségek 
kirívóan alacsony jellegének okait.

(1) A harmadik országokból származó 
árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó 
olyan ajánlatok esetében, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ajánlatban szereplő áruk és 
szolgáltatások összértékének 50 %-át, az 
ajánlatkérő szerv/ajánlatkérő felkéri a 
szóban forgó gazdasági szereplőt a 
felszámított ár vagy költség 
megindokolására, amennyiben:

a) a felszámított ár vagy költség legalább 
20%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;
vagy
b) a felszámított ár vagy költség legalább 
20 %-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;
(2) Az (1) bekezdésben említett indokolás 
iránti kérelmek, amennyiben lehetséges, 
mindenekelőtt a következőkkel 
kapcsolatosak:
a) az építési mód gazdasági vetülete;

b) az előállítás folyamata vagy a nyújtott 
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szolgáltatások;
c) technikai szabályozás;
d) az építési beruházás, áru vagy 
szolgáltatás eredetisége;
e) megfelelés az uniós jognak;
f) az ajánlattevő által az elmúlt 3 évben 
kapott állami támogatás összege;
(3) Az (1) bekezdés szerinti kirívóan 
alacsony összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat feltárása esetén és az 
indokolás iránti kérelem sérelme nélkül az 
ajánlatkérő szerv/ajánlatkérő írásban 
tájékoztatja a többi ajánlattevőt.

(4) Az ajánlatkérő szerv/ajánlatkérő az 
ajánlattevővel előzetesen folytatott 
konzultáció útján ellenőrzi a megadott 
információkat.
(5) Az ajánlatkérő szerv/ajánlatkérő 
elutasítja a kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, 
amennyiben a benyújtott bizonyítékok 
nem igazolják a felszámított ár vagy 
költség alacsony szintjét.

Or. en

Módosítás 108
Barbara Weiler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló 
irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 
79. cikke értelmében – az ajánlattevő 
állításainak ellenőrzését követően – olyan, 
az Unión kívülről származó árukat és/vagy 

Amennyiben az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló 
irányelv (COM(2011)0896) 69. cikke vagy 
a vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 
(COM(2011)0895) 79. cikke értelmében 
olyan, az Unión kívülről származó árukat 
és/vagy szolgáltatásokat és egyúttal 



PE516.621v01-00 60/74 AM\943395HU.doc

HU

szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan 
alacsony összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, 
amelyben a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk vagy szolgáltatások 
értéke meghaladja az ajánlatban szereplő 
áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-
át, erről írásban tájékoztatja a többi 
ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár 
vagy költségek kirívóan alacsony 
jellegének okait.

kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
elfogadását tervezi, amelyben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ajánlatban szereplő áruk és 
szolgáltatások összértékének 50 %-át, erről 
írásban tájékoztatja a többi ajánlattevőt, 
megjelölve a felszámított ár vagy költségek 
kirívóan alacsony jellegének okait.

Or. en

Módosítás 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő a közbeszerzésről szóló 
irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 
79. cikke értelmében – az ajánlattevő 
állításainak ellenőrzését követően – olyan, 
az Unión kívülről származó árukat és/vagy 
szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan 
alacsony összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, 
amelyben a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk vagy szolgáltatások 
értéke meghaladja az ajánlatban szereplő 
áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-
át, erről írásban tájékoztatja a többi 
ajánlattevőt, megjelölve a felszámított ár 
vagy költségek kirívóan alacsony 
jellegének okait.

(1) az ajánlatkérő szerv/ajánlatkérő a 
közbeszerzésről szóló irányelv 69. cikke 
vagy a vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló irányelv 
79. cikke értelmében köteles magyarázatot 
kérni a gazdasági szereplőktől az 
ajánlatban feltüntetett ár vagy költségek 
tekintetében, ha egy ajánlat a 
kivitelezendő építési beruházáshoz, 
szállítandó áruhoz vagy nyújtandó 
szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony 
összegűnek tűnik.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
magyarázatok mindenekelőtt a 
következőkkel lehetnek kapcsolatosak:
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a) az építési módszer, a gyártási folyamat 
vagy a nyújtott szolgáltatás gazdasági 
vetülete;
b) a választott műszaki megoldások, vagy 
az ajánlattevő számára az építési 
beruházás kivitelezéséhez, az áruk 
szállításához, illetve a 
szolgáltatásnyújtáshoz rendelkezésre álló 
kivételesen előnyös feltételek;
c) az ajánlattevő által kínált építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
eredetisége;
d) megfelelés a 6. cikk; új (1a) 
bekezdésében foglalt kötelezettségeknek
da) megfelelés a közbeszerzésről szóló 
irányelv 71. cikke, vagy a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő 
ajánlatkérők beszerzéseiről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 81. cikke 
szerinti kötelezettségeknek.
e) az ajánlattevő állami támogatások 
megszerzésére vonatkozó lehetősége.
Az ajánlattevő magyarázatának 
ellenőrzését követően az Unión kívülről 
származó árukat és/vagy szolgáltatásokat 
és egyúttal kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
elfogadása esetén az Unión kívülről 
származó árubeszerzéseket és/vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatot –
amely esetében a kötelezettségvállalások 
által nem érintett árbeszerzések és/vagy 
szolgáltatások értéke meghaladja az 
ajánlatban szereplő árubeszerzések és 
szolgáltatások összértékének 50%-át –, 
erről írásban kell tájékoztatnia a többi 
ajánlattevőt, beleértve a felszámított ár 
vagy költségek kirívóan alacsony jellegére 
vonatkozó indokokat.

(3) Az ajánlatkérő szervnek az 
ajánlattevővel folytatott konzultáció útján 
ellenőriznie kell a megadott 
információkat. A közszolgáltató 
ajánlatkérő csak abban az esetben 
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utasíthatja el az ajánlatot, ha a közölt 
bizonyítékok nem indokolják kielégítően 
az ajánlatban feltüntetett ár vagy 
költségek alacsony szintjét, figyelembe 
véve a (2) bekezdésben említett elemeket.
Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az 
ajánlat azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget a 
6. cikk új (1a) bekezdése szerinti 
kötelezettségeknek.
(4) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
megállapítja, hogy az ajánlatban szereplő 
ellenszolgáltatás azért kirívóan alacsony, 
mert az ajánlattevő állami támogatáshoz 
jutott, az ajánlatot pusztán ezen az alapon 
csak akkor utasíthatja el, ha az 
ajánlattevővel konzultált, és az ajánlattevő 
az ajánlatkérő szerv által megállapított 
kellő időn belül nem tudja bizonyítani, 
hogy a kérdéses támogatás a Szerződés 
107. cikkének értelmében 
összeegyeztethető volt a belső piaccal.
(5) A tagállamok kérésre, közigazgatási 
együttműködés formájában a többi 
tagállam rendelkezésére bocsátanak 
minden rendelkezésükre álló információt 
– például törvényeket, rendelkezéseket, 
egyetemesen alkalmazandó kollektív 
megállapodásokat vagy nemzeti műszaki 
szabványokat – a (2) bekezdésben felsorolt 
részletekre vonatkozóan átadott 
bizonyítékokkal és dokumentumokkal 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 110
Barbara Weiler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)



AM\943395HU.doc 63/74 PE516.621v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv köteles magyarázatot 
kérni a gazdasági szereplőktől az 
ajánlatban feltüntetett ár vagy költségek 
tekintetében, ha egy ajánlat a 
kivitelezendő építési beruházáshoz, 
szállítandó áruhoz vagy nyújtandó 
szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony 
összegűnek tűnik.

Or. en

Módosítás 111
Barbara Weiler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új (1a) bekezdésben említett 
magyarázatok mindenekelőtt a 
következőkkel lehetnek kapcsolatosak:
a) az építési módszer, a gyártási folyamat 
vagy a nyújtott szolgáltatás 
gazdaságossága;
b) a választott műszaki megoldások, vagy 
az ajánlattevő számára az építési 
beruházás kivitelezéséhez, az áruk 
szállításához, illetve a 
szolgáltatásnyújtáshoz rendelkezésre álló 
kivételesen előnyös feltételek;
c) az ajánlattevő által kínált építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
eredetisége;
d) az uniós jog, a tagállami jog, a kollektív 
megállapodások, és a beszerzési irányelv 
(COM(2011)0896) XI. mellékletében 
felsorolt nemzetközi környezetvédelmi, 
szociális és munkaügyi jogszabályok által 
lefektetett a környezeti, szociális és 
munkaügyi jogszabályokból fakadó 
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kötelezettségeknek való megfelelés;
e) az alvállalkozók megfelelése az új (1a) 
bekezdés d) pontja szerinti 
kötelezettségeknek. A tagállamok és az 
ajánlatkérő szervek e kötelezettségek 
megszegésének elkerülése érdekében 
megfelelő intézkedéseket tehetnek;
f) az ajánlattevő állami támogatások 
megszerzésére vonatkozó lehetősége.

Or. en

Módosítás 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervnek az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján ellenőriznie 
kell a megadott információkat. A 
közszolgáltató ajánlatkérő csak abban az 
esetben utasíthatja el az ajánlatot, ha a 
közölt bizonyítékok nem indokolják 
kielégítően az ajánlatban feltüntetett ár 
vagy költségek alacsony szintjét, 
figyelembe véve az új (1b) bekezdésben 
említett elemeket.
Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az 
ajánlat azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
új (1b) bekezdés d) és e) pontja szerinti 
kötelezettségeknek.
Az alvállalkozók megfelelését az új (1b) 
bekezdés d) és e) pontja szerinti 
kötelezettségeknek a hatáskörükön belül 
eljáró illetékes tagállami hatóságok 
megfelelő fellépése biztosítja

Or. en
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Módosítás 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 114
Barbara Weiler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kérésre, közigazgatási 
együttműködés formájában a többi 
tagállam rendelkezésére bocsátanak 
minden rendelkezésükre álló információt 
– például törvényeket, rendelkezéseket, 
egyetemesen alkalmazandó kollektív 
megállapodásokat vagy nemzeti műszaki 
szabványokat – az új (1b) bekezdésben 
felsorolt részletekre vonatkozóan átadott 
bizonyítékokkal és dokumentumokkal 
kapcsolatban.

Or. en
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Módosítás 115
Raffaele Baldassarre

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő 
visszatarthat minden olyan információt, 
amelyek közlése akadályozná a 
jogérvényesítést vagy más módon 
ellentétes volna a közérdekkel, vagy 
sértené – magán vagy állami tulajdonú –
gazdasági szereplők törvényes üzleti 
érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.

törölve

Or. en

Módosítás 116
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlattevő szervek, amennyiben 
átlagoló teszt segítségével megállapítják, 
hogy egy ajánlat kirívóan alacsony 
összegű ellenszolgáltatást tartalmaz, 
megvizsgálják az ajánlatot, felszólítva a 
gazdasági szereplőt, hogy nyújtson további 
információt az ajánlat árának vagy 
költségének indoklására.

Or. en

Módosítás 117
Morten Løkkegaard



AM\943395HU.doc 67/74 PE516.621v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv/ajánlatkérő ellenőrzi 
az ajánlattevő által nyújtott információt, 
és elutasítja az ajánlatot, amennyiben a 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
vizsgálata nem igazolja a felszámított ár 
vagy költség alacsony szintjét

Or. en

Módosítás 118
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
Az uniós gazdasági szereplők, áruk és 
szolgáltatások harmadik országbeli 
közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésével kapcsolatos vizsgálat
(1) Amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez az 
Unió érdekeit szolgálja, a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy az érdekeltek vagy 
egy tagállam megkeresésére bármikor 
külső közbeszerzési vizsgálatot indíthat az 
állítólagos korlátozó közbeszerzési 
intézkedésekre vonatkozóan.
A Bizottság mindenekelőtt figyelembe 
veszi, hogy e rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdése alapján a korábbiakban 
jóváhagyott-e már ilyen tervezett kizárást.
Vizsgálat indítása esetén a Bizottság 
hirdetményt tesz közzé az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, amelyben felkéri az 
érdekelteket és a tagállamokat, hogy 
meghatározott időn belül valamennyi 
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vonatkozó információt bocsássanak a 
rendelkezésére.
(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálat 
lefolytatása a 6. cikkben szereplő 
kritériumoknak megfelelően történik.
(3) A Bizottság arra vonatkozó értékelését, 
hogy az érintett harmadik ország 
alkalmaz-e korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket, az érdekeltek és a 
tagállamok által szolgáltatott 
információkra és/vagy a Bizottság által a 
vizsgálat során gyűjtött tényekre alapozza, 
és az értékelést a vizsgálat indításától 
számított kilenc hónapon belül lezárja. 
Kellően indokolt esetben ez az időtartam 
három hónappal meghosszabbítható.
(4) Amennyiben a Bizottság a külső 
közbeszerzési vizsgálat eredményeképpen 
azt állapítja meg, hogy az érintett 
harmadik ország nem alkalmazza az 
állítólagos korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket, határozatot fogad el a 
vizsgálat megszüntetéséről. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A cikk egy központi elutasítást megelőző vizsgálatra vonatkozik, amelyre a 10. cikk 
rendelkezései vonatkoznak, ezért törölni kell, mivel felesleges.

Módosítás 119
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Vizsgálat indítása esetén a Bizottság 
hirdetményt tesz közzé az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, amelyben felkéri az 

Vizsgálat indítása esetén a Bizottság 
hirdetményt tesz közzé az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, amelyben felkéri az 
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érdekelteket és a tagállamokat, hogy 
meghatározott időn belül valamennyi 
vonatkozó információt bocsássanak a 
rendelkezésére.

érdekelteket és a tagállamokat, hogy 
három hónapon belül valamennyi 
vonatkozó információt bocsássanak a 
rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 120
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság arra vonatkozó értékelését, 
hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-
e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, 
az érdekeltek és a tagállamok által 
szolgáltatott információkra és/vagy a 
Bizottság által a vizsgálat során gyűjtött 
tényekre alapozza, és az értékelést a 
vizsgálat indításától számított kilenc 
hónapon belül lezárja. Kellően indokolt 
esetben ez az időtartam három hónappal 
meghosszabbítható.

(3) A Bizottság arra vonatkozó értékelését, 
hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-
e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, 
az érdekeltek és a tagállamok által 
szolgáltatott információkra és/vagy a 
Bizottság által a vizsgálat során gyűjtött 
tényekre alapozza, és az értékelést a 
vizsgálat indításától számított hat hónapon 
belül lezárja. Kellően indokolt esetben ez 
az időtartam három hónappal 
meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 121
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Indokolás

Ez a konzultációs eljárás felesleges, amennyiben a 10. cikk törlésre kerül.
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Módosítás 122
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk törölve
A kötelezettségvállalások által nem 
érintett áruk és szolgáltatások uniós 
közbeszerzési piacra jutását korlátozó 
intézkedések elfogadása
(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat 
során és a 9. cikkben előírt eljárás 
lefolytatását követően megállapítást nyer, 
hogy az adott harmadik ország által 
bevezetett vagy fenntartott korlátozó 
közbeszerzési intézkedések 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében a 6. cikk szerint kialakul az 
alapvető viszonosság hiánya, a Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogadhat el a 
harmadik országból származó áruk és 
szolgáltatások piacra jutásának ideiglenes 
korlátozására. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
(2) Az (1) bekezdés alapján elfogadott 
intézkedések a következő formában 
valósulhatnak meg:
a) olyan ajánlatok kizárása, amelyekben a 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatot 
bevezető vagy fenntartó országból 
származó, a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk és szolgáltatások értéke 
meghaladja az összérték 50 %-át; és/vagy
b) kötelező áremelés az ajánlat azon 
részére vonatkozóan, amely a korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatot bevezető vagy 
fenntartó országból származó, a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
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árukat és szolgáltatásokat tartalmaz.
(3) Az (1) bekezdés alapján elfogadott 
intézkedések különösen az alábbiakra 
korlátozódhatnak:
a) az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők 
bizonyos meghatározott csoportjai által 
végzett közbeszerzés;
b) az áruk és szolgáltatások bizonyos 
meghatározott csoportjait érintő 
közbeszerzés;
c) bizonyos meghatározott 
küszöbértékeket meghaladó vagy bizonyos 
meghatározott küszöbértékek közé eső 
értékű közbeszerzés.

Or. en

Indokolás

A központi korlátozás arra kényszerítené a tagállamokat, hogy a harmadik országbeli 
szállítókat kizárják a szerződés lehetőségéből, amely az ajánlatkérő szervek megnövekedett 
költségeihez vezethet, ami ellentmond a költséghatékonyság elveinek. Nincs rá bizonyíték, 
hogy ezek a korlátozások befolyással lennének a piachoz való hozzáférésre. Fennáll a komoly 
veszélye annak, hogy megtorló intézkedésekhez vezethetnek. Negatív hatást gyakorolnak a 
belső piacra is – lásd a 6. cikket – és jelentős adminisztratív terhet jelentenek az ajánlatkérő 
szervek számára.

Módosítás 123
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat 
során és a 9. cikkben előírt eljárás 
lefolytatását követően megállapítást nyer, 
hogy az adott harmadik ország által 
bevezetett vagy fenntartott korlátozó 
közbeszerzési intézkedések 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében a 6. cikk szerint kialakul az 

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat 
során és a 9. cikkben előírt eljárás 
lefolytatását követően megállapítást nyer, 
hogy az adott harmadik ország által 
bevezetett vagy fenntartott korlátozó 
közbeszerzési intézkedések 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében a 6. cikk szerint kialakul az 
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alapvető viszonosság hiánya, a Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogadhat el a 
harmadik országból származó áruk és 
szolgáltatások piacra jutásának ideiglenes 
korlátozására. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

alapvetően egyenlő versenyfeltételek
hiánya, a Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogadhat el a harmadik országból származó 
áruk és szolgáltatások piacra jutásának 
ideiglenes korlátozására. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatályukat vesztő jogszabályok Kapcsolat a 2004/17/EK irányelvvel

Or. en

Módosítás 125
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikke e 
rendelet hatálybalépésének napjától 
hatályát veszti.

E rendelet hatálybalépését követően és 15. 
cikke értelmében a Bizottság fenntartja a 
jogot a 2004/17/EK irányelv 58. és 59. 
cikkeinek felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén való hatályon kívül 
helyezésére.

Or. en

Módosítás 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikke e 
rendelet hatálybalépésének napjától 
hatályát veszti.

A Bizottság megvizsgálja annak kérdését, 
hogy a 2004/17/EK irányelv 58. és 59. 
cikke érvényben maradjon-e. A vizsgálat 
következtetéseinek fényében a Bizottság 
jogalkotási javaslatot nyújt be az említett 
cikkek visszavonására, e rendelet 
hatálybalépésének napjától.

Or. en

Indokolás

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Módosítás 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikke e 
rendelet hatálybalépésének napjától 
hatályát veszti.

Ha e rendelet bármely rendelkezése 
átfedést mutat [a 2004/17/EC irányelv 58. 
és 59. cikkével] egy adott szerződés 
odaítélését illetően, e rendelet 
rendelkezése az irányadó és alkalmazandó 
az adott szerződés esetében.
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Or. en

Indokolás

Az új rendelet célja, hogy lehetőséget nyújtson válaszintézkedések hozatalára a piaci 
hozzáférésre vonatkozó kötelezettségvállalások ismétlődő és nem korrigált megsértése esetén. 
A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők 
beszerzéseiről szóló 2004/17/EK irányelv már előír erre irányuló intézkedéseket. A 
következetesség és hatékonyság biztosítása érdekében az új rendelet csak akkor lép a 
közbeszerzési irányelv jelenleg hatályos rendelkezéseinek helyébe, amennyiben a két jogi 
aktus átfedi egymást.


