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Bevezetés 

Az előadó véleménye szerint a közbeszerzési irányelvek korszerűsítése során meg kell találni 
az egyensúlyt egyrészt a szabályok egyszerűsítése, másrészt pedig az innovatív, fenntartható 
odaítélési szempontokat alkalmazó, megbízható és eredményes eljárások között, és 
mindeközben biztosítani kell a kkv-k fokozottabb részvételét és az e-közbeszerzés 
elterjesztését. 

A cél a közbeszerzésben rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása az egységes piacon a 
fenntartható növekedés, a foglalkoztatás és a társadalmi integráció előmozdítása érdekében. 
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési piacok fontos helyet foglalnak el a gazdaságban 
(becslések szerint az uniós GDP 19%-át alkotják), a közbeszerzési szabályok sikeres 
felülvizsgálata és végrehajtása jelentős mértékben segítené a reálgazdaságba történő 
befektetések újraindítását és az európai gazdaságot érintő válság legyőzését.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatait, melyek – véleménye szerint – érdekes új elveket és 
elgondolásokat tartalmaznak. Ezeket azonban a lehető legjobb eredmények elérése érdekében 
még tovább kell fejleszteni. 

E dokumentumban az előadó meg kívánja osztani a javaslatokkal kapcsolatos első reakcióit, 
remélve, hogy ezzel vitát indít a képviselők körében. Ennek érdekében mondanivalóját az 
alább ismertetett tíz témakör köré csoportosítja, melyek közül az 1., a 2., az 5. és a 4. a 
kiemelt témakörök (lásd még a témakörök listáját a mellékletben).

Megvitatandó témák

A következő fejezetek ismertetik az egyes témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb 
megvitatandó kérdéseket vagy problémákat, melyeket az előadó fel kíván vetni és/vagy 
alaposabb vizsgálatnak kíván alávetni.  

1. témakör: Az eljárások szélesebb köre

A javaslatok a közbeszerzési eljárások rugalmasabbá tételére törekszenek, mégpedig az 
ajánlatkérő szervek rendelkezésére álló eljárások körének szélesítésével. Támogatják 
konkrétan a „tárgyalásos eljárás” (korábbi nevén a „hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos eljárás”) igénybevételét.  Az alkalmazás indokait kibővítik, és egyenértékűvé 
teszik a versenypárbeszéddel. A „tárgyalásos eljárás” azonban nem lesz standard eljárás. 
Ezenkívül új eljárást is létrehoznak, az „innovációs partnerséget”, amely az innovatív 
termékek és szolgáltatások műszaki leírásainak összeállítására és azt követő beszerzésére 
kiírt, lépcsőzetes pályázat. Más közbeszerzési eszközöket megerősítenek, kihasználva az 
elektronikus kommunikációs eszközöket és a csoportos vásárlási technikákat (lásd a 4. és a 6. 
témakört). 

 Az átláthatóság megőrzése, az eredményesség biztosítása és a valamennyi gazdasági 
szereplőnek biztosított egyenlő versenyfeltételek kialakítása érdekében a tárgyalásos 
eljárás kibővítésének kiegészítéseképpen biztosítékok kidolgozása.
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 A kizárólag a legalacsonyabb árat figyelembe vevő kritériumrendszer 
felszámolása/valamennyi eljárás számára az ún. MEAT odaítélési kritériumok 
alkalmazásának előírása: valamennyi eljárásra (nem csak az innovációs partnerségre 
és a versenypárbeszédre, ahogyan az a jelenlegi javaslatban szerepel) ki kell 
terjeszteni a gazdaságilag legelőnyösebb pályázat (MEAT) elvét. Mivel a MEAT 
alkalmazása figyelembe veszi az árat is, lehetővé tenné az ajánlatkérő szerveknek, 
hogy a saját konkrét szükségleteiknek leginkább megfelelő döntéseket hozzák meg, és 
többek között tekintettel legyenek a stratégiai társadalmi szempontokra is (lásd 2. 
témakör). 

2. témakör: A közbeszerzés stratégiai alkalmazása

A javaslat egyértelműsíti és kibővíti a fenntarthatósággal és a társadalmi megfontolásokkal 
kapcsolatos odaítélési szempontok alkalmazását, feltéve, ha megmarad azok kapcsolata a 
szerződés tárgyával. Konkrétabban bevezeti az életciklus-költségek és a termelési folyamat 
külső hatásainak fogalmát. A termelési folyamattal kapcsolatos kritériumokat így az odaítélés 
részének lehet tekinteni, és szembe lehet állítani az egyéb tényezőkkel. Továbbá figyelembe 
lehet venni a szállítás területén tapasztalható külső hatásokat (például a szénlábnyomot), 
feltéve, ha az ezek felmérésére vonatkozó egyes feltételek (különösen az objektív, igazolható 
és pénzben kifejezhető összehasonlítást lehetővé tévő, elismert módszertan rendelkezésre 
állása) teljesülnek.

 A MEAT – és azon belül a környezetvédelmi és társadalmi fenntarthatósági 
kritériumok – meghatározása érdekében az életciklus átfogóbb fogalmának 
kidolgozása. Az életciklus-költségeket a fenntarthatóság szempontjából kell 
megállapítani, egyrészt a környezetvédelmi és éghajlat-változási célkitűzésekkel, 
másrészt a társadalmi célkitűzésekkel kapcsolatban. E társadalmi célkitűzéseknek a 
következőket kell tartalmazniuk: a szociális jogok és a munkafeltételek tiszteletben 
tartása és javítása, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, továbbá az európai és 
nemzeti jogszabályokban, valamint a kollektív szerződésekben meghatározott 
szociális védelemnek való megfelelés. Az életciklus-költségeknek a Bizottság által 
előterjesztett fogalmán belül új meghatározást kell kialakítani. 

 A szociális, munkaügyi vagy környezetvédelmi jogszabályok be nem tartásával 
kapcsolatos kizárási okokat kötelezővé kell tenni. A XI. mellékletet ki kell 
egészíteni, nevezetesen az 94. sz. ILO-egyezményre irányuló konkrét hivatkozás 
hozzáadásával. Ezek az elemek az értékelési folyamat fontos részét fogják képezni.

 A szerződésteljesítési feltételekkel kapcsolatos fenti fogalmak kidolgozása. A 
kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok esetén túlmenően a 
teljesítési feltételeket egy rendkívüli módon kibővített alvállalkozói lánc vizsgálatához 
kell kötni. Az áttekinthetetlen alvállalkozói láncok kialakulását meg kell előzni, mivel 
azok károsak lehetnek a társadalmi és környezetvédelmi célkitűzések, valamint az 
odaítélt áruk, szolgáltatások vagy munkavégzés minősége és hatékonysága 
szempontjából.
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 A környezetvédelmi és társadalmi fenntarthatósági feltételek kiterjesztése az 
alvállalkozókra: Annak biztosítása érdekében, hogy az alvállalkozói láncon belül is 
betartsák a szabályokat, az alvállalkozók által elkövetett szabálysértések vagy 
jogsértések esetén az egyetemleges felelősség elve szerint a fővállalkozót terheli a 
felelősség.

 A környezetvédelmi kritériumokhoz és címkékhez hasonlóan társadalmi fogalmakra 
vonatkozó címkék és tanúsítványok további kidolgozása a műszaki leírásba történő 
integrálásuk céljával a teljesít ésértékelésének lehetővé tétele érdekében. A címkék és 
tanúsítványok pontos körülírását a Bizottság és a tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságai közötti szoros együttműködés révén lehetne kidolgozni.

 A szociális szolgáltatásokra vonatkozó különleges szabályozás: A szociális 
szolgáltatásokra vonatkozóan javasolt különleges szabályozásra alapozva tovább kell 
erősíteni az ilyen szerződések odaítélésére vonatkozó elveket, és a megfizethetőségre 
és a kiszolgáltatott felhasználókra történő utalások hozzáadásával ki kell egészíteni 
azokat. Az ebben a különleges szabályozásban szereplő kategóriákat alaposan meg 
kell vizsgálni.

3. témakör: A dokumentációs követelmények enyhítése

A javaslat enyhíteni kívánja az ajánlatkérő szervek által a gazdasági szereplőkre rótt, az adott 
közbeszerzési eljárásban történő részvételi jogosultságuk bizonyítására irányuló 
kötelezettségeket. Ez konkrétan az öntanúsítás és az elektronikus tanúsítványok 
alkalmazásának tisztázásán és ösztönzésén keresztül valósul meg. Ezenkívül az európai 
közbeszerzési útlevél koncepciója is bevezetésre kerül. 

 Az előadó üdvözli a javaslatot, amely valamennyi gazdasági szereplő, és elsősorban a 
kkv-k számára jelentős mértékben leegyszerűsíti a közbeszerzési piacokhoz történő 
hozzáférést.

 Az európai közbeszerzési útlevél pontosabb meghatározása. A XVIII. mellékletben 
szereplő kritériumokat alaposabban ki kell dolgozni, továbbá ki kell egészíteni azokat a 
kizárási és odaítélési szakasz esetében kidolgozott társadalmi, környezetvédelmi és jogi 
kritériumok tiszteletben tartásának hozzáadásával. Az ilyen európai közbeszerzési útlevél 
megszerzéséhez és megtartásához határozottan elő kell írni a vonatkozó európai és 
nemzeti jogszabályoknak, valamint a kollektív szerződéseknek történő megfelelést. Az 
útlevél alkalmazásának rendszerét olyan módon kell kidolgozni, hogy ösztönözze a 
szabályokat betartó gazdasági szereplőket, és elkerülje a közbeszerzési piacokon folyó 
verseny torzulását.

4. témakör: e-Közbeszerzés

A javaslatok megerősítik és kibővítik a már létező e-közbeszerzési rendelkezéseket. Előírják, 
hogy az új irányelv hatálybalépését követően két évvel valamennyi közbeszerzési ügyletet 
elektronikusan kell lebonyolítani.  Az elektronikus kommunikációs eszközöket és a csoportos 
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vásárlási technikákat kihasználó eszközöket (például az elektronikus árlejtéseket, a dinamikus 
beszerzési rendszereket és az elektronikus katalógusokat) megerősítik és fejlesztik. Az 
elektronikus aláírások használatára vonatkozó szabályokat is egyértelműsítik. 

 Az adatvédelmi szempontok tisztázása. 

 Az új elektronikus eljárásokhoz való alkalmazkodás érdekében a vállalkozásokra, főleg a 
kkv-kra rótt beruházási/kiigazítási költségek felülvizsgálata.

 A pályázatok elektronikus benyújtására megszabott szűkebb határidő és a kkv-k 
részvételére gyakorolt hatásának felülvizsgálata.

5. témakör: A kkv-k részvétele

Az irányelv oly módon kívánja elősegíteni a kkv-k részvételét, hogy az „alkalmaz vagy 
indokol” kötelezettség alapján a szerződések részekre osztását írja elő, valamint hogy 
kötelezettségeket határoz meg a forgalom felső határa vonatkozásában, és lehetővé teszi az 
alvállalkozók számára történő közvetlen kifizetéseket.  

 A részekre osztás javasolt gyakorlatának pontosabb meghatározása az ajánlatkérő 
szervekre háruló adminisztratív terhek elkerülése érdekében. 

 A kkv-k eredményes részvételének garantálására irányuló új módszerek kidolgozása. 
Ilyen lehet például a kkv-k csoportjainak egyetlen gazdasági szereplőként történő 
részvétele, valamint a konzorciumok létrehozása. 

 Az e-közbeszerzéssel és az európai közbeszerzési útlevéllel kapcsolatos rendelkezések 
felülvizsgálata a kkv-k sajátosságai fényében. 

 Az előadó az átláthatóság javítása és az alvállalkozói láncban történő szabálytalanságok 
elkerülése érdekében támogatja az alvállalkozók számára történő közvetlen kifizetéseket. 

 Az ajánlatkérő szervek által a kkv-któl számon kért pénzügyi és gazdasági kapacitás 
további felülvizsgálata, valamint a forgalomra vonatkozó felső határ meghatározása.

6. témakör: Az igények aggregálása

A javaslat formalizál a közbeszerzési igények aggregálására létrehozott számos eszközt, és 
ezzel reflektál a közbeszerzési gyakorlatban egyre fokozódó tendenciára. A 
keretmegállapodások és a dinamikus beszerzési rendszerek (lásd a 4. témakört) 
alkalmazásának részletesebb leírásán kívül erősítik a központi beszerző szervek státuszát, 
valamint kifejezetten lehetővé teszik a határokon átnyúló közös beszerzést. Valamennyi 
eszköz önkéntes alapú: alkalmazásukat a nemzeti jogalkotó tovább szabályozhatja. 
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 Az előadó üdvözli a közös beszerzésre vonatkozó rendelkezések bevezetését, és 
általánosságban az igények tényleges aggregálását lehetővé tévő módszerek 
kidolgozását kéri.

7. témakör: Egyéb eljárási előírások (közzététel, változatok, tervpályázatok)

A javaslat rendelkezik a közbeszerzési felhívások és a pályázati dokumentáció kötelező online 
közzétételéről. Ez azt jelenti, hogy egyes (például a közbeszerzési felhívásnak az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre és a pályázatok vagy részvételi jelentkezések 
benyújtására vonatkozó) eljárási határidők lerövidülnek, összhangban az online ügyintézés 
választása esetén jelenleg is alkalmazandó előírásokkal.

 A pályázatok benyújtására kiszabott határidők vizsgálata a kkv-k részvétele előtt álló 
akadályok felszámolása érdekében. 

8. témakör: Megbízható eljárások

A javaslat a tisztességtelen üzleti magatartás ellen létrehozott, már meglévő biztosítékok 
erősítése révén kívánja javítani az eljárások irányítását. Uniós szinten meghatározza az 
összeférhetetlenség, a jogellenes magatartás és az előzetes piaci konzultáció fogalmát, és 
előírja az ezek kezelésére vonatkozó szabályokat. A javaslat összességében arányos 
megközelítést kíván alkalmazni (azaz például elkerüli az azonnali kizárást). A tagállamok 
nemzeti szinten ennél tovább mehetnek. A javaslat ezenkívül részletesebb tájékoztatást ad a 
szerződés teljesítésére (pl. a szerződések azok tartama alatt történő módosítására, a 
szerződések felmondására) vonatkozó szabályokról is. 

 Az előadó különös hangsúlyt fektet a megbízható eljárásokra, mivel a közbeszerzés 
egyszerűbbé és rugalmasabbá tételének együtt kell járnia a hatékony és eredményes 
gazdálkodással.  

 Az összeférhetetlenségre vonatkozó javasolt meghatározás további vizsgálata.

 A jogellenes magatartás, az összeférhetetlenség és a kizárás okai közötti kapcsolat 
meghatározása/egyértelműsítése.

9. témakör: Irányítás

Annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szervek uniós szabályoknak való megfelelését 
szisztematikusabb ellenőrzésnek vethessék alá, a javaslat kötelezően előírja a tagállamok 
számára, hogy állítsanak fel vagy nevezzenek ki egy minimális jogokkal és feladatkörökkel 
rendelkező, nemzeti felügyeleti szervet. A nemzeti versenyjogi szervek mintájára egy 
hálózatnak kell így létrejönnie, amely olyan felügyeleti szervekből áll, amelyek a 
közbeszerzési szabályok alkalmazásával kapcsolatos nemzeti ellenőrzés és jelentéstétel 
számára is kapcsolattartó pontként szolgálhatnak. 
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 Az előadó úgy véli, hogy a végrehajtás és a felügyelet kérdése kulcsfontosságú a 
felülvizsgált irányelvek megfelelő teljesítése szempontjából. 

 A nyilvános felügyelet fogalmának további kidolgozása, valamint a kijelölendő vagy 
felállítandó illetékes hatóság és az e hatóságok számára előírt feladatkörök 
meghatározása. A felügyelet vezérelve az uniós és nemzeti eljárások, valamint 
különösen az (új) stratégiai kritériumok körültekintő végrehajtása és az ezeknek való 
megfelelés.

10. témakör: Fogalommeghatározások és hatály

A javaslat az Európai Bíróság közelmúltbeli joggyakorlata fényében egyértelműsíteni kívánja 
az irányelv főbb fogalommeghatározásait és hatályát. Ebbe beletartozik például az állami 
hatóságok közötti együttműködés eseteinek, valamint azon feltételeknek a meghatározása, 
amelyek fennállása esetén ezek kizárhatók az uniós közbeszerzési szabályok hatálya alól. Az 
úgynevezett „A” és „B” szolgáltatások közötti jelenlegi megkülönböztetés megszűnik. A 
jövőben csak a szociális szolgáltatásokra vonatkozik különleges szabályozás (magasabb 
küszöbértékek, valamint egy olyan de mimimis küszöbérték, amely alatt feltételezhető a 
határokon átnyúló érdekeltség hiánya, és így a Szerződés elvei nem alkalmazandók). A 
Kormányzati Beszerzési Megállapodásban előírt nemzetközi kötelezettségekre való tekintettel 
a Bizottság javasolja, hogy valamennyi szolgáltatás esetében tartsák fenn, illetve valamennyi 
szolgáltatásra terjesszék ki a jelenlegi „A” szolgáltatásokra vonatkozó küszöbértékeket. 
Javasolt egy hatályvesztésre vonatkozó rendelkezés beépítése annak érdekében, hogy 2017 
közepéig igazolni lehessen e küszöbértékek megfelelőségét. 

 Az állami hatóságok közötti együttműködés meghatározásának felülvizsgálata, a 
magánszféra korlátozott mértékű részvételének körültekintő felmérésével. 

 Annak biztosítása érdekében, hogy az állami hatóságok közötti együttműködés jelenlegi 
sikeres gyakorlatai a továbbiakban is végrehajthatóak legyenek, figyelembe kell venni a 
magánszférának az egyértelmű közérdekű célokat szolgáló nonprofit szervezetekkel 
kapcsolatos részvételét.

 Az állami hatóságok közötti együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseknek átfogó 
jogbiztonság elérésére kell törekedniük annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az 
Európai Bíróság túlzott mértékű igénybevétele.

 Egyes fogalmak és definíciók további egyértelműsítése, különösen az életciklus-
költségek kapcsán.

 Az előadó támogatja a jelenlegi küszöbértékeket. 

 A Kormányzati Beszerzési Megállapodás kellő figyelembevétele: Az európai normák és 
kritériumok méltányos kezelésének és tiszteletben tartásának garantálása érdekében a 
közbeszerzési irányelvekben emlékeztetni kell az Unió és harmadik országok közötti 
kölcsönösség kérdésére. 
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A témakörök listája – Közbeszerzés 

(Az előadó által kiemelten fontosnak tartott témaköröket vastagon szedtük az eszmecsere 
elősegítése érdekében)

1. témakör: „Az eljárások köre”

2. témakör: „Stratégiai alkalmazás”

3. témakör: „A dokumentációs követelmények enyhítése”

4. témakör: „e-Közbeszerzés”

5. témakör: „A kkv-k részvétele”

6. témakör: „Az igények halmozása”

7. témakör: „Egyéb eljárási előírások (közzététel, változatok, tervpályázatok)”

8. témakör: „Megbízható eljárások”

9. témakör: „Irányítás”

10. témakör: „Hatály/Alapvető rendelkezések”

Megjegyzés: A témaköröket a tanácsi munkacsoport által alkalmazott témakörök alapján 
állítottuk össze.



PE483.690 10/15 DT\893634HU.doc

HU

DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28 
Innovation partnership Art. 29 
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement 
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]
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Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII 
Certificates Art. 60 
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV 
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3 
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting 

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38 

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21 
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68 
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
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Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic 

use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


