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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat célja

Ezt a rendeletjavaslatot, amely az első kísérlet az Európai Unió átfogó külső közbeszerzési 
politikájának megteremtésére, 2012 márciusában fogadta el az Európai Bizottság.  

Jogi szempontból a javaslat fő célkitűzése az Európai Unió nemzetközi tárgyalásokon 
érvényesülő befolyásának erősítése az európai gazdasági szereplők harmadik országok 
közbeszerzési piacaihoz való hozzáférési lehetőségeinek javítása céljából. Politikai 
szempontból ez a lehetőség döntő fontosságú az Európai Unió számára arra, hogy hangot 
adjon azon szándékának, hogy egyenlő elbánást és ennélfogva egyenlő feltételeket biztosítson 
egy olyan területen, amelyen érdekei erősebbek és különbözőbbek, mint ma bármely más 
szereplőnek a globális kereskedelmi színtéren. 

Ez egy különleges fontosságú üzenet, különösen a gazdasági válság fényében, amelynek 
során az Európai Unió következetesen ellenállt annak, hogy protekcionista intézkedéseket 
fogadjon el és elálljon nemzetközi kötelezettségvállalásaitól. E megközelítéssel összhangban 
a javaslat az alábbi nyilvánvaló megállapítást tartalmazza: Kereskedelmi partnerei okán az EU 
valóban nagyobb és szorosabb – néha akár tisztességtelen – versenyhelyzettel néz szembe;  
ahelyett, hogy a külföldi szereplők előtt lezárná közbeszerzési piacát, egyenlő piaci 
hozzáférési lehetőségeket követel saját szereplői és árui számára külföldön. 

Ez a rendeletjavaslat számos mechanizmust tartalmaz, többek között az érintett tagállammal 
való konzultációt annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon a korlátozó közbeszerzési 
gyakorlatokból eredő problémák orvosolására. A javaslatban szereplő korlátozó intézkedések 
kizárólag akkor játszanak szerepet, ha a fenti mechanizmusokkal nem sikerül megoldani az
ügyet.

Belső piaci szempontok

Ez idáig az ajánlatkérő szerveknek nem áll rendelkezésére olyan egyértelmű keret, amely 
alapján az EU közbeszerzés terén fennálló nemzetközi kötelezettségvállalásait 
alkalmazhatnák. A javaslat megváltoztatja a különböző tagállamok által követett 
szétaprózódott megközelítést, amelynek során egyéni döntések születtek a harmadik 
országbeli áruk és szolgáltatások nemzeti közbeszerzési piachoz való hozzáférésének 
megakadályozására. Ehelyett egy központosított rendszer biztosítja majd a harmadik 
országbeli árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban az egyenlő elbánást.

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) kevés hatáskörrel rendelkezik a 
rendelet kidolgozásában. 
Ezért ez a vélemény főleg a nem lényeges rendelkezésekre korlátozódik.Az IMCO bizottság 
kizárólagos hatáskörébe tartozó cikkek a következők:

6. cikk, (7) bekezdés – Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők felhatalmazása a 
kötelezettségvállalások által nem érintett árukat és szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatok
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kizárására: Ajánlatok kizárásának közzététele, valamint a szerződési hirdetményhez 
használandó szabványos űrlapok létrehozása.  

17. cikk, (3) bekezdés – Bizottsági eljárások: A Tanácsadó Bizottság hatásköre a 
71/306/EGK tanácsi határozattal összhangban.

20. cikk – A 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikkének hatályon kívül helyezése.. 

Azok a cikkek, amelyekkel kapcsolatosan az IMCO bizottság a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottsággal (INTA) megosztott hatáskörrel rendelkezik, a következők:

2. cikk: Fogalommeghatározások
7. cikk: Kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
17. cikk, (1) bekezdés: Bizottsági eljárás
18. cikk: Titoktartás
19. cikk: Jelentéstétel

Az előadó álláspontja

Az előadó többek között a 2. cikkben szereplő fogalommeghatározásokhoz javasol 
módosításokat. E módosítások célja, hogy a javaslat fogalommeghatározásai összhangba 
kerüljenek azokkal a fogalommeghatározásokkal, amelyeket az IMCO bizottság a 
közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalásokat megelőző álláspontjában (A7-
0007/2013) elfogadott.

Az előadó továbbá a 7. cikk (1) bekezdése és az ahhoz kapcsolódó (19) preambulumbekezdés 
vonatkozásában nagyobb jogi egyértelműséget és jogbiztonságot javasol azzal a lehetőséggel 
kapcsolatosan, hogy kirívóan alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat tervezett 
elfogadása esetén a többi ajánlattevő további tájékoztatást nyújthasson be. 

Végül az előadó azt javasolja, hogy a Bizottság első jelentéstételi kötelezettségének az 
időpontját kapcsolják össze e rendelet hatálybalépésének jövőbeli időpontjával, ne pedig egy 
– valószínűleg túl korai vagy túl késői – konkrét időponttal (2017. január 1.), ahogyan arról a 
Bizottság rendelkezik.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

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 
megvédje értékeit, alapvető érdekeit, 
biztonságát, függetlenségét és integritását, 
előmozdítsa valamennyi ország 
bekapcsolódását a világgazdaságba, 
egyebek mellett a nemzetközi 
kereskedelemben érvényesülő korlátozások 
fokozatos megszüntetése révén;

Or. en

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az Unió legkevésbé fejlett 
országokkal kapcsolatos átfogó 
politikájának fényében – amelyről többek 
között az általános tarifális preferenciák 
rendszerének 2009. január 1-jétől történő 
alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 
732/2008/EK tanácsi rendelet is 
rendelkezik –, helyénvaló az ezen 
országokból származó áruk és 
szolgáltatások uniós árukkal és 
szolgáltatásokkal egyenértékűként történő 
kezelése.

(26) Az Unió legkevésbé fejlett 
országokkal kapcsolatos átfogó 
politikájának fényében – amelyről többek 
között az általános tarifális preferenciák 
rendszerének 2009. január 1-jétől történő 
alkalmazásáról szóló, 2008. július 22-i 
732/2008/EK tanácsi rendelet is 
rendelkezik –, helyénvaló az ezen 
országokból származó áruk és 
szolgáltatások uniós árukkal és 
szolgáltatásokkal egyenértékűként történő 
kezelése annak érdekében, hogy 
rendelkezésükre álljanak a piacaik 
világgazdaságba történő jobb 
integrálásához szükséges gazdasági 
lehetőségek.



PE510.696v01-00 6/11 PA\935586HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „szállító”: bármely természetes vagy 
jogi személy, aki, illetve amely a piacon 
árukat kínál;

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalásokon elfogadott 
bizottsági állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalásokon elfogadott 
bizottsági állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „szolgáltató”: bármely természetes vagy 
jogi személy, aki, illetve amely a piacon 
építési beruházások kivitelezését és/vagy 
építmények építését vagy szolgáltatások 
nyújtását kínálja;

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalásokon elfogadott 
bizottsági állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b a) „ajánlattevő”: ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalásokon elfogadott 
bizottsági állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „gazdasági szereplő”: magában 
foglalja a szállító és a szolgáltató fogalmát 
is;

törölve

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalásokon elfogadott 
bizottsági állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „ajánlattevő”: ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő;

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvre vonatkozó tárgyalásokon elfogadott 
bizottsági állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szolgáltatás származását az azt nyújtó 
természetes vagy jogi személy származása 
alapján kell megállapítani. A szolgáltató
származása:

A szolgáltatás származását az azt nyújtó 
természetes vagy jogi személy származása 
alapján kell megállapítani. A szolgáltatást 
nyújtó gazdasági szereplő származása:

Or. en

Indokolás

A módosításra a 2. cikk módosítása miatt van szükség.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők, amelyek valamely 

(7) Azok az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők, amelyek valamely 
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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.

ajánlatot az (1) bekezdés alapján kizártak, 
ezt – a kizárás okaival együtt – 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.

Or. en

Módosítás 11
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.

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 az érintett 
ajánlattevő által felszámított ár vagy 
költségek kirívóan alacsony jellegének 
okait.
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Miután az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő 
tájékoztatta a többi ajánlattevőt, hogy 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
elfogadását tervezi, azoknak megvan a 
lehetőségük arra, hogy meghatározott 
időn belül a vonatkozó információt az 
ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő 
rendelkezésére bocsássák annak 
érdekében, hogy az az elfogadásról szóló 
határozatot a felszámított ár vagy 
költségek kirívóan alacsony jellegének 
értékelésére esetleg hatással levő összes 
tényező ismeretében tudja meghozni. 

Or. en

Indokolás

A cikkben egyértelművé kell tenni, hogy annak biztosítása érdekében, hogy az elfogadásról 
szóló határozatot a lehető legtöbb információ ismeretében hozzák meg, a többi 
ajánlattevőnek, akiket az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő tájékoztatott arról, hogy kirívóan 
alacsony összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, lehetősége legyen 
több információt nyújtani.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság, a Tanács, az Európai 
Parlament és a tagállamok, valamint ezek 
tisztségviselői az információ 
szolgáltatójának külön engedélye nélkül 
nem hozhatják nyilvánosságra az e 
rendelet alapján kapott bizalmas jellegű 
információkat.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a bekezdést az új (18) és (4a) bekezdés helyettesíti.
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Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4 a) Az e rendelet alapján kapott és az 
információ szolgáltatója által bizalmas 
jellegűnek nyilvánított információk 
semmilyen körülmények között nem 
hozhatók nyilvánosságra, kivéve ha az 
információ szolgáltatója erre külön 
engedélyt adott.

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2017. január 1-jéig, és e 
rendelet hatálybalépését követően legalább 
háromévente jelentést készít az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet 
alkalmazásáról és az e rendelet alapján az 
uniós gazdasági szereplőknek a 
közbeszerzési szerződések odaítélésére 
irányuló harmadik országbeli eljárásokhoz 
való hozzáférésével kapcsolatban folytatott 
nemzetközi tárgyalások során elért 
előrelépésről. E célból a tagállamok a 
Bizottság kérésére benyújtják a 
Bizottságnak a szükséges információkat.

A Bizottság e rendelet hatálybalépését 
követően egy évvel, azt követően pedig
legalább háromévente jelentést készít az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
rendelet alkalmazásáról és az e rendelet 
alapján az uniós gazdasági szereplőknek a 
közbeszerzési szerződések odaítélésére 
irányuló harmadik országbeli eljárásokhoz 
való hozzáférésével kapcsolatban folytatott 
nemzetközi tárgyalások során elért 
előrelépésről. E célból a tagállamok a 
Bizottság kérésére benyújtják a 
Bizottságnak a szükséges információkat.

Or. en


