
PR\872118HU.doc PE467.024v03-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2011/2048(INI)

29.6.2011

JELENTÉSTERVEZET
a közbeszerzési politika modernizálásáról
(2011/2048(INI))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Heide Rühle



PE467.024v03-00 2/11 PR\872118HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................8



PR\872118HU.doc 3/11 PE467.024v03-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a közbeszerzési politika modernizálásáról
(2011/2048(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a közbeszerzési eljárások odaítélési eljárásairól szóló 2004/18/EK és 
2004/17/EK irányelvekre1, valamint a közbeszerzési szerződések odaítélésével 
kapcsolatos jogorvoslati eljárásokról szóló 2007/66/EK irányelvre2,

– tekintettel az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról szóló bizottsági zöld 
könyvre (COM(2011)0015),

– tekintettel az elektronikus közbeszerzés Európai Unión belüli alkalmazásának 
kiterjesztéséről szóló bizottsági zöld könyvre (COM(2010)0571),

– tekintettel a vállalkozásokat és a növekedést szolgáló egységes piacról szóló, 2011. április 
6-i állásfoglalására3,

– tekintettel az „Új fejlemények a közbeszerzésekben” című 2010. május 18-i
állásfoglalására4,

– tekintettel a „Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés: az innováció serkentése a 
fenntartható, minőségi európai közszolgáltatások érdekében” című, 2009. február 3-i 
állásfoglalására,5,

– tekintettel a Bizottság „Intelligens szabályozás az Európai Unióban” című közleményére 
(COM(2010)0543),

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé. A magas szinten versenyképes 
szociális piacgazdaságért. 50 javaslat az együttes munka, vállalkozás és a 
cserekapcsolatok javítása érdekében” című bizottsági közleményre (COM(2010)0608),

– tekintettel Mario Monti „Az egységes piac új stratégiája” című, 2010. május 9-i 
jelentésére,

– tekintettel a Bizottság SEC(2010)1214 szolgálati munkadokumentumára,

– tekintettel a kkv-k európai uniós közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésének 
értékeléséről szóló jelentésre6, 

– tekintettel a „Környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés” című bizottsági közleményre 
(COM(2008)0400), 

                                               
1 HL L 134., 2004.4.30., 1. o.
2 HL L 335., 2007.12.20., 31. o.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0146.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0173.
5 HL C 67E., 2010.3.18., 101. o.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– tekintettel a „Gondolkozz előbb kicsiben!” – Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag: 
„Small Business Act” című bizottsági közleményre (COM(2008)0394), 

– tekintettel „Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: Innovatív Unió” című 
bizottsági közleményre (COM(2010)0546),

– tekintettel a Régiók Bizottságának „Az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról. 
Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé” című zöld könyvre vonatkozó 
véleményére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „Az EU közbeszerzési 
politikájának modernizálásáról. Egy hatékonyabb európai beszerzési piac felé” című zöld 
könyvre vonatkozó véleményére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „Az elektronikus közbeszerzés 
Európai Unión belüli alkalmazásának kiterjesztéséről” című zöld könyvre vonatkozó 
véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a 
Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire (A7-0000/2011),

A. mivel a megfelelően működő közbeszerzési piac kiemelkedő jelentőségű az egységes piac 
kialakulásának támogatása, a verseny és az innováció serkentése, a magas szintű 
környezet- és éghajlatvédelem, valamint a társadalmi integráció elősegítése, valamint a 
polgárok, üzleti vállalkozások és adófizetők számára az optimális érték biztosítása 
érdekében;

1. üdvözli a Bizottság zöld könyvét és a széles körű konzultációs folyamatot, amely a 
közbeszerzési irányelvek felülvizsgálatának kiinduló pontja, a Lisszaboni Szerződés 
rendelkezéseinek és az Európai Bíróság joggyakorlatának megfelelően, továbbá az állami 
támogatásra vonatkozó felülvizsgált szabályokkal összhangban;  

2. rámutat, hogy a közbeszerzési szabályok túlzottan összetetté és részletekbe menővé 
váltak, ami költséges és megterhelő igazgatási eljárásokat eredményez; a lehető 
legnagyobb mértékű – adott esetben pontosításokkal ellátott – egyszerűsítést ajánlja; 
rámutat, hogy az információs technológia fokozott alkalmazása ugyancsak alapvető 
szerepet fog betölteni az adminisztráció és a költségek csökkentésében, valamint hogy az 
e-közbeszerzésre vonatkozó európai kezdeményezéseket össze kell hangolni a 
közbeszerzési szabályok reformjával;

Első feladat: a jogi egyértelműség javítása

3. kéri az irányelvek hatályának pontosítását; emlékeztet arra, hogy a közbeszerzés fő célja 
az áruk, a munkavégzés és a szolgáltatások hatóságok általi beszerzése a polgárok 
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szükségleteinek kielégítése érdekében; rámutat arra, hogy egy eljárás akkor tekinthető 
közbeszerzésnek, ha abból az ajánlatkérőnek közvetlen előnye származik; 

4. felszólít az irányelvekben foglalt fogalommeghatározások – például a „közjogi 
intézmény” meghatározásának – pontosítására az Európai Bíróság joggyakorlatának 
megfelelően;

5. emlékeztet a közbeszerzéseket érintő új fejleményekről szóló 2010. májusi 
állásfoglalására, amely tudomásul veszi az Európai Bíróság joggyakorlatát, és úgy tekinti, 
hogy a közszférán belüli együttműködés nem tartozik a közbeszerzési jogszabályok 
hatálya alá a következő feltételek teljesülése esetén: a partnerség célja a minden érintett 
helyi hatóságra ruházott közszolgáltatási feladat ellátása, és a tevékenységet kizárólag az 
állami hatóságok látják el, magántőke közreműködése nélkül; hangsúlyozza, hogy az 
említett pontosításokat a közbeszerzési irányelvekben kell kodifikálni;

6. hangsúlyozza, hogy a szolgáltatási koncessziók nem tartoznak az európai közbeszerzési 
szabályok hatálya alá; tudomásul veszi, hogy a Bizottság a szolgáltatási koncessziók 
vonatkozásában külön jogalkotási javaslatot szándékozik tenni; úgy véli, hogy a 
jogszabályok további szétdarabolódásának elkerülése érdekében ezzel kizárólag az 
irányelvek felülvizsgálata során kellene foglalkozni; 

7. hangsúlyozza, hogy az A. és B. szolgáltatási kategóriákba való jelenlegi besorolást meg 
kell tartani, amennyiben a B. szolgáltatásokra vonatkozó „enyhébb” rendelkezéseket a 
főleg helyileg vagy regionálisan nyújtott szolgáltatási jellemzőik indokolják; 

8. felkéri a Bizottságot arra, hogy a jogorvoslati eljárásokról szóló irányelvet minél 
hamarabb vizsgálja felül, és hozza azt összhangba a felülvizsgált közbeszerzési 
irányelvekkel;

Második feladat: a közbeszerzés teljes potenciáljának kibontakoztatása – a legjobb ár-érték 
arány

9. azon a véleményen van, hogy a közbeszerzés teljes potenciáljának kibontakoztatása
érdekében a legalacsonyabb árra vonatkozó feltételt el kell hagyni, és hogy a szerződések 
odaítélésére alapvetően egyetlen opció legyen: a megfelelő áruk, szolgáltatások vagy 
munkavégzés teljes életciklusköltségét is figyelembe vevő, gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot kell választani; 

10. hangsúlyozza, hogy egy termék vagy szolgáltatás fenntartható előállítása jogosan 
tekinthető a termék olyan jellemzőjének, amelyet kritériumként fel lehet használni a nem 
fenntartható módon előállított termékek vagy szolgáltatásokkal való összehasonlítás 
során; rámutat arra, hogy az előállítási folyamatra vonatkozó követelmények műszaki 
leírásokba való belefoglalásának alkalmazási körét valamennyi szerződéstípus esetében 
pontosítani kell; utal a Wienstrom-ügyre, amely klasszikus példát szolgáltat arra, hogy 
miként és miért lehet az előállítási jellemzőket műszaki leírásként kategorizálni;

11. rámutat arra, hogy a termékek és tevékenységek környezeti és éghajlati hatásával 
kapcsolatos fokozott tudatosság azt jelenti, hogy az állami hatóságoknak meg kell 
vizsgálniuk a helyi beszállítók támogatásának lehetőségét, valamint azt, hogy a belső piaci 
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szabályok mennyire teszik ezt lehetővé;

12. hangsúlyozza, hogy az uniós közbeszerzési szabályok „mit vásároljunk” kérdéskörre való 
bármiféle kiterjesztése a jelenlegi rendszer jelentős változását eredményezi, amit alaposan 
értékelni kell; kétségét fejezi ki, hogy mindez hozzájárulna az egyszerűsítéshez és 
ésszerűsítéshez, és attól tart, hogy ez sokkal inkább még összetettebb szabályokat és több 
kivételt eredményezne, amit nehéz lenne a gyakorlatban alkalmazni; 

Harmadik feladat: a szabályok egyszerűsítése és a rugalmasabb eljárások lehetővé tétele

13. rámutat arra, hogy az irányelvek túlságosan részletesek, valamint egyre inkább technikai 
jellegűek és összetettek, és ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt az ezen szabályoknak 
való meg nem felelés jogi kockázata az ajánlatkérők és a beszállítók számára egyaránt; 
megjegyzi, hogy a kihívásoktól való félelem kockázatkerülő magatartáshoz vezet, ami 
visszaszorítja az innovációt és a fenntartható fejlődést, és azt eredményezi, hogy 
túlságosan gyakran választják a legalacsonyabb árú ajánlatot a legjobb ár-érték arányú 
helyett; 

14. támogatja az egyértelmű és egyszerű szabályokat, amelyek kevésbé részletesek, viszont 
jobban támaszkodnak az átláthatóság, egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség 
általános elveire;

15. támogatja, hogy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás az alapeljárás része 
legyen; úgy véli, hogy a visszaélésekkel szemben további óvintézkedéseket kell bevezetni 
az írásos dokumentációra vonatkozó követelmények formájában; sürgeti a Bizottságot, 
hogy a keretmegállapodások vonatkozásában foglaljon rugalmasabb rendelkezéseket az 
irányelvekbe; 

16. megerősíti az alternatív ajánlatok (vagy változatok) módszeres benyújtásához való 
ragaszkodását, mivel ezek alapvető fontosságúak az innovatív megoldások elősegítése és 
terjesztése szempontjából; hangsúlyozza, hogy a teljesítménykövetelményeket és 
funkcionális követelményeket is tartalmazó leírások és a változatok kifejezett 
engedélyezése lehetőséget ad az ajánlattevőknek arra, hogy innovatív megoldásokat 
javasoljanak;

17. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az ajánlattevőknek csak korlátozott lehetősége van az 
ajánlati hiányosságok pótlására; ezért felkéri a Bizottságot annak kidolgozására, hogy 
mely hiányosságokat pótolhassák az ajánlattevők, milyen további kiigazításra legyen 
lehetőség, és hogyan lehet garantálni az átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot;

18. rámutat arra, hogy lehetővé kell tenni az ajánlatkérők számára, hogy hivatalos értékelő 
jelentés alapján kihasználhassák egy ajánlattevővel kapcsolatos korábbi tapasztalatokat; a 
kizárások határidejének megadását ajánlja, aminek garantálnia kell az átláthatóságot és az 
objektivitást;

19. bírálja, hogy a zöld könyv elmulasztja megemlíteni a közbeszerzést érintő hiányosságokat, 
tapasztalathiányt és ismereteket; hangsúlyozza a szakmai felkészültség elősegítésének 
jelentőségét az ajánlatkérők és a piaci szereplők részéről egyaránt; kiválósági központok 
felállítását ajánlja a meglévő nemzeti keretek között;
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Negyedik feladat: a hozzáférés javítása a kkv-k számára

20. hangsúlyozza, hogy a kkv-k közbeszerzésekhez való megfelelő hozzáférése alapvető 
fontosságú a foglalkoztatás és a fenntartható fejlődés fenntartása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy az eljárások egyszerűsítése elősegíti a kkv-k hozzáférését, és lehetővé 
teszi számukra az egyenlőbb és tisztességesebb alapon nyugvó részvételt;

21. felkéri a Bizottságot, hogy fokozottan hívja fel a figyelmet a szerződések tételekre 
bontásának fontosságára, és vegye fontolóra az „alkalmaz vagy indokol” alapelv 
végrehajtását, amelynek értelmében például az olyan ügyekre vonatkozó szabályokat, 
mint a tételekre bontás, be kell tartani, vagy ennek elmulasztását indokolni kell;

22. javasolja, hogy adott esetben lehetőség legyen az önbevallásra, továbbá hogy az eredeti 
dokumentumokat kizárólag a szűkített listán szereplő jelölteknek vagy a sikeres 
ajánlattevőnek kelljen benyújtani; felkéri a Bizottságot egy „közbeszerzési útlevél” 
lehetőségének támogatására, amely lehetőség szerint standardizált elektronikus 
nyilvántartási rendszer formájában valósulna meg nemzeti szinten, mivel az ilyen típusú 
útlevél bizonyítaná, hogy az adott piaci szereplő rendelkezik a megkövetelt bevallásokkal 
és dokumentációval; meggyőződése, hogy ezzel jelentős időt és költséget lehet 
megtakarítani; 

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az európai közbeszerzési jog ebben az évben évfordulót ünnepel: Negyven évvel ezelőtt, 
1971. július 26-án lépett hatályba az építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződésekről szóló 71/305/EGK irányelv. Erre az eseményre kevés utalás történik, még az 
EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról szóló bizottsági zöld könyv is csak egyetlen 
egyszer említi ezt az irányelvet. A 40 éves jubileum lehetőséget kínálhat annak áttekintésére 
és elemzésére, hogy miben rejlenek az európai közbeszerzési politika sikerei és 
sikertelenségei. 

A sikerek a következők: Az európai közbeszerzési jog meghatározó szerepet játszott a 
közbeszerzési eljárás átláthatóvá tételében, illetve a korrupció és a protekcionizmus elleni 
fellépésben, előmozdította az ajánlatkérő szakmai felkészültségének javítását, valamint 
hozzájárult az árak csökkenéséhez; azonban ez rámutat az érme másik oldalára is, ugyanis 
számos tanulmány és vélemény fejezi ki aggodalmát, hogy az alacsony árak a minőség és az 
innováció rovására mennek, továbbá a termékek és szolgáltatások fenntarthatóságának, tehát a 
teljes életciklusra vonatkozó költségnek sem szentelnek elég figyelmet. 

Más költségek viszont megnövekedtek, a jogi kérdések egyoldalú hangsúlyozása miatt 
emelkednek a tranzakciós költségek, drága külső tanácsadást kell igénybe venni. Továbbá 
akaratlanul is erősödik az a tendencia, hogy a hatóságok jogbizonytalanság esetén 
bürokratikus eljárást indítanak, aminek az a következménye, hogy kerülik a kockázatot és 
bizonytalanság esetén mindig a legolcsóbb terméket/szolgáltatást tartalmazó ajánlatot 
választják a leginnovatívabb vagy egyáltalán a legjobb helyett. Ez az tendencia különösen 
gazdasági válság és szűkös államkincstár esetén okoz problémát. 

Ezért üdvözlendő a Bizottság abbéli szándéka, hogy felülvizsgálata során egyszerűsíti és 
rugalmasabbá teszi az európai közbeszerzési jogot. Azonban a szóban forgó zöld könyv 
ellentmondásokra enged következtetni. Egyfelől a 114 kérdés terjedelme és részletessége kelti 
azt a benyomást, hogy a közbeszerzés mikroszabályozását tartjuk kezünkben, másfelől 
néhány kérdés és beterjesztett javaslat is ellentmondásos, így lehet például, hogy a beszerzés 
kvótái vagy kötelező célkitűzései szemben állnak az egyszerűsítés és jogbiztonság-növelés 
kifejezett céljával, és a bürokrácia és a jogi szabályozottság rossz értelemben vett 
növekedéséhez vezetnek. 

Az előadó azon az állásponton van, hogy a közbeszerzési irányelvek felülvizsgálatának abból 
kell kiindulnia, hogy az európai közbeszerzési jog időközben bevált gyakorlattá vált 
Európában: eleinte szigorúan formalizált eljárásokra volt szükség ahhoz, hogy a közbeszerzési 
gyakorlatban tudatos szakmai felkészültség alakuljon ki, és az ajánlatkérők megismerjék az 
átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és a verseny elveit, így mindez közben bevált 
gyakorlattá vált. Most kerül tehát sor a közbeszerzési jog újbóli racionalizálására és arra, hogy 
visszavezessük azt a lényegéhez, azaz az átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és a 
verseny garantálásához.

Jogi egyértelműség és jogbiztonság
Természetesen ezt a felülvizsgálatot körültekintően kell elvégezni, kerülni kell például az 
olyan bevált gyakorlatok megkérdőjelezését, mint például a két irányelvre való felosztás, 
illetve az építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra való további felosztás, 
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valamint az A. és B. szolgáltatások szerinti osztályozás. A B. szolgáltatásokra vonatkozó 
különös szabályozás túlnyomórészt az ilyen szolgáltatások helyi jellegén alapul. Néhány 
pénzügyi szolgáltatás vonatkozásában azonban vannak még tisztázatlan pontok, és a mentési 
szolgáltatások besorolását is pontosabban szabályozni kell.

Emellett akad számos jogi bizonytalanság, amely a múltban sorozatosan jogorvoslati és 
bírósági eljárásokhoz vezetett. A közbeszerzési eljárások a különösen magas 
„pertárgyértékükről” ismertek, ezért a felülvizsgálatnak hozzá kell járulnia ezen „perkultúra” 
visszaszorításához és a jogbiztonság növeléséhez, mivel csak így lehet a közbeszerzésben 
rejlő lehetőségeket jobban és egyszerűbben felhasználni az innovatív és fenntartható 
gazdasági fejlődés céljára, ami pontosan a gazdasági válság és magas államadósság esetén bír 
komoly jelentőséggel. 

Tehát az irányelvek alkalmazási körében tisztázni kell, hogy a közbeszerzés szabályozásáról 
van szó, amelynek az Európai Bíróság legutóbbi ítéleteivel összhangban az állami ajánlatkérő 
számára közvetlen gazdasági előnyt kell nyújtania, illetve hogy az állami szervek közötti 
együttműködés az Európai Bíróság meghatározása szerint nem érinti a közbeszerzési jogot, és 
a szolgáltatási koncessziók sem esnek a közbeszerzési irányelvek alkalmazási körébe. 
Amennyiben a Bizottság a szolgáltatási koncessziók vonatkozásában külön szabályozási 
javaslatot nyújt be, akkor annak az Európai Bíróság legutóbbi ítéleteivel összhangban a 
leglényegesebb szempontokra kell korlátozódnia, az alkalmazási körét a szolgáltatásokról 
szóló irányelvvel összhangban kell meghatározni, továbbá parlamenti feldolgozása a 
közbeszerzési irányelvek felülvizsgálatával párhuzamosan fog folyni a további jogi 
széttöredezés elkerülése és a koherencia biztosítása érdekében. Ennek keretében a köz- és 
magánszféra közötti partnerséghez szükséges jogbiztonságot is tisztázni kell.

Innováció és fenntartható közbeszerzés
Az előadó határozottan üdvözli az Európai Unió Bizottságának azon erőfeszítéseit, hogy a 
közbeszerzést jobban a közös társadalmi célok szolgálatába állítsák, azonban rámutat, hogy a 
legnagyobb akadály magában a közbeszerzési irányelvekben rejlik. Ameddig a legolcsóbb 
ajánlat kritériumának az irányelvekben ugyanakkora fontosságot tulajdonítanak, mint a 
gazdaságilag legkedvezőbb ajánlatnak, addig – tekintettel az állami ajánlatkérőket sújtó 
komoly gazdasági problémákra – ezen a területen kevés változás várható. Itt csak akkor 
érhető el változás, ha a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlat kiválasztását széles körben 
elterjedtté teszik (pl. az „alkalmaz vagy indokol” alapelv szerint), és az ilyen ajánlatok 
kiválasztására vonatkozó kritériumokat könnyebben megvalósíthatóvá teszik. 

A közbeszerzésnek tehát a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlatra vonatkozó kritériumok szerint 
kellene zajlania, amelyek magukban foglalják az építési beruházás, árubeszerzés és 
szolgáltatásnyújtás teljes életciklusköltségeit; ezzel kapcsolatban nyomatékosan felkérjük a 
Bizottságot, hogy dolgozza ki az életciklus-költségek kiszámítási módszerét, amely túlmutat 
az eddig egyoldalúan az energiahatékonyságra irányuló módszeren, továbbá a 
fenntarthatósággal kapcsolatos valamennyi kérdést figyelembe veszi.

Ezenkívül tisztázni kell, hogy a fenntartható és etikai szempontból felelős termelésre 
vonatkozó kritériumokat a műszaki leírásban rögzíteni lehet; nincs olyan jogalap, ami ezt 
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tiltaná, épp ellenkezőleg, az Európai Bíróság által a Wienstrom-ügyben hozott ítélet1

egyértelművé tette, hogy a fenntartható közbeszerzés esetén a termelési folyamat döntő 
jelentőségű.

A felülvizsgálatnak olyan kérdéseket is tisztáznia kell, amelyeknél a közbeszerzési jog 
egyoldalú értelmezése összeütközésbe kerülhet az európai szerződések és az Európa 2020 
stratégia általános társadalmi céljaival is. Például felül kellene vizsgálni, hogy élelmiszer-
beszerzés esetén az ajánlatkérő (pl. a kórház) – a szükségtelen környezetterhelés elkerülése 
érdekében – milyen mértékben használhat fel regionális termékeket.

Egyszerűsítés és rugalmassá tétel
Az európai közbeszerzési szabályok egyszerűsítése és a rugalmas eszközökhöz való jobb 
hozzáférés hozzájárul a fenntartható és innovatív közbeszerzés elősegítéséhez. Az előadó erre 
vonatkozóan különféle lehetőségeket javasol: a módszeres piacfelügyelet, a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos eljárás szélesebb körű alkalmazása és egyéb, az 
átláthatóságot célzó kísérő intézkedések, a változatok általános engedélyezése, különös 
tekintettel a fenntartható fejlődés szempontja szerinti ajánlatokra. A zöld és innovatív 
közbeszerzési eredmények eléréséhez a teljesítmény- és funkciókövetelmények 
figyelembevétele megfelelőbb választás, mint a részletes műszaki leírás. Meg kell könnyíteni 
a pályázati felhívásban szereplő hibák kiigazítását, illetve javítását – természetesen a 
megfelelő garanciák mellett – az eljárás átláthatóságának és ellenőrzésének biztosítása 
érdekében.

Ezenkívül a felülvizsgálat keretében meg kell vitatni az értékhatárok kiigazítását, ahogy arra 
sok vélemény utal, azonban e kérdéseket heves vita keretében tárgyalják majd, ezért 
bizonyosan célszerű lenne egy kiegészítő meghallgatást szervezni.

Az előadó azonban hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési folyamat jogszabályi oldalát nem 
szabad túlzottan előtérbe helyezni, ezért a Bizottságnak jobban kell támogatnia a gyakorlati 
oldalt, pl. a tapasztalatcserék szervezése vagy a bevált gyakorlatok és módszerek kidolgozása, 
illetve a tagállamok képzési programjainak támogatása révén. Ezek a képzések ráadásul nem 
csak a helyi ajánlatkérőket célozzák, hanem a politikai döntéshozókat és egyéb olyan piaci 
szereplőket is – különösen a nem kormányzati szervezeteket –, amelyek szociális 
szolgáltatásokat nyújtanak. Ebben az esetben tanulságos lehetnek a Franciaországban jelenleg 
tesztelt modell kapcsán szerzett tapasztalatok.

Kis- és középvállalkozások (kkv-k) hozzáférése
Az előadó a közbeszerzéseket érintő új fejleményekről szóló, múlt évi jelentésében már 
rámutatott e kérdés jelentőségére, és több, a kkv-k jobb hozzáférését szolgáló eszközre tett 
javaslatot. A kkv-k közbeszerzésekhez való hozzáférése számos akadályba ütközik, több 
tagállamban még az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag („Small Business Act”) 
végrehajtása is hagy kívánnivalót maga után. 

                                               
1 Az Európai Bíróság C-448/01. sz. ügye, EVN AG és Wienstrom GmbH kontra Republik Österreich, 2003. 
december 4., Európai Bírósági Határozatok Tára (2003) I-14527.
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Az előadó ezért olyan intézkedéseket javasol, amelyek egyfelől csökkentik a kkv-k 
tranzakciós költségeit, mint pl. az „egyetlen egyszer” elv, amelynek értelmében kizárólag a 
közbeszerzési eljárás végén, a sikeres ajánlattevőnek kell benyújtania az eredeti 
dokumentumokat, vagy mint a standardizált közbeszerzési útlevél kifejlesztése olyan, egyes 
tagállamokban már létező elektronikus nyilvántartás formájában, amely tartalmazza a 
megfelelő tanúsítványokat. 
Másfelől komolyabban kellene ösztönözni és meg kellene követelni a tételekre történő 
felosztást, amely esetben az „alkalmaz vagy indokol” elv szerinti eljárást lehetne alkalmazni, 
és így a jobb átláthatóságot lehetne biztosítani. 
A kkv-k támogatását szolgáló további intézkedések a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlatra 
összpontosító szemlélet, a változatok jobb engedélyezése, a tárgyalásos eljárás fokozott 
alkalmazása, továbbá általánosságban a közbeszerzési jog egyszerűsítése és rugalmassá tétele.

e-Közbeszerzés
Az elektronikus közbeszerzési eljárások Európa-szerte történő kiépítésére vonatkozó 
cselekvési terv sajnos nem valósította célkitűzését, ami az lett volna, hogy 2010-ben a 
közbeszerzések 50%-át elektronikus eljárás keretében folytassák le. Az átlagérték szűk 5% 
lett. Csak kevés tagállam – például Portugália – ért el ebben a tekintetben sikert. Az előadó 
ezért üdvözli az elektronikus közbeszerzésről szóló zöld könyvet, és felkéri az Európai 
Bizottságot, hogy ezen a téren vállaljon komolyabb politikai felelősséget, és az elektronikus 
közbeszerzés EU-n belüli terjedésének elősegítése céljából a közbeszerzési irányelvek 
felülvizsgálata során építse be azokba a szükséges szabályozást. 


