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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közbeszerzésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslatról
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0896),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére és 114. cikkére, amelynek alapján a Bizottság 
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-0088/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a brit Alsóház és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság 
elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolással ellátott 
véleményekre, amelyek szerint a jogalkotásiaktus-tervezet nem egyeztethető össze a 
szubszidiaritás elvével,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. xx.xx-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának 2012. xx.xx-i véleményére 2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a 
Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a közpénzek 
leghatékonyabb felhasználásának biztosítása 
mellett az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés eléréséhez alkalmazandó 
egyik piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv és az építési beruházásra, 
az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
alapján fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell a közkiadások
hatékonyságának növelése érdekében, 
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét, valamint annak érdekében, 
hogy a beszerzők képesek legyenek jobban 
felhasználni a közbeszerzést a közös 
társadalmi célok támogatására. Szükség 
van ezenkívül az alapfogalmak tisztázására a 
nagyobb jogbiztonság biztosítása érdekében, 
valamint az Európai Unió Bíróságának 
megalapozott vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatával kapcsolatos egyes aspektusok 
beépítésére.

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik 
az Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó 
egyik piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai ágazatban működő ajánlatkérők 
beszerzési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és 
az építési beruházásra, az árubeszerzésre 
és a szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 
2004. március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell annak érdekében, hogy 
az ajánlatkérők jobban felhasználhassák 
a közbeszerzési eszközöket a 
fenntartható fejlődés és más közös 
társadalmi célok szolgálatában, lehetővé 
téve, hogy ily módon növekedjen a 
közkiadások hatékonysága, a legjobb 
eredményt biztosítva a 
költséghatékonyság tekintetében,
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét. Szükség van ezenkívül a 
közbeszerzésre vonatkozó uniós 
szabályozás egyszerűsítésére, elsősorban 
a fenntarthatósági célkitűzések elérésére 
irányuló módszer tekintetében, amit bele 
kellene foglalni a közbeszerzési 
politikába, továbbá az alapfogalmak 
tisztázására a nagyobb jogbiztonság 
biztosítása érdekében, valamint az 
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Európai Unió Bíróságának megalapozott 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatával 
kapcsolatos egyes aspektusok beépítésére.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a 40., 54., 55., 56., 66., 67., és 69. cikkekhez kapcsolódik:hangsúlyozni kell a 
közbeszerzések szerepét a 2020. évre kitűzött stratégiai célkitűzések – köztük a társadalmi 
célok és a fenntartható fejlődés – elérése érdekében. Az irányelv egyszerűsítése során 
figyelembe kell venni olyan módszereket, amelyek a társadalmi és fenntarthatósági 
célkitűzéseknek a közbeszerzési politikába történő beillesztését szolgálják.

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából. Az 
irányelv meghatározza, hogyan 
járulhatnak hozzá az ajánlatkérő szervek a 
környezetvédelemhez és a fenntartható 
fejlődés előmozdításához, ugyanakkor 
biztosítja számukra a lehetőséget arra, 
hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb 
szolgáltatást kapják.

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9., 10. és 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket és a 
társadalmi szempontból fenntartható 
termelési folyamat fogalmát be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából és az 
ellátási lánc teljes hosszán a 
közegészségügyi és a közbiztonsági, 
valamint szociális normák, továbbá a 
nemzeti és uniós munkaügyi jogszabályok 
tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében. Az irányelv meghatározza, 
hogyan kellene hozzájárulniuk az 
ajánlatkérő szerveknek a 
környezetvédelemhez és a fenntartható 
fejlődés előmozdításához, hogyan 
használhatják a rájuk ruházott 
diszkrecionális hatáskört a közbeszerzések 
társadalmi szempontból fenntartható 
odaítélésének megvalósítása céljából a 
műszaki leírások és odaítélési szempontok 
kiválasztása érdekében, ugyanakkor 
biztosítja számukra a kapcsolatot a 
beszerzés tárgyával, továbbá a lehetőséget
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arra, hogy szerződéseik keretében az 
általuk teljesített ellenszolgáltatásért a 
legjobb szolgáltatást kapják.

Or. fr

Indokolás

A 2. cikk (23) bekezdése szerint módosított preambulumbekezdés

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A közbeszerzés műszaki leírásai, 
odaítélési szempontjai és végrehajtási 
feltételei különböző szerepet játszanak a 
közbeszerzések odaítélési folyamatában, 
de e leírások és szempontok lényege 
ugyanaz. A műszaki leírásokon keresztül 
az ajánlatkérő meghatározza a 
közbeszerzésben való részvételhez 
megkövetelt minőséget. A műszaki 
leírások teljesítésére irányuló képesség a 
közbeszerzési eljárásban való részvételhez 
szükséges feltétel, így kizárólag az említett 
leírásoknak megfelelő munkákat, árukat 
és szolgáltatásokat kell figyelembe venni.
Az odaítélési feltételek segítségével az 
ajánlatkérő össze tudja hasonlítani 
továbbá a feltételek különböző 
kombinációinak előnyeit is. Minden egyes 
ajánlatot az egyes feltételekhez viszonyítva 
kellene értékelni, de a valamennyi 
odaítélési feltételnek való megfelelés 
képessége nem szükséges a közbeszerzési 
eljáráson való indulás elfogadásához.
Végezetül pedig, a közbeszerzés teljesítési 
feltételeit bele kellene foglalni a 
szerződésbe a szerződés teljesítési 
módjának megjelölése érdekében.

Or. fr
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Indokolás

A 40., 60. és 70. cikk módosításai szerint módosított preambulumbekezdés

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A többoldalú tárgyalások uruguayi 
fordulóján (1986–1994) elért 
megállapodásoknak a Közösség nevében a 
hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében 
történő megkötéséről szóló, 1994. 
december 22-i 94/800/EK tanácsi határozat 
alapján elfogadásra került a Kereskedelmi 

(8) A többoldalú tárgyalások uruguayi 
fordulóján (1986–1994) elért 
megállapodásoknak a Közösség nevében a 
hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében 
történő megkötéséről szóló, 1994. 
december 22-i 94/800/EK tanácsi határozat 
alapján elfogadásra került a Kereskedelmi 
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Világszervezet Kormányzati Közbeszerzési 
Megállapodása (a továbbiakban: a 
„Megállapodás”). A Megállapodás célja a
közbeszerzési szerződésekkel összefüggő, 
kiegyensúlyozott jogok és kötelezettségek 
multilaterális keretének létrehozása, a 
világkereskedelem liberalizálása és 
növekedése céljából. A Megállapodás, 
valamint az Európai Unió által aláírt egyéb 
vonatkozó nemzetközi egyezmények 
hatálya alá tartozó szerződések esetében az 
ajánlatkérő szervek úgy teljesítik az 
említett egyezmények alapján fennálló 
kötelezettségeiket, hogy a jelen irányelvet 
alkalmazzák azon harmadik országok 
gazdasági szereplőire, amelyek az 
egyezmények részes felei.

Világszervezet Kormányzati Közbeszerzési 
Megállapodása (a továbbiakban: a 
„Megállapodás”). A közbeszerzési 
szerződésekkel összefüggő, 
kiegyensúlyozott jogok és kötelezettségek 
multilaterális keretében a tagállamoknak 
erőfeszítéseket kell tenniük az uniós 
vállalkozások és a harmadik országokbeli 
vállalkozások közötti egyenlőség 
növelésére a belső piacon, a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) 
integrációjának megkönnyítése, valamint 
az Unión belüli foglalkoztatás és 
innováció ösztönzése érdekében. A 
Megállapodás, valamint az Unió által aláírt 
egyéb vonatkozó nemzetközi egyezmények 
hatálya alá tartozó szerződések esetében az 
ajánlatkérő szervek úgy teljesítik az 
említett egyezmények alapján fennálló 
kötelezettségeiket, hogy a jelen irányelvet 
alkalmazzák azon harmadik országok 
gazdasági szereplőire, amelyek az 
egyezmények részes felei.

Or. fr

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Ezen túlmenően az Uniónak hathatós 
eszközre van szüksége egyfelől a 
viszonosság elve azon harmadik országok 
részéről való betartásának – különösen az 
alapvető viszonosság Bizottság által 
elvégzendő értékelése révén történő –
ösztönzését illetően, amelyek nem 
biztosítanak azonos hozzáférést az európai 
gazdasági szereplők számára, másfelől a 
globális tisztességes verseny és egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében.

Or. en
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Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok.
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Önmagában az a 
tény, hogy egy megállapodásban mindkét 
fél ajánlatkérő szerv, nem zárja ki a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok ugyanakkor nem 
képezhetik annak akadályát, hogy a 
hatóságok szabadon dönthessenek arról, 
hogy hogyan szervezik meg 
közszolgáltatási feladataik megvalósítását.
Az ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt 
szerződéseknek és a részt vevő ajánlatkérő 
szervek közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló együttműködésnek 
ezért mentesülnie kell a szabályok 
alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy a 
mentesített állami szervek közötti
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem torzíthatja, 
ha egy ajánlatkérő szerv ajánlattevőként 
vesz részt egy közbeszerzési szerződés 
odaítélésére irányuló eljárásban.

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok.
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. A közbeszerzési 
szabályok ugyanakkor nem képezhetik 
annak akadályát, hogy a hatóságok 
szabadon dönthessenek arról, hogy hogyan 
szervezik meg közszolgáltatási feladataik 
megvalósítását. Az ellenőrzött 
jogalanyoknak odaítélt szerződéseknek és a 
részt vevő ajánlatkérő szervek 
közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló együttműködésnek 
ezért mentesülnie kell a szabályok 
alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. E feltételeknek figyelembe kell 
venniük mindenekelőtt a szociális 
vállalkozásnak a Bizottság által 2011. 
október 25-én kiadott „Kezdeményezés a 
szociális vállalkozásért” című 
közleményben meghatározottak szerinti 
fogalmát. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy a
mentesített állami szervek közötti 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem torzíthatja, 
ha egy ajánlatkérő szerv ajánlattevőként 
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vesz részt egy közbeszerzési szerződés 
odaítélésére irányuló eljárásban.

Or. fr

Indokolás

XIV. melléklet, 56., 57., 60., 62. cikk

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Széles körű igény mutatkozik a 
további rugalmasságra, különösen a 
tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési 
eljáráshoz való szélesebb körű 
hozzáférésre, amiről a Megállapodás 
kifejezetten rendelkezik, és a tárgyalást 
minden eljárásban megengedi. Ha az
érintett tagállam joga másként nem 
rendelkezik, az ajánlatkérő szervek 
számára lehetővé kell tenni a tárgyalásos 
eljárás ezen irányelv szerinti alkalmazását 
különböző olyan helyzetekben, amikor a 
nyílt vagy a meghívásos eljárás tárgyalás 
nélkül valószínűleg nem vezet megfelelő 
beszerzési eredményre. Az eljárást olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell kísérni, 
amelyek lehetővé teszik az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság elveinek 
betartását. Ez nagyobb mozgásteret ad az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy olyan építési 
beruházást, árut és szolgáltatásokat 
vásároljanak, amelyek tökéletesen 
megfelelnek sajátos igényeiknek. 
Ugyanakkor növekednie kell a határokon 
átnyúló kereskedelemnek is, mivel az 
értékelés kimutatta, hogy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a határokon átnyúló 
sikeres ajánlatok aránya.

(15) Széles körű igény mutatkozik a 
további rugalmasságra, különösen a 
tárgyalásokat lehetővé tevő közbeszerzési 
eljáráshoz való szélesebb körű 
hozzáférésre, amiről a Megállapodás 
kifejezetten rendelkezik, és a tárgyalást 
minden eljárásban megengedi. Az
ajánlatkérő szervek számára lehetővé kell 
tenni a tárgyalásos eljárás ezen irányelv 
szerinti alkalmazását különböző olyan 
helyzetekben, amikor a nyílt vagy a 
meghívásos eljárás tárgyalás nélkül 
valószínűleg nem vezet megfelelő 
beszerzési eredményre. Az eljárást olyan 
megfelelő biztosítékokkal kell kísérni, 
amelyek lehetővé teszik az egyenlő 
bánásmód és az átláthatóság elveinek 
betartását. Ez nagyobb mozgásteret ad az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy olyan építési 
beruházást, árut és szolgáltatásokat 
vásároljanak, amelyek tökéletesen 
megfelelnek sajátos igényeiknek. 
Ugyanakkor növekednie kell a határokon 
átnyúló kereskedelemnek is, mivel az 
értékelés kimutatta, hogy a hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos 
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a határokon átnyúló 
sikeres ajánlatok aránya.

Or. fr
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Indokolás

24. és 27. cikk, valamint 66. cikk (1) bekezdés

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ugyanilyen okokból az ajánlatkérő 
szerveknek képesnek kell lenniük a 
versenypárbeszéd szabad alkalmazására is. 
A szerződések értékét tekintve az utóbbi 
években jelentősen megnövekedett ennek 
az eljárásnak a használata. Olyan 
esetekben mutatkozott hasznosnak, amikor 
az ajánlatkérő szervek nem képesek 
meghatározni, hogy milyen eszköz 
elégítené ki az igényeiket, vagy hogy 
milyen módon állapítsák meg a piaci 
kínálatot a technikai, pénzügyi vagy jogi 
megoldások tekintetében. Ilyen helyzet 
állhat elő különösen az innovatív 
projektek esetében, valamint ha jelentős, 
integrált közlekedési infrastruktúra, vagy 
nagy számítógépes hálózat kiépítéséről, 
vagy összetett és strukturált finanszírozást 
igénylő projekt megvalósításáról van szó.

(16) Innovációs projektek – köztük a 
szociális innovációs, vagy az összetett és 
strukturált finanszírozást tartalmazó 
projektek – esetében az ajánlatkérő 
szerveknek képesnek kell lenniük a 
versenypárbeszéd szabad alkalmazására is. 
Bár a szerződések értékét tekintve az 
utóbbi években jelentősen megnövekedett 
ennek az eljárásnak a használata, az 
odaítélés időtartama rámutatott a 
versenypárbeszéd korlátozott hasznára 
olyan esetekben, amikor az ajánlatkérő 
szervek nem képesek meghatározni, hogy 
milyen eszköz elégítené ki az igényeiket, 
vagy hogy milyen módon állapítsák meg a 
piaci kínálatot a technikai, pénzügyi vagy 
jogi megoldások tekintetében ezen eljárás 
során.

Or. fr

Indokolás

28. cikk

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a beszerzési 

(19) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a beszerzési 
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folyamatok hatékonyságát és 
átláthatóságát. A közbeszerzési 
eljárásokban ezeknek kell a kommunikáció 
és az információcsere standard eszközévé 
válniuk. Az elektronikus eszközök 
használata segítségével idő is 
megtakarítható. Következésképpen 
rendelkezni kell a minimum-határidők 
elektronikus eszközök használata esetében 
történő csökkentéséről, azonban arra a 
feltételre is figyelemmel, hogy azok 
összeegyeztethetők legyenek az uniós 
szinten előirányzott meghatározott 
adatátviteli móddal. Ezenfelül a megfelelő 
funkciókkal rendelkező elektronikus 
tájékoztatási és kommunikációs eszközök 
lehetővé tehetik az ajánlatkérő szervek 
számára a közbeszerzési eljárások során 
felmerülő hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját.

folyamatok hatékonyságát és 
átláthatóságát. A közbeszerzési 
eljárásokban ezeknek kell a kommunikáció 
és az információcsere standard eszközévé 
válniuk. Az elektronikus eszközök 
használata segítségével idő is 
megtakarítható. Mindazonáltal a 
2004/18/EK irányelvben az odaítélési 
eljárásokra alkalmazott minimum-
határidőket nem szabad megváltoztatni a 
megfelelő benyújtási határidők biztosítása 
érdekében. Ezenfelül a megfelelő 
funkciókkal rendelkező elektronikus 
tájékoztatási és kommunikációs eszközök 
lehetővé tehetik az ajánlatkérő szervek 
számára a közbeszerzési eljárások során 
felmerülő hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját.

Or. fr

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ezenkívül folyamatosan olyan új 
elektronikus beszerzési technikákat 
fejlesztenek ki, mint például az 
elektronikus katalógusok. E módszerek 
segítik a verseny fokozását és a 
közbeszerzés egyszerűsítését, különösen a 
pénzbeli és időbeli megtakarítások által. 
Meg kell azonban határozni néhány 
szabályt annak biztosítása érdekében, hogy 
az új módszerek megfeleljenek a jelen 
irányelv szabályainak, valamint az egyenlő 
bánásmód, a megkülönböztetésmentesség 
és az átláthatóság elvének. Különösen 
azokban az esetekben, amikor valamely 
keretmegállapodás alapján újból 
megnyitották a versenyt, vagy amikor 
dinamikus beszerzési rendszert 

(23) Ezenkívül folyamatosan olyan új 
elektronikus beszerzési technikákat 
fejlesztenek ki, mint például az 
elektronikus katalógusok. E módszerek 
segítik a verseny fokozását és a 
közbeszerzés egyszerűsítését, különösen a 
pénzbeli és időbeli megtakarítások által. 
Meg kell azonban határozni néhány 
szabályt annak biztosítása érdekében, hogy 
az új módszerek megfeleljenek a jelen 
irányelv szabályainak, valamint az egyenlő 
bánásmód, a megkülönböztetésmentesség 
és az átláthatóság elvének. Ezen 
túlmenően az ilyen módon történő
adatkezelésnek meg kell felelnie az 
adatvédelemre vonatkozó nemzeti és uniós 
rendelkezéseknek. Különösen azokban az 
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alkalmaznak, és megfelelő garanciákat 
nyújtanak a nyomon követhetőség, az 
egyenlő bánásmód és a kiszámíthatóság 
biztosításához, az ajánlatkérő szerveknek 
meg kell engedni, hogy egyes konkrét 
beszerzésekkel kapcsolatban ajánlatokat 
hozzanak létre a korábban továbbított 
elektronikus katalógusok alapján. Azoknak 
a követelményeknek megfelelően, 
amelyeket az elektronikus kommunikációs 
eszközökre vonatkozó szabályokban 
határoztak meg, az ajánlatkérő szerveknek 
meg kell szüntetniük a gazdasági szereplők 
azon beszerzési eljárásokhoz való 
hozzáférésének indokolatlan akadályait, 
amelyekben az ajánlatokat elektronikus 
katalógus formájában kell benyújtani, és 
amelyek garantálják az egyenlő bánásmód 
és a megkülönböztetés tilalma általános 
elveinek betartását.

esetekben, amikor valamely 
keretmegállapodás alapján újból 
megnyitották a versenyt, vagy amikor 
dinamikus beszerzési rendszert 
alkalmaznak, és megfelelő garanciákat 
nyújtanak a nyomon követhetőség, az 
egyenlő bánásmód és a kiszámíthatóság 
biztosításához, az ajánlatkérő szerveknek 
meg kell engedni, hogy egyes konkrét 
beszerzésekkel kapcsolatban ajánlatokat 
hozzanak létre a korábban továbbított 
elektronikus katalógusok alapján. Azoknak 
a követelményeknek megfelelően, 
amelyeket az elektronikus kommunikációs 
eszközökre vonatkozó szabályokban 
határoztak meg, az ajánlatkérő szerveknek 
meg kell szüntetniük a gazdasági szereplők 
azon beszerzési eljárásokhoz való 
hozzáférésének indokolatlan akadályait, 
amelyekben az ajánlatokat elektronikus 
katalógus formájában kell benyújtani, és 
amelyek garantálják az egyenlő bánásmód 
és a megkülönböztetés tilalma általános 
elveinek betartását.

Or. fr

Indokolás

 34. cikk

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) A közbeszerzők által kidolgozott 
műszaki leírásoknak lehetővé kell tenniük 
a közbeszerzés fenntarthatóságára és 
verseny előtti megnyitására irányuló 
célkitűzések elérését. E célból a műszaki 
megoldások sokféleségét tükröző 
ajánlatokat a munkák, áruk és 
szolgáltatások életciklusának és 
társadalmi szempontból fenntartható 
termelési folyamatának jellemzőivel 
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történő mesterséges korlátozása, amelyek 
egy konkrét gazdasági szereplőnek 
kedveznek azáltal, hogy az adott gazdasági 
szereplő által rendszerint kínált áruk, 
szolgáltatások vagy építési beruházások fő 
jellemzőit tükrözik. A műszaki leírásoknak 
a funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
kidolgozása általában lehetővé teszi e cél 
lehető legmegfelelőbb módon történő 
megvalósítását, valamint támogatja az 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérő szervnek el kell bírálnia az 
egyenértékű szabályokon alapuló 
ajánlatokat. Az egyenértékűség 
bizonyításához az ajánlattevőktől 
megkövetelhető, hogy mutassanak be 
harmadik személy által igazolt 
bizonyítékot, azonban más megfelelő 
bizonyítási eszközök – például a gyártó 
műszaki dokumentációja – is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére. 

összefüggő teljesítmény alapján kell
meghatározni, hogy biztosított legyen a 
funkcionális és fenntartható célkitűzések 
egyenlősége és megfelelő szintű verseny 
alakulhasson ki. Ennek megfelelően a 
műszaki leírásokat az átláthatóság, a 
megkülönböztetés-mentesség és az 
esélyegyenlőség elveivel összhangban kell 
összeállítani és alkalmazni. Ezen elveknek 
nem csupán az ajánlattevők érdekeit kell 
védelmezniük, hanem a tényleges versenyt 
is, hatékonyabb közkiadásokat téve 
lehetővé azon közbeszerzésekre 
összpontosítva, amelyek a legjobb költség-
előny arányt nyújtják. A műszaki 
leírásoknak a funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
kidolgozása általában lehetővé teszi e cél 
lehető legmegfelelőbb módon történő 
megvalósítását, valamint támogatja az 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérő szervnek el kell bírálnia az 
egyenértékű szabályokon alapuló 
ajánlatokat. Az egyenértékűség 
bizonyításához az ajánlattevőktől 
megkövetelhető, hogy mutassanak be 
harmadik személy által igazolt 
bizonyítékot, azonban más megfelelő 
bizonyítási eszközök – például a gyártó 
műszaki dokumentációja – is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére. 

Or. fr

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Több gazdasági szereplő – nem 
utolsósorban kkv-k – szerint a 
közbeszerzésben való részvételük egyik 
legnagyobb akadályát képezik az abból 
eredő adminisztrációs terhek, hogy jelentős 
számú tanúsítványt vagy a kizárási és a 
kiválasztási szempontokhoz kapcsolódó 
egyéb dokumentumot kell bemutatni. Az 
ilyen jellegű követelmények korlátozása –
például öntanúsítás segítségével – jelentős 
egyszerűsítést eredményezhet, amely mind 
az ajánlatkérő szerveknek, mind a 
gazdasági szereplőknek előnyére válik. 
Ugyanakkor attól az ajánlattevőtől, 
amelynek odaítélik a szerződést, meg kell 
követelni a megfelelő bizonyítékok 
benyújtását, az ajánlatkérő szervek pedig 
nem köthetnek szerződést olyan 
ajánlattevővel, amely erre nem képes. 
További egyszerűsítés érhető el a 
standardizált dokumentumok, mint például 
az európai közbeszerzési útlevél 
segítségével, amelyet minden ajánlatkérő 
szerv köteles elismerni, és amelyet a 
gazdasági szereplők széles körében 
népszerűsíteni kell, különösen a kkv-k 
körében, amelyek számára az említett 
dokumentumok lényegesen csökkenthetik 
az adminisztrációs terheket.

(32) Több gazdasági szereplő – nem 
utolsósorban kkv-k – szerint a 
közbeszerzésben való részvételük egyik 
legnagyobb akadályát képezik az abból 
eredő adminisztrációs terhek, hogy jelentős 
számú tanúsítványt vagy a kizárási és a 
kiválasztási szempontokhoz kapcsolódó 
egyéb dokumentumot kell bemutatni. Az 
ilyen jellegű követelmények korlátozása –
például öntanúsítás segítségével –, ideértve 
az egészségügyi és a közbiztonsági, 
valamint a szociális védelmi és munkaügyi 
szabályok és szabványok betartására 
vonatkozó nyilatkozatokat is, jelentős 
egyszerűsítést eredményezhet, amely mind 
az ajánlatkérő szerveknek, mind a 
gazdasági szereplőknek előnyére válik. 
Ugyanakkor attól az ajánlattevőtől, 
amelynek odaítélik a szerződést, meg kell 
követelni az ellátási láncra vonatkozó
megfelelő bizonyítékok benyújtását, az 
ajánlatkérő szervek pedig nem köthetnek 
szerződést olyan ajánlattevővel, amely erre 
nem képes. További egyszerűsítés érhető el 
a standardizált dokumentumok, mint 
például az európai közbeszerzési útlevél 
segítségével, amelyet minden ajánlatkérő 
szerv köteles elismerni, és amelyet a 
gazdasági szereplők széles körében 
népszerűsíteni kell, különösen a kkv-k 
körében, amelyek számára az említett 
dokumentumok lényegesen csökkenthetik 
az adminisztrációs terheket.

Or. fr

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A szerződéseket olyan objektív (37) A szerződéseket olyan objektív 
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szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. A szóban 
forgó szempontoknak garantálniuk kell, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérő 
szerveknek kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, amely 
a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek, például abban az esetben, ha 
a választott szerződés-odaítélési 
szempontok a termelési folyamathoz 
kapcsolódó tényezőket tartalmaznak.
Ennek eredményeképpen az ajánlatkérő 
szervek számára szerződés-odaítélési 
szempontként vagy „a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat” vagy „a 
legalacsonyabb költség” alkalmazását kell 
megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon 
meghatározhatják a megfelelő minőségi 
standardokat.

szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. A szóban 
forgó szempontoknak garantálniuk kell, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, garantálva, 
hogy az ajánlatkérő szerveknek kiváló 
minőségű építési beruházásra, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra van 
szükségük, amely a lehető legjobban 
megfelel az igényeiknek, és amely a 
szociálisan fenntartható és a hátrányos 
helyzetűeket is bevonó termelési folyamat 
feltételeihez kapcsolódó tényezőket 
tartalmaz. Ennek eredményeképpen az 
ajánlatkérő szervek számára szerződés-
odaítélési szempontként „a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat” alkalmazását kell 
megengedni, figyelembe véve, hogy
hivatkozniuk kell a műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek keretében a 
megfelelő minőségi standardokra.

Or. fr

Indokolás

40. és 66. cikk

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. fr

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az Európa 2020 stratégia a 
fenntartható fejlődésért célkitűzéseinek 
eléréséhez rendkívül fontos, hogy teljes 
mértékben kihasználják a közbeszerzésben 
rejlő lehetőséget. Az egyes ágazatok és 
piacok közötti jelentős eltérések miatt 
azonban nem lenne helyénvaló általánosan 
érvényes kötelező előírásokat 
megállapítani a környezetvédelmi, 
szociális és innovatív beszerzések 
esetében. Az uniós jogalkotás már 
megállapított néhány, bizonyos 
célkitűzések elérését célzó kötelező 
közbeszerzési követelményt a közúti 
járművek (a tiszta és energiahatékony 
közúti járművek használatának 
előmozdításáról szóló, 2009. április 23-i 
2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi 

(39) Az Európa 2020 stratégia a 
fenntartható fejlődésért célkitűzéseinek 
eléréséhez rendkívül fontos, hogy teljes 
mértékben kihasználják a közbeszerzésben 
rejlő lehetőséget. Az egyes ágazatok és 
piacok közötti jelentős eltérések miatt 
azonban nem lenne helyénvaló általánosan 
érvényes kötelező előírásokat 
megállapítani a környezetvédelmi, 
szociális és innovatív beszerzések 
esetében. Az uniós jogalkotás már 
megállapított néhány, bizonyos 
célkitűzések elérését célzó kötelező 
közbeszerzési követelményt a közúti 
járművek (a tiszta és energiahatékony 
közúti járművek használatának 
előmozdításáról szóló, 2009. április 23-i 
2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi 



PE483.468v01-00 20/95 PR\891975HU.doc

HU

irányelv és az irodai berendezések (az 
irodai berendezésekre vonatkozó közösségi 
energiahatékonysági címkézési programról 
szóló, 2008. január 15-i 106/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
ágazatában. Emellett számottevő előrelépés 
történt az életciklus-költségek
meghatározásának közös módszereire
vonatkozó definíciók terén. Helyénvalónak 
tűnik ezért az ezen az úton való 
továbbhaladás, az ágazati jogalkotásra 
hagyva a kötelező célkitűzések és tervek 
meghatározását az adott ágazatban 
uralkodó sajátos politikák és feltételek 
függvényében; ugyancsak helyénvalónak 
tűnik az életciklus-költségek 
meghatározása európai megközelítésének
fejlesztését és használatát ösztönözni, még 
inkább alátámasztva ezzel a 
közbeszerzésnek a fenntartható növekedés 
támogatását célzó alkalmazását.

irányelv és az irodai berendezések (az 
irodai berendezésekre vonatkozó közösségi 
energiahatékonysági címkézési programról 
szóló, 2008. január 15-i 106/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
ágazatában. Emellett számottevő előrelépés 
történt az életciklus-költségek és a 
társadalmi szempontból fenntartható 
termelési folyamat közös megközelítéseire
vonatkozó definíciók terén. Helyénvalónak 
tűnik ezért az ezen az úton való 
továbbhaladás, az ágazati jogalkotásra 
hagyva a kötelező célkitűzések és tervek 
meghatározását az adott ágazatban 
uralkodó sajátos politikák és feltételek 
függvényében; ugyancsak helyénvalónak 
tűnik az életciklus-költségekre és a 
társadalmi szempontból fenntartható 
termelési folyamat költségeire vonatkozó 
európai megközelítés fejlesztését és 
használatát ösztönözni, még inkább 
alátámasztva ezzel a közbeszerzésnek a 
fenntartható növekedés támogatását célzó 
alkalmazását. Az ágazati jogszabályoknak 
is tartalmazniuk kell műszaki leírásokat és 
odaítélési szempontokat, amelyek célja a 
társadalmi és környezeti fenntarthatóság 
előnyeinek figyelembe vétele ott, ahol ezek 
nem fejezhetők ki pénzben, kapcsolatot 
teremtve egyúttal a közbeszerzés 
tárgyával, és felvéve a szempontok közé az 
átláthatóság, a megkülönböztetés-
mentesség és az esélyegyenlőség elvét.

Or. fr

Indokolás

2. cikk (24) bekezdés, VIII. melléklet 40. pont

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ezeket az ágazatspecifikus (40) Ezeket az ágazatspecifikus 
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intézkedéseket ki kell egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szervek 
meghatározhatják a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot és a 
legalacsonyabb költséget az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer alkalmazásával, feltéve hogy a 
használt módszertan tárgyilagos és 
megkülönböztetésmentes módon kerül 
kialakításra és az minden érdekelt 
számára elérhető. Az életciklus-költségek 
meghatározásának fogalma magában 
foglalja az építési beruházások, az áruk 
vagy a szolgáltatások életciklusa során 
felmerülő összes költséget, mind a belső 
költségeket (úgymint a fejlesztési, 
termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

intézkedéseket ki kellene egészíteni a 
közbeszerzési irányelvek olyan 
átalakításával, amely felhatalmazza az 
ajánlatkérő szerveket, hogy beszerzési 
stratégiájukban az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek megvalósítására 
törekedjenek. Ezért egyértelművé kell 
tenni, hogy az ajánlatkérő szerveknek meg 
kell határozniuk a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot az életciklus és a 
fenntartható termelési folyamat 
figyelembe vétele alapján, az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 9., 10. 
és 11. cikkének megfelelően, amely cikkek 
az Unió politikáinak meghatározása és 
végrehajtása során szem előtt tartandó 
szociális védelmi és környezetvédelmi 
előzetes feltételekre hivatkoznak. Az 
életciklus-költségek meghatározásának 
fogalma magában foglalja az építési 
beruházások, az áruk vagy a szolgáltatások 
életciklusa során felmerülő összes 
költséget, mind a belső költségeket 
(úgymint a fejlesztési, termelési, 
használati, karbantartási és az életciklus 
végi ártalmatlanítási költségeket) és a külső 
költségeket, amennyiben azok pénzben 
kifejezhetők és nyomon követhetők. Az 
áruk vagy szolgáltatások egyes 
kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

Or. fr

Indokolás

2. cikk (23) preambulumbekezdés, 40. és 60. cikk

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a (41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
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műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak,
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
ilyen jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben.
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. A szolgáltatási szerződések és 
az építési beruházások tervét magában 
foglaló szerződések esetében meg kell 
engedni az ajánlatkérő szerveknek, hogy a 

műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek az 
életciklus jellemzőire és a társadalmi 
szempontból fenntartható termelési
folyamatra hivatkozzanak, amennyiben e 
jellemzők vagy e folyamat kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A műszaki 
leírásokat és odaítélési szempontokat 
kiterjesztőleg kell értelmezi. 
Következésképpen a műszaki leírások és 
odaítélési szempontok hivatkozhatnak az 
életciklusra és a társadalmi szempontból
fenntartható termelési folyamatra, 
ideértve a termelési folyamat illetve a 
termékbeszállítás vagy szolgáltatásnyújtás 
társadalmi és környezetvédelmi vetületeit 
is. Az ajánlatkérő a műszaki leírásokat és 
az odaítélési szempontokat alkalmazhatják 
a hátrányos társadalmi vagy környezeti 
hatások csökkentésére, vagy a pozitív 
társadalmi illetve környezeti hatások 
növelésére. A társadalmi megfontolások 
közbeszerzésbe való jobb integrációja 
érdekében a beszerzők számára lehetővé 
kell tenni, hogy az adott termelési vagy 
szolgáltatásnyújtási folyamatokban 
közvetlenül részt vevő személyek 
munkakörülményeihez kapcsolódó 
jellemzőket is felvegyék a műszaki 
leírásokba és az odaítélési szempontokba. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében olyan 
módon kell alkalmazni, hogy se 
közvetlenül, se közvetve ne 
diszkriminálják a más tagállambeli vagy a 
Megállapodásban, illetve az Unió által is 
aláírt szabadkereskedelmi 
megállapodásban részes harmadik 
országbeli gazdasági szereplőket. A 
szolgáltatási szerződések és az építési 
beruházások tervét magában foglaló 
szerződések esetében meg kell engedni az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy a szóban 
forgó szerződés teljesítésével megbízott 
alkalmazotti állomány szervezetét, 
képzettségét és tapasztalatát műszaki 
leírásként és odaítélési szempontként 
használják, mivel ez hatással lehet a 
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szóban forgó szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési szempontként használják, mivel 
ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

szerződés teljesítésének minőségére és 
társadalmi fenntarthatóságára, és ennek 
következtében a költség–haszon arány
tekintetében legjobb eredményt nyújtó
ajánlat meghatározására.

Or. fr

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(42) Azok az ajánlatok, amelyek látszólag 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmaznak az építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
tekintetében, előfordulhat, hogy 
műszakilag, gazdaságilag vagy jogilag 
tisztességtelen feltételezéseken vagy 
gyakorlatokon alapulnak. Annak 
érdekében, hogy elejét vegyék az esetleges 
hátrányoknak a szerződések teljesítése 
során, az ajánlatkérő szerveket kötelezni 
kell arra, hogy magyarázatot kérjenek a 
felszámított árra, amennyiben az ajánlat 
jelentősen alatta marad a többi ajánlattevő 
által kért árnak. Kötelező az ajánlat
elutasítása azokban az esetekben, 
amelyekben az ajánlatkérő szerv 
megállapította, hogy a kirívóan alacsony ár 
az Unió kötelező erejű szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi 
jogszabályai, illetve a nemzetközi 
munkajogi rendelkezések be nem 
tartásának eredménye, vagy ha az 
ajánlattevő nem tud kielégítő 
magyarázatot nyújtani az ajánlatában 
szereplő kirívóan alacsony árra, az 
ajánlatkérőnek el kell utasítania az 
ajánlatot. 

Or. fr
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Indokolás
69. cikk

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
használt előzetes tájékoztatóban vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Például megemlíthetők 
– többek között – a hosszú ideje állást 
keresők alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
alapegyezményeinek tényleges betartására 
– akkor is, ha ezeket az egyezményeket a 
nemzeti jogban nem hajtották végre – és a 
nemzeti jogszabályok által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
irányuló, a szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek.

(43) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
használt előzetes tájékoztatóban vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Például megemlíthetők 
– többek között – a munkanélküliek, illetve 
fiatalok képzését célzó intézkedések 
végrehajtására, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) alapegyezményeinek 
tényleges betartására – akkor is, ha ezeket 
az egyezményeket a nemzeti jogban nem 
hajtották végre – és a nemzeti jogszabályok 
által előírtnál több hátrányos helyzetű 
személy alkalmazására irányuló, a 
szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek.

Or. fr

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(44) Azokat a – mind nemzeti, mind pedig 
uniós szintű – törvényeket és rendeleteket,
amelyek a munkavégzési feltételek és a 
munkahelyi biztonság terén hatályosak, 
alkalmazni kell a közbeszerzési szerződés 
teljesítése során, továbbá az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó 
kollektív megállapodásokat. E
kötelezettségek be nem tartása az érintett 
gazdasági szereplő súlyos 
kötelességszegésének minősülhet, amely 
akár ahhoz is vezethet, hogy az adott 
gazdasági szereplőt kizárják a 
közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásból.

Or. fr

Indokolás

69. cikk

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Ez az irányelv nem érinti a 
valamennyi szintű hatóságok annak 
eldöntésére irányuló jogát, hogy maguk 
kívánnak-e közfeladatokat ellátni, hogyan 
és milyen mértékben. A hatóságok 
elláthatnak közérdekű feladatokat saját 
erőforrásaik felhasználásával, anélkül 
hogy kötelességük lenne külső gazdasági 
szereplők bevonása. Ezt más hatóságokkal 
együttműködésben is tehetik.

Or. en
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Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) „életciklus-jellemzők”: a termék, 
építési beruházás vagy szolgáltatásnyújtás 
bármely részéhez kapcsolódó, az e cikk 22. 
pontjában meghatározott elem. Az 
életciklus-jellemzők lehetnek olyan nem 
látható jellemzők, amelyek a gyártás vagy 
a termék életciklusának bármely nem 
használati szakasza során tett választások 
eredményeként a termékbe beágyazottak, 
még akkor is, ha e jellemzők nem 
nyilvánvalóak az előállított termék vagy 
szolgáltatás fizikai jellemzői vagy 
funkcionális tulajdonságai között;

Or. en

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 22 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) „társadalmi szempontból 
fenntartható termelési folyamat”: olyan 
termelési folyamat, amelynek során az 
építési beruházás, szolgáltatásnyújtás és 
árubeszerzés a munkahelyi egyenlő 
bánásmód elve tekintetében megfelel a 
biztonsági és egészségvédelmi, szociális és 
munkajogi szabályoknak és normáknak. 
A munkahelyi egyenlő bánásmód elve az 
irányadó foglalkoztatási feltétételek 
betartására utal, beleértve az uniós és 
nemzeti jogszabályokban és az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó 
kollektív megállapodásokban 
meghatározott biztonsági és 
egészségvédelmi, szociális- és munkajogi 
szabályokat és normákat;

Or. en

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kormányzati beszerzésről szóló 
megállapodás1 uniós jogalkotási kereten 
belüli gyakorlati végrehajtásának az Unió 
és az aláíró harmadik országok közötti 
piacnyitás tekintetében az alapvető 
viszonosság elvének helyes alkalmazásán 
kell alapulnia. Az alapvető viszonosság 
ilyen értékelését ki kell terjeszteni a 
kormányzati beszerzésről szóló 
megállapodásban nem részes és az 
európai közbeszerzési piachoz 
hozzáféréssel rendelkező harmadik 
országokra is; 
____________
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1 HL L 336., 1994.12.23.

Or. en

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) műsorszolgáltatók által odaítélt, 
audiovizuális médiaszolgáltatásokra szánt 
programanyagok megvétele, fejlesztése, 
gyártása vagy közös gyártása, illetve a 
audiovizuális médiaszolgáltatóknak 
odaítélt, a közvetítési időre vonatkozó 
szerződések;

b) műsorszolgáltatók által odaítélt, 
médiaszolgáltatásokra szánt 
programanyagok és a kapcsolódó 
előkészítő szolgáltatások megvétele, 
fejlesztése, gyártása vagy közös gyártása, 
illetve a közvetítésre, terjesztésre és 
átvételre vonatkozó rendelkezések;

Or. en

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek, különösen az ajánlatkérők 
pénzellátási vagy tőkeellátási műveletei, 
valamint a központi bankok által nyújtott 
szolgáltatások; 

Or. fr
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Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatóságok közötti kapcsolat Az ajánlatkérők közötti együttműködés

Or. fr

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek lényeges hányadát az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. fr

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve az ellenőrző 
ajánlatkérő saját magánjogi 
érdekeltségeit, vagy az ellenőrzött jogi 
személy saját érdekeltségét, közjogi 
szervezeti minőségükben, és a szociális 
vállalkozás fogalmával összhangban.

Or. fr
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Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést, kivéve az ellenőrző ajánlatkérő 
saját magánjogi érdekeltségeit, vagy az 
ellenőrzött jogi személy saját 
érdekeltségét, közjogi szervezeti 
minőségükben, és a szociális vállalkozás 
fogalmával összhangban.

Or. fr

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek lényeges hányadát az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szervek 
vagy az általa ellenőrzött más jogi 
személyek számára végzik;

Or. fr

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek.

c) az ellenőrzött jogi személyben nincsenek 
magánjogi érdekeltek, kivéve az ellenőrző 
ajánlatkérők saját magánjogi 
érdekeltségeit, vagy az ellenőrzött jogi 
személy saját érdekeltségét, közjogi 
szervezeti minőségükben, és a szociális 
vállalkozás fogalmával összhangban.

Or. fr

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A két vagy több ajánlatkérő szerv által 
kötött megállapodás nem tekinthető 
közbeszerzési szerződésnek a jelen 
irányelv 2. cikkének 6. pontja értelmében, 
az alábbi feltételek együttes teljesülése 
esetén:

4. A két vagy több ajánlatkérő szerv által 
kötött megállapodás nem tekinthető 
közbeszerzési szerződésnek a jelen 
irányelv 2. cikkének 7. pontja értelmében, 
az alábbi feltételek együttes teljesülése 
esetén:

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

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek tárgya közös közszolgálati 
feladat végrehajtásának biztosítása, vagy 
a saját feladataik ellátását szolgáló 
eszközök közös kezelése;

b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

b) a megállapodás nem írja elő és nem 
ítéli meg előre az a) pontban 
meghatározott közszolgálati feladat 
ellátásához esetleg szükséges 
közbeszerzést;

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

c) a szerződést kizárólag az állami 
hatóságok kötik, magánszférába tartozó 
fél részvétele nélkül, kivéve az 
együttműködésben közjogi szervként részt 
vevő és egy tagállam által közszolgálati 
feladat elvégzésével megbízott 
ajánlatkérők saját magánérdekeltségét, a 
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szociális vállalkozás fogalmával 
összhangban.

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

e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.

Or. fr

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára, kivéve ha a közjogi 
szervként részt vevő és egy tagállam által 
közszolgálati feladat elvégzésével 
megbízott ajánlatkérők saját 
magánérdekeltségéről van szó, amelyek 
így kizárólag a közérdeket vagy a 
társadalmi hasznot tartják szem előtt és 
nincsenek más jellegű célkitűzéseik, a 
szociális vállalkozás fogalmával 
összhangban.

Or. fr

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés



PE483.468v01-00 34/95 PR\891975HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Gazdasági szereplők csoportjai is 
tehetnek ajánlatot, illetve jelentkezhetnek 
részvételre. Az ajánlatkérő szervek nem 
állapíthatnak meg a közbeszerzési 
eljárásokban való részvételre vonatkozó 
olyan külön feltételeket az ilyen csoportok 
számára, amelyek az egyéni részvételre 
jelentkezőkre nem érvényesek. Az említett 
csoportok számára az ajánlatkérő szervek 
nem írhatják elő, hogy meghatározott 
társasági formát hozzanak létre az 
ajánlattétel, illetve a részvételre jelentkezés 
benyújtása érdekében. 

2. Gazdasági szereplők csoportjai is 
tehetnek ajánlatot, illetve jelentkezhetnek 
részvételre. Gazdasági szereplők 
csoportjai, nevezetesen a kis- és 
középvállalkozások vállalati konzorcium 
formáját ölthetik. Az ajánlatkérő szervek 
nem állapíthatnak meg a közbeszerzési 
eljárásokban való részvételre vonatkozó 
olyan külön feltételeket az ilyen csoportok 
számára, amelyek az egyéni részvételre 
jelentkezőkre nem érvényesek. Az említett 
csoportok számára az ajánlatkérő szervek 
nem írhatják elő, hogy meghatározott 
társasági formát hozzanak létre az 
ajánlattétel, illetve a részvételre jelentkezés 
benyújtása érdekében. 

Or. en

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerveknek lehetőséget kell 
adniuk a gazdasági szereplők csoportja 
számára az összes technikai, jogi és 
pénzügyi követelmény a csoport tagjainak 
egyedi jellemzőit összegző egyetlen
jogalanyként történő teljesítésére.

Or. en

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az (6) bekezdésben említett esetekben és 
körülmények között a telefon;

törölve

Or. en

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közbeszerzési eljárásban való 
részvételre vonatkozó jelentkezést írásban 
vagy telefonon kell megtenni; utóbbi 
esetben a jelentkezés beérkezésére 
megállapított határidő lejárta előtt azt 
írásban meg kell erősíteni;

a) a közbeszerzési eljárásban való 
részvételre vonatkozó jelentkezést írásban 
kell megtenni;

Or. en

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összeférhetetlenség fogalma legalább 
azokat a helyzeteket magában foglalja, 
amelyekben a személyek fenti (2) 
bekezdésben említett kategóriáinak 
közvetve vagy közvetlenül személyes 
érdekeltsége fűződik a közbeszerzési 
eljárás végeredményéhez, ami láthatóan 
hátrányosan befolyásolhatja feladataik 
pártatlan és objektív ellátását. 

Az összeférhetetlenség fogalma legalább 
azokat a helyzeteket magában foglalja, 
amelyekben a személyek fenti (2) 
bekezdésben említett kategóriáinak 
közvetve vagy közvetlenül közös
érdekeltsége fűződik a közbeszerzési 
eljárás végeredményéhez, ami láthatóan 
hátrányosan befolyásolhatja feladataik 
pártatlan és objektív ellátását. 

Or. en
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Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk alkalmazásában „személyes
érdekeltséget” jelent a részvételre 
jelentkezőkkel vagy az ajánlattevőkkel 
meglévő bármilyen családi vagy érzelmi 
kapcsolat, gazdasági, politikai vagy egyéb
közös érdekeltség, ideértve az 
összeférhetetlen szakmai érdekeltségeket 
is.

E cikk alkalmazásában „közös
érdekeltséget” jelent a részvételre 
jelentkezőkkel vagy az ajánlattevőkkel 
közös gazdasági érdekeltség vagy családi 
kapcsolat, ideértve az összeférhetetlen 
szakmai érdekeltségeket is.

Or. en

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az ajánlatkérő szervek alkalmazhatják a 
jelen irányelvben szabályozott innovációs
partnerséget.

A tagállamok előírják, hogy az ajánlatkérő 
szervek alkalmazhatják a jelen irányelvben 
szabályozott innovációs partnerséget.

Or. en

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok arról is rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szervek tárgyalásos 
eljárást vagy versenypárbeszédet 
alkalmazhatnak a következő esetek 
bármelyikében:

A tagállamok azt is előírják, hogy az 
ajánlatkérő szervek tárgyalásos eljárást 
vagy versenypárbeszédet alkalmazhatnak a 
következő esetek bármelyikében:

Or. en
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Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy a 
tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet 
vagy az innovációs partnerséget nem 
ültetik át a nemzeti jogukba.

törölve

Or. en

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlati felhívás feladásának 
napjától számított 40 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlati felhívás feladásának 
napjától számított 52 nap.

Or. en

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 66. cikk (1) bekezdésével 
összhangban.

Or. en
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Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 30 nap.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 37 nap.

Or. en

Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 66. cikk (1) bekezdésével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
feladásától számított 35 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
feladásától számított 40 nap.

Or. en
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Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének e 
cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
15 napra csökkenthető, feltéve, hogy az 
alábbi feltételek mindegyike teljesül:

3. Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének e 
cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
22 napra csökkenthető, feltéve, hogy az 
alábbi feltételek mindegyike teljesül:

Or. en

Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 30 nap; az ajánlatok 
beérkezésének minimális határideje az 
ajánlati felhívás feladásától számított 30
nap. Alkalmazni kell a 26. cikk (3)–(6) 
bekezdését.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 37 nap; az ajánlatok 
beérkezésének minimális határideje az 
ajánlati felhívás feladásától számított 37
nap. Alkalmazni kell a 26. cikk (3)–(6) 
bekezdését.

Or. en

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
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ítélhető oda, a 66. cikk (1) bekezdésével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás 
feladásától számított 30 nap.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás 
feladásától számított 37 nap.

Or. en

Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak azok a gazdasági szereplők vehetnek 
részt a párbeszédben, amelyeket a kért 
információk értékelését követően az 
ajánlatkérő szerv meghívott. Az ajánlatkérő 
szerv a 64. cikkben szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, akiket 
meghív az eljárásban való részvételre. A 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 66. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával összhangban.

Csak azok a gazdasági szereplők vehetnek 
részt a párbeszédben, amelyeket a kért 
információk értékelését követően az 
ajánlatkérő szerv meghívott. Az ajánlatkérő 
szerv a 64. cikkben szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, akiket 
meghív az eljárásban való részvételre. A 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 66. cikk (1) bekezdésével 
összhangban.

Or. en

Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szükség esetén – a pénzügyi 
kötelezettségvállalások vagy a szerződés 
egyéb feltételeinek véglegesítése 
érdekében – az ajánlatkérő szerv 
megtárgyalhatja a szerződés végleges 
feltételeit azzal az ajánlattevővel, amely a 
66. cikk (1) bekezdésének a) pontja
alapján a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot nyújtotta be, feltéve, hogy ezek a 
tárgyalások nem járnak olyan hatással, 
amely módosítja az ajánlat vagy a 
közbeszerzés lényeges elemeit, ideértve a 
részvételi felhívásban és/vagy az 
ismertetőben meghatározott igényeket és 
követelményeket, valamint nem 
fenyegetnek a verseny torzításával, illetve 
diszkrimináció okozásával.

Szükség esetén – a pénzügyi 
kötelezettségvállalások vagy a szerződés 
egyéb feltételeinek véglegesítése 
érdekében – az ajánlatkérő szerv 
megtárgyalhatja a szerződés végleges 
feltételeit azzal az ajánlattevővel, amely a 
66. cikk (1) bekezdése alapján a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot 
nyújtotta be, feltéve, hogy ezek a 
tárgyalások nem járnak olyan hatással, 
amely módosítja az ajánlat vagy a 
közbeszerzés lényeges elemeit, ideértve a 
részvételi felhívásban és/vagy az 
ismertetőben meghatározott igényeket és 
követelményeket, valamint nem 
fenyegetnek a verseny torzításával, illetve 
diszkrimináció okozásával.

Or. en

Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az elektronikus árlejtés a következő 
feltételek valamelyikén alapul:

3. Az elektronikus árlejtés az árakon 
és/vagy az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban feltüntetett ajánlati 
összetevők értékein alapul.

a) kizárólag az árakon, amennyiben a 
szerződést a legalacsonyabb költség 
alapján ítélik oda;
b) az árakon és/vagy az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációban feltüntetett 
ajánlati összetevők értékein, amennyiben a 
szerződést a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat szerint ítélik oda.

Or. en
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Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az ajánlatkérő szerv, mielőtt 
elektronikus árlejtést tartana, a 
meghatározott szerződés-odaítélési 
szemponttal vagy szempontokkal és az 
azok tekintetében rögzített súlyozással 
összhangban elvégzi az ajánlatok teljes 
körű első értékelését.

5. Az ajánlatkérő szerv, mielőtt 
elektronikus árlejtést tartana, a 
meghatározott szerződés-odaítélési 
szempontokkal és az azok tekintetében 
rögzített súlyozással összhangban elvégzi 
az ajánlatok teljes körű első értékelését.

Or. en

Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 1. pontjában 
meghatározott műszaki leírást fel kell 
tüntetni a közbeszerzési dokumentációban. 
A leírásnak meg kell határoznia az építési 
beruházás, a szolgáltatás vagy az áru kívánt 
tulajdonságait.

A műszaki leírást fel kell tüntetni a 
közbeszerzési dokumentációban. A 
leírásnak meg kell határoznia az építési 
beruházás, a szolgáltatás vagy az áru kívánt 
tulajdonságait annak érdekében, hogy az 
ajánlatkérő szerv használati és 
fenntarthatósági célkitűzései egyaránt 
elérhetők legyenek.

Or. en

Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára.

E tulajdonságok utalnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22., 22a. és 22b. pontja szerinti 
életciklus bármely más szakaszának sajátos 
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folyamatára és a társadalmi szempontból 
fenntartható előállítási eljárásra.

Or. en

Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan beszerzés esetében, 
amelynek a tárgyát személyek általi 
felhasználásra szánják – akár a 
nagyközönség, akár az ajánlatkérő szerv 
alkalmazottai általi felhasználásra –, a
megfelelően indokolt esetektől eltekintve a 
műszaki leírást úgy kell megállapítani, 
hogy az figyelembe vegye a fogyatékkal 
élők számára való hozzáférhetőség 
szempontjait és a valamennyi felhasználó 
számára alkalmas kialakítást.

Minden olyan beszerzés esetében, 
amelynek a tárgyát személyek általi 
felhasználásra szánják – akár a 
nagyközönség, akár az ajánlatkérő szerv 
alkalmazottai általi felhasználásra –, a 
pályázati felhívásban és a pályázati 
dokumentációban feltüntetett,
megfelelően indokolt esetektől eltekintve a 
műszaki leírást úgy kell megállapítani, 
hogy az figyelembe vegye a fogyatékkal 
élők számára való hozzáférhetőség 
szempontjait és a valamennyi felhasználó 
számára alkalmas kialakítást.

Or. en

Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki leírásban szükség szerint 
szerepelhetnek az alábbiakkal kapcsolatos 
követelmények:

Or. en

Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 5 a albekezdés (új) – a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) teljesítmény, beleértve a környezeti és 
éghajlati teljesítmény szintjét és a 
teljesítményt a társadalmi szempontból 
fenntartható termelési folyamat
tekintetében;

Or. en

Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 5 a albekezdés (új) – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) életciklus-jellemzők;

Or. en

Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 5 a albekezdés (új) – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a társadalmi szempontból fenntartható
termelési folyamat;

Or. en

Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 5 a albekezdés (új) – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szóban forgó szerződés teljesítésére 
kijelölt személyzet szervezete, 
szakképzettsége és gyakorlata;
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Or. en

Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 5 a albekezdés (új) – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) biztonság vagy méretek, beleértve a 
minőségbiztosításra, terminológiára, 
szimbólumokra, vizsgálatra és vizsgálati 
módszerekre, csomagolásra, jelölésre és 
címkézésre, használati utasításra 
vonatkozó eljárások;

Or. en

Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 5 a albekezdés (új) – f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a tervezésre és az árkalkulációra 
vonatkozó szabályok, a beruházás 
vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére 
vonatkozó feltételek, az építési módszerek 
és technikák, továbbá a befejezett 
munkákra, valamint az azokhoz 
felhasznált anyagokra és alkatrészekre 
vonatkozóan az ajánlatkérő szerv által 
előírt valamennyi egyéb, általános vagy 
különös szabályozás hatálya tartozó 
műszaki feltétel.

Or. en

Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján – ideértve a 
környezetvédelmi jellemzőket is – feltéve, 
hogy a paraméterek kellően pontosak
ahhoz, hogy lehetővé tegyék az 
ajánlattevők számára a szerződés tárgyának 
meghatározását, az ajánlatkérő szervek 
számára pedig a szerződés odaítélését;

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján – ideértve a 
társadalmi és környezetvédelmi 
jellemzőket is – feltéve, hogy a 
paraméterek kellően pontosak ahhoz, hogy 
lehetővé tegyék az ajánlattevők számára a 
szerződés tárgyának meghatározását, az 
ajánlatkérő szervek számára pedig a 
szerződés odaítélését; Az (1) bekezdéssel 
összhangban a műszaki leírások 
megfogalmazhatók a használatban lévő 
kért építési beruházás, árubeszerzés vagy 
szolgáltatás életciklus- vagy társadalmi 
szempontból fenntartható gyártás eljárás 
jellemzőihez kapcsolódó teljesítmény-
vagy funkcionális követelményekkel;

Or. en

Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műszaki leírásra való hivatkozással és
– a következő sorrendben – a 
következőkre történő hivatkozással: az 
építési beruházási munkák tervezésére, 
számítási módszerére és kivitelezésére, 
valamint az áruk felhasználására 
vonatkozó európai szabványokat közzétevő 
nemzeti szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások, 
nemzetközi szabványok, az európai 
szabványügyi szervezetek által létrehozott 
egyéb műszaki hivatkozási rendszerek 
vagy – ezek hiányában – nemzeti 
szabványok, nemzeti műszaki 
tanúsítványok, illetve nemzeti műszaki
leírások; valamennyi hivatkozást a „vagy 
azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
követnie;

b) a leírásokra és a VIII. melléklet 2. 
pontjában meghatározott szabványokra –
előnyben részesítve az európai és 
nemzetközi szabványokat – nemzeti
szabványokat pedig csak ilyen szabványok 
hiányában alkalmazva; valamennyi 
hivatkozást a „vagy azzal egyenértékű” 
kifejezésnek kell követnie;
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Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az a) pontban említett teljesítmény, 
illetve funkcionális követelmények alapján, 
az e teljesítménynek, illetve funkcionális 
követelményeknek való megfelelés 
feltételezését lehetővé tevő, a b) pontban 
említett műszaki leírásra történő 
hivatkozással;

c) az a) pontban említett teljesítmény, 
illetve funkcionális követelmények alapján, 
az e teljesítménynek, illetve funkcionális 
követelményeknek való megfelelés 
feltételezését lehetővé tevő, a b) pontban 
említett műszaki leírásra és szabványokra 
történő hivatkozással;

Or. en

Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyes jellemzők tekintetében a b) 
pontban említett műszaki leírásra történő 
hivatkozással, más jellemzők tekintetében 
pedig az a) pontban említett teljesítményre, 
illetve funkcionális követelményekre 
történő hivatkozással.

d) egyes jellemzők tekintetében a b) 
pontban említett műszaki leírásra és 
szabványokra történő hivatkozással, más 
jellemzők tekintetében pedig az a) pontban 
említett teljesítményre, illetve funkcionális 
követelményekre történő hivatkozással.

Or. en

Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével, a műszaki leírás nem
hivatkozhat olyan adott márkára vagy 

4. A szerződés tárgya által indokolt 
esetekben a műszaki leírás hivatkozhat 
olyan adott márkára vagy forrásra, illetve 
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forrásra, illetve különleges eljárásra, vagy 
védjegyre, szabadalomra, típusra vagy 
adott származásra vagy gyártási 
folyamatra, amely egyes vállalkozások 
vagy termékek előnyben részesítését vagy 
kiszorítását eredményezné. Az ilyen 
hivatkozás kivételes esetekben 
megengedhető, amennyiben nem 
lehetséges a szerződés tárgyának (3) 
bekezdés szerinti, kellően pontos és 
érthető leírása. Az ilyen hivatkozást a 
„vagy azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
kísérnie.

az előállítás helyére vagy különleges 
eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, 
típusra vagy adott származásra vagy 
gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozást a 
„vagy azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
kísérnie.

Or. en

Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ha az ajánlatkérő szerv él a (3) bekezdés 
b) pontjában említett leírásokra történő 
hivatkozás lehetőségével, nem utasíthat el 
ajánlatot azon az alapon, hogy az 
ajánlatban szereplő építési beruházások, 
áruk és szolgáltatások nem felelnek meg az 
általa hivatkozott leírásoknak, amennyiben 
az ajánlattevő ajánlatában bármely 
megfelelő eszközzel – ideértve a 42. 
cikkben említett bizonyítási eszközt is –
bizonyítja, hogy az általa javasolt 
megoldások egyenértékű módon 
megfelelnek a műszaki leírásokban 
meghatározott követelményeknek.

5. Ha az ajánlatkérő szerv él a (3) bekezdés 
b) pontjában említett leírásokra és 
szabványokra történő hivatkozás 
lehetőségével, nem utasíthat el ajánlatot 
azon az alapon, hogy az ajánlatban 
szereplő építési beruházások, áruk és 
szolgáltatások nem felelnek meg az általa 
hivatkozott leírásoknak és szabványoknak, 
amennyiben az ajánlattevő ajánlatában 
bármely megfelelő eszközzel – ideértve a 
42. cikkben említett bizonyítási eszközt is
– bizonyítja, hogy az általa javasolt 
megoldások egyenértékű módon 
megfelelnek a műszaki leírásokban 
meghatározott követelményeknek.

Or. en

Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ajánlatkérő szerv él a teljesítmény, 
illetve a funkcionális követelményekkel 
kapcsolatos műszaki leírás 
megállapításának a (3) bekezdés a) 
pontjában meghatározott lehetőségével, 
nem utasíthat vissza olyan, árura, 
szolgáltatásra vagy építési beruházásra 
irányuló ajánlatot, amely megfelel 
valamely európai szabványt átültető
nemzeti szabványnak, európai műszaki 
tanúsítványnak, közös műszaki leírásnak, 
nemzetközi szabványnak vagy valamely 
európai szabványügyi szervezet által 
létrehozott műszaki 
referenciarendszernek, amennyiben ezek 
a leírások az általa megállapított 
teljesítményre, illetve funkcionális 
követelményekre vonatkoznak.

Ha az ajánlatkérő szerv él a teljesítmény, 
illetve a funkcionális követelményekkel 
kapcsolatos műszaki leírás 
megállapításának a (3) bekezdés a) 
pontjában meghatározott lehetőségével, 
nem utasíthat vissza olyan, árura, 
szolgáltatásra vagy építési beruházásra 
irányuló ajánlatot, amely megfelel 
valamely, amennyiben az adott szabvány 
szempontjai az általa megállapított 
teljesítményre, illetve funkcionális 
követelményekre vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 77
Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Címkék Harmadik személy által ellenőrzött 
szabvány szerinti címkék és tanúsítványok

Or. en

Módosítás 78
Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő szervek 
valamely építési beruházással, 
szolgáltatással vagy áruval összefüggésben 

Amennyiben az ajánlatkérő szervek 
valamely építési beruházással, 
szolgáltatással vagy áruval összefüggésben 
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környezetvédelmi, szociális vagy egyéb 
jellemzőket állapítanak meg a 40. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
teljesítmény, illetve funkcionális 
követelmények tekintetében, 
megkövetelhetik, hogy a szóban forgó 
építési beruházás, szolgáltatás vagy áru 
meghatározott címkével legyen ellátva, 
feltéve, hogy a következő feltételek 
mindegyike teljesül:

környezetvédelmi, szociális vagy egyéb 
jellemzőket állapítanak meg a 40. cikk (3) 
bekezdésének a) pontjában említett 
teljesítmény, illetve funkcionális 
követelmények tekintetében, 
megkövetelhetik, hogy a szóban forgó 
építési beruházás, szolgáltatás vagy áru 
meghatározott címkével, illetve harmadik 
személy által ellenőrzött szabvány szerinti 
tanúsítvánnyal legyen ellátva, feltéve, 
hogy a következő feltételek mindegyike 
teljesül:

a) a címkére vonatkozó követelmények 
csak olyan jellemzőket érintenek, amelyek 
a szerződés tárgyához kapcsolódnak, és 
amelyek alkalmasak a szerződés tárgyát 
képező építési beruházás, árubeszerzés 
vagy szolgáltatás jellemzőinek 
meghatározására;

a) a címkére, illetve harmadik személy 
által ellenőrzött szabvány szerinti 
tanúsítványra vonatkozó követelmények 
csak olyan jellemzőket érintenek, amelyek 
a szerződés tárgyához kapcsolódnak, és 
amelyek alkalmasak a szerződés tárgyát 
képező építési beruházás, árubeszerzés 
vagy szolgáltatás jellemzőinek 
meghatározására;

b) a címke követelményeit tudományos 
adatok alapján állapítják meg, vagy azok 
egyéb objektív módon igazolható, 
megkülönböztetéstől mentes kritériumokon 
alapulnak;

b) a címke, illetve harmadik személy által 
ellenőrzött szabvány szerinti tanúsítvány
követelményeit tudományos adatok alapján 
állapítják meg, vagy azok egyéb objektív 
módon igazolható, megkülönböztetéstől 
mentes kritériumokon alapulnak;

c) a címkét olyan nyílt és átlátható eljárás 
keretében fogadták el, amelyben 
valamennyi érdekelt fél – ideértve a 
kormányzati szerveket, fogyasztókat, 
gyártókat, forgalmazókat és 
környezetvédelmi szervezeteket – részt 
vehetett,

c) a címkét, illetve harmadik személy által 
ellenőrzött szabvány szerinti tanúsítványt
olyan nyílt és átlátható eljárás keretében 
fogadták el, amelyben valamennyi érdekelt 
fél – ideértve a kormányzati szerveket, 
fogyasztókat, gyártókat, forgalmazókat és 
környezetvédelmi szervezeteket – részt 
vehetett,

d) a címkék valamennyi érdekelt fél 
számára hozzáférhetők;

d) a címkék, illetve harmadik személy által 
ellenőrzött szabvány szerinti 
tanúsítványok valamennyi érdekelt fél 
számára hozzáférhetők;

e) a címkére vonatkozó kritériumokat a 
címkéért folyamodó gazdasági szereplőtől 
független harmadik fél határozza meg.

e) a címkére, illetve harmadik személy 
által ellenőrzött szabvány szerinti 
tanúsítványokra vonatkozó kritériumokat a 
címkéért folyamodó gazdasági szereplőtől 
független harmadik fél határozza meg. A 
harmadik személy lehet konkrét nemzeti 
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vagy kormányzati testület vagy szervezet.

Or. en

Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha a címke megfelel az (1) bekezdés b), 
c), d) és e) pontjaiban előírt feltételeknek, 
azonban a szerződés tárgyához nem 
kapcsolódó követelményeket is előír, az 
ajánlatkérő szervek a műszaki leírást az 
adott címke részletes leírására vagy 
szükség esetén annak a szerződés 
tárgyához kapcsolódó, és az adott tárgy 
jellemzőinek meghatározására alkalmas 
részeire való hivatkozással is 
meghatározhatják.

2. Ha a harmadik személy által ellenőrzött 
szabvány amiatt nem tartozik a VIII. 
melléklet 5a. pontjában meghatározott 
fogalommeghatározás körébe, mert
szempontjai előírnak a szerződés 
tárgyához nem kapcsolódó 
követelményeket, az ajánlatkérő szervek a 
műszaki leírást az adott szabvány részletes 
leírására vagy szükség esetén annak a 
szerződés tárgyához kapcsolódó, és az 
adott tárgy jellemzőinek meghatározására 
alkalmas részeire való hivatkozással is 
meghatározhatják.

Or. en

Módosítás 80
Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv műszaki leírásaiban 
feltüntetheti, hogy az ilyen szabványoknak 
megfelelő építési beruházás, árubeszerzés 
vagy szolgáltatás a műszaki leírásnak 
megfelelőnek minősül. Az ajánlatkérő 
szervek elfogadhatnak minden olyan 
egyenértékű szabványt is, amelyek 
teljesítik az ajánlatkérő szerv által 
megállapított leírást. Azon építési 
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás 
tekintetében, amelyekről harmadik 
személy nem igazolta, hogy az ilyen 
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szabványnak megfelelnek, az ajánlatkérő 
szerv elfogadhatja a gyártó műszaki 
dokumentációját vagy más megfelelő 
eszközt, mint például tanúsítványokat és 
nyilatkozatokat.

Or. en

Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 
cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál 
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

1. A nagyobb fokú verseny ösztönzése 
érdekében, kivéve ha a közbeszerzés 
tárgya nem teszi lehetővé külön 
szolgáltatások meghatározását, az 
ajánlatkérő külön részekre bontja a 
közbeszerzést. A 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat elérő vagy meghaladó, 
500 000 EUR-nál azonban nem 
alacsonyabb, az 5. cikk szerint 
megállapított értékű szerződések esetében, 
amennyiben a közbeszerzés azért nem 
bontható részekre, mert annak tárgy nem 
teszi lehetővé különálló szolgáltatások 
meghatározását, az ajánlatkérő szerv
köteles a közbeszerzési hirdetményben 
vagy a szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban érvelésére konkrét 
magyarázatot szolgáltatni. 

Or. fr

Módosítás 82
Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek az 
ajánlati/részvételi felhívásban vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 

Az ajánlatkérő szervek az 
ajánlati/részvételi felhívásban vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
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felhívásban feltüntetik, hogy az ajánlatokat
egy vagy több részre korlátozzák-e.

felhívásban feltüntetik, hogy az ajánlatokat 
egy vagy több részre korlátozzák-e. 
Szabadon választják meg a tételek számát, 
figyelembe véve a kért szolgáltatások 
műszaki jellemzőit, az adott gazdasági 
ágazat szerkezetét, és adott esetben az 
egyes foglalkozásokra vonatkozó 
szabályokat is.

Or. fr

Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ajánlatkérő szervek korlátozhatják
az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek 
számát – akkor is, ha jelezték az összes 
részre vonatkozó ajánlatok benyújtásának 
lehetőségét –, amennyiben a maximális 
számot közölték az ajánlati/részvételi 
felhívásban vagy a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban. Az ajánlatkérő 
szervek kötelesek meghatározni és 
feltüntetni a közbeszerzési 
dokumentumokban a különböző részek 
odaítélésének objektív, 
megkülönböztetésmentes szempontjait, ha 
a kiválasztott odaítélési szempontok 
alkalmazása azzal járna, hogy egy 
ajánlattevőnek a maximális számnál több 
részt ítélnének oda.

2. A pályázók nem nyújthatnak be az 
elnyerhető részek száma szerint változó 
ajánlatokat. Az ajánlatkérő szervek 
korlátozzák az egy ajánlattevőnek 
odaítélhető részek számát, amennyiben a 
maximális számot közölték az 
ajánlati/részvételi felhívásban vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban. Az ajánlatkérő szervek 
kötelesek meghatározni és feltüntetni a 
közbeszerzési dokumentumokban a 
különböző részek odaítélésének objektív, 
megkülönböztetésmentes szempontjait.

Or. fr

Módosítás 84
Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési dokumentációban a 
tételekre vonatkozó információk között az 
ajánlatkérő szervek felkérik az 
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ajánlattevőt, hogy az ajánlatban tüntesse 
fel a harmadik személynek 
alvállalkozásba adni kívánt részeket és 
megpályázott részenként a javasolt 
alvállalkozókat, legfeljebb három egymást 
követő szintig, a 71. cikkel összhangban.

Or. en

Módosítás 85
Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ajánlat olyan ajánlattevőtől 
származik, amely nincs kizárva a 
részvételből a 21. és az 55. cikk szerint, és 
megfelel az ajánlatkérő szerv által az 56. 
cikkel összhangban megállapított 
kiválasztási szempontoknak, valamint adott 
esetben a 64. cikkben említett 
megkülönböztetésmentességi szabályoknak 
és szempontoknak.

b) az ajánlat olyan ajánlattevőtől 
származik, amely nincs kizárva a 
részvételből a 21. és az 55. cikk szerint, és 
megfelel az ajánlatkérő szerv által az 56. 
cikkel összhangban megállapított 
kiválasztási szempontoknak, valamint adott 
esetben a 64. és 71. cikkben említett 
megkülönböztetésmentességi szabályoknak 
és szempontoknak.

Or. en

Módosítás 86
Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ajánlatkérő szervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz legalább egyenértékű módon eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai, vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

2. Az ajánlatkérő szervek nem ítélik oda a 
szerződést a legjobb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek, ha megállapították, hogy az 
ajánlat nem tesz eleget az uniós vagy 
nemzeti jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó 
kollektív megállapodásokban 
meghatározott jogszabályai, vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
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által megállapított kötelezettségeknek a 
szociális, munka- vagy környezetvédelmi
jogi területén.

Or. en

Módosítás 87
Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben ilyen jogszabályokat nem 
kell alkalmazni, az ajánlattevőre 
vonatkozó és egyenértékű védelmi szintet 
biztosító más jogszabályok megsértése is 
kizárási alapot képez.

Or. en

Módosítás 88
Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 89. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a XI. 
mellékletben szereplő lista módosítása 
tekintetében, ha újonnan megkötött 
nemzetközi egyezmények vagy meglévő 
nemzetközi egyezmények változásai 
alapján e módosítások szükségesnek 
bizonyulnak.

törölve

Or. en

Módosítás 89
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az emberkereskedelem megelőzéséről, 
és az ellene folytatott küzdelemről, az 
áldozatok védelméről szóló, 2011. április 
5-i 2011/36/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 hatálya alá tartozó 
emberkereskedelem és gyermekmunka 
kihasználásában való részvétel.
_____________
1 HL L 101., 2011.4.15.

Or. en

Módosítás 90
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv minden olyan 
gazdasági szereplőt kizárhat a 
közbeszerzési szerződésben való 
részvételből, amely tekintetében az alábbi 
feltételek bármelyike teljesül:

Az ajánlatkérő szerv minden olyan 
gazdasági szereplőt kizár a közbeszerzési 
szerződésben való részvételből, amely 
tekintetében az alábbi feltételek bármelyike 
teljesül:

Or. en

Módosítás 91
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
uniós vagy nemzeti jogszabályokban, a 
szolgáltatásnyújtás vagy az árubeszerzés 
helyén alkalmazandó kollektív 
megállapodásokban meghatározott 
szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi kötelezettségek vagy a 
XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
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megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is;

szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségek megszegéséről. Az uniós 
jogszabályoknak vagy a nemzetközi 
rendelkezéseknek való megfelelés 
magában foglalja az egyenértékű módon 
való megfelelést is;

Or. fr

Módosítás 92
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ha a gazdasági szereplő jelentős vagy 
ismétlődő hiányosságokról tett 
tanúbizonyságot az ugyanazon ajánlatkérő 
szervvel kötött valamely korábbi, hasonló 
jellegű szerződés, illetve szerződések 
bármely lényeges követelményének 
teljesítésével kapcsolatban.

d) ha az ajánlatkérő szervnek a 73a. cikkel 
összhangban saját maga vagy más 
ajánlatkérő szerv által végzett értékelés 
eredményeként információja van arról,
hogy a gazdasági szereplő jelentős vagy 
ismétlődő hiányosságokról tett 
tanúbizonyságot az ugyanazon ajánlatkérő 
szervvel kötött valamely korábbi, hasonló 
jellegű szerződés, illetve szerződések 
bármely lényeges követelményének 
teljesítésével kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 93
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés d) pontjában szereplő 
kizárási ok alkalmazása érdekében az 
ajánlatkérő szerveknek gondoskodniuk 
kell a szerződéses teljesítés értékelésének 
olyan módszeréről, amely objektív és 
mérhető szempontokon alapul, és amelyet 
rendszeres, következetes és átlátható 
módon alkalmaznak. A teljesítés 

törölve
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értékelését közölni kell az érintett 
vállalkozóval, és biztosítani kell számára 
annak lehetőséget, hogy kifogást 
emelhessen a megállapítások ellen, illetve 
hogy bírói védelmet kérjen.

Or. en

Módosítás 94
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az ajánlatkérő szerv kizár a 
közbeszerzési szerződésben való 
részvételből minden gazdasági szereplőt, 
ha a gazdasági szereplő által a 71. cikkel 
összhangban javasolt alvállalkozó 
tekintetében az (1), (2) vagy (3) 
bekezdésben meghatározott feltételek 
egyike teljesül. 

Or. en

Módosítás 95
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő, amely az (1), (2) és (3) 
bekezdésekben említett valamely 
helyzetben van, olyan bizonyítékot 
szolgáltathat az ajánlatkérő szervnek, 
amely az adott kizárási ok fennállása 
ellenére tanúsítja megbízhatóságát.

Minden olyan részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő, amely az (1), (2), (3) és (3a) 
bekezdésekben említett valamely 
helyzetben van, olyan bizonyítékot 
szolgáltathat az ajánlatkérő szervnek, 
amely az adott kizárási ok fennállása 
ellenére tanúsítja megbízhatóságát vagy 
adott esetben az alvállalkozó 
megbízhatóságát.

Or. en
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Módosítás 96
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek érdekében a részvételre jelentkező 
vagy az ajánlattevő köteles bizonyítani, 
hogy a bűncselekménnyel vagy 
kötelességszegéssel okozott kárt 
megtérítette, a nyomozó hatóságokkal 
aktívan együttműködve átfogóan tisztázta a 
tényeket és a körülményeket, és olyan 
konkrét technikai, szervezeti és személyi 
intézkedéseket hozott, amelyek alkalmasak 
a további bűncselekmények vagy 
kötelességszegések megelőzésére. Az 
ajánlatkérő szervek a bűncselekmény vagy 
kötelességszegés súlyosságának és sajátos 
körülményeinek figyelembe vételével 
kötelesek értékelni a részvételre 
jelentkezők és az ajánlattevők által hozott 
intézkedéseket. Ha az ajánlatkérő szerv 
megítélése szerint az intézkedések nem 
kielégítők, indokolnia kell a döntését.

Ennek érdekében a részvételre jelentkező 
vagy az ajánlattevő köteles bizonyítani, 
hogy a bűncselekménnyel vagy 
kötelességszegéssel okozott kárt 
megtérítette, a nyomozó hatóságokkal 
aktívan együttműködve átfogóan tisztázta a 
tényeket és a körülményeket, és olyan 
konkrét technikai, szervezeti és személyi 
intézkedéseket hozott, amelyek alkalmasak 
a további bűncselekmények vagy 
kötelességszegések megelőzésére, 
beleértve a beszámolási és ellenőrzési 
rendszereket és a megfelelés ellenőrzésére 
szolgáló belső ellenőrzési rendszereket. A 
részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő 
által erre nyújtott bizonyíték elegendő az 
ajánlatkérő szervek a tekintetben történő 
meggyőzésére, hogy – a bűncselekmény 
vagy kötelességszegés súlyosságának és 
sajátos körülményeinek figyelembe 
vételével – a részvételre jelentkezők és az 
ajánlattevők vagy adott esetben 
alvállalkozóik által hozott intézkedések 
elegendőek a további bűncselekmények 
vagy kötelezettségszegések megelőzésére. 
Ha az ajánlatkérő szerv ezt nem fogadja el,
indokolnia kell a döntését.

Or. en

Módosítás 97
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az ajánlatkérő szervek és a gazdasági 
szereplők a 88. cikkben meghatározott 
kapcsolattartó ponton keresztül könnyen 

5. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az ajánlatkérő szervek a 84. és 87. 
cikkel összhangban erre a célra kijelölt
egyetlen szerven, több szerven vagy 
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információt és támogatást szerezhessenek a 
jelen cikk alkalmazásával kapcsolatban.

közigazgatási rendszeren keresztül 
könnyen információt és támogatást 
szerezhessenek a jelen cikk alkalmazásával 
kapcsolatban. A tagállamok azt is 
biztosítják, hogy a gazdasági szereplők a 
87a. cikkben előírt közigazgatási 
rendszereken keresztül könnyen 
információt és támogatást szerezhessenek 
e cikk alkalmazásával kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 98
Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó
kollektív megállapodásokban 
meghatározott biztonsági és 
egészségvédelmi, szociális és munkajogi 
szabályoknak és előírásoknak.

Or. en

Módosítás 99
Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek a részvételi 
feltételeket azokra korlátozzák, amelyek 
indokoltak annak biztosítása 
szempontjából, hogy a részvételre 
jelentkező vagy ajánlattevő rendelkezik az 
odaítélendő szerződés teljesítéséhez 
szükséges jogi és pénzügyi kapacitásokkal, 
valamint kereskedelmi és műszaki 
képességekkel. Valamennyi 

Az ajánlatkérő szervek a részvételi 
feltételeket azokra korlátozzák, amelyek 
indokoltak annak biztosítása 
szempontjából, hogy a részvételre 
jelentkező vagy ajánlattevő rendelkezik az 
odaítélendő szerződés teljesítéséhez 
szükséges jogi és pénzügyi kapacitásokkal, 
valamint kereskedelmi és műszaki 
képességekkel. Valamennyi 
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követelménynek kapcsolódnia kell a 
szerződés tárgyához, valamint azzal 
szigorúan arányosnak kell lennie, 
figyelembe véve a tényleges verseny 
biztosításának szükségességét.

követelménynek kapcsolódnia kell a 
szerződés tárgyához, figyelembe véve a 
tényleges verseny biztosításának 
szükségességét.

Or. en

Módosítás 100
Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki és szakmai képesség 
tekintetében az ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplők rendelkezzenek a szerződés 
megfelelő minőségi szabvány szerinti 
teljesítéséhez szükséges emberi és műszaki 
erőforrásokkal és tapasztalattal. Az 
ajánlatkérő szervek akkor juthatnak arra a 
következtetésre, hogy a gazdasági 
szereplők nem a megfelelő minőségben 
fogják teljesíteni a szerződést, ha az 
ajánlatkérő szerv megállapította, hogy 
összeférhetetlenség áll fenn, amely 
hátrányosan befolyásolhatja a szerződés 
teljesítését.

A műszaki és szakmai képesség 
tekintetében az ajánlatkérő szervek 
megkövetelik, hogy a gazdasági szereplők 
rendelkezzenek a szerződés megfelelő 
minőségi szabvány szerinti és –
amennyiben az ajánlatkérő szerv kéri – a 
70. cikkel összhangban meghatározott 
szerződési feltételnek megfelelő 
teljesítésének biztosításához szükséges 
emberi és műszaki erőforrásokkal és 
tapasztalattal vagy az ezekhez való 
hozzáférésre vagy ezek megszerzésére 
intézkedéseket tettek. Az ajánlatkérő 
szervek akkor juthatnak arra a 
következtetésre, hogy a gazdasági 
szereplők nem biztosítják a szükséges 
teljesítményt, ha az ajánlatkérő szerv 
megállapította, hogy összeférhetetlenség 
áll fenn, amely hátrányosan befolyásolhatja 
a szerződés teljesítését.

Or. en

Módosítás 101
Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beállítási és üzembe helyezési törölve
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műveleteket is igénylő áruszállításra, a 
szolgáltatásnyújtásra vagy az építési 
beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések odaítélési eljárásában a 
gazdasági szereplőnek a szolgáltatás 
nyújtására vagy az építési beruházás 
megvalósítására való alkalmasságát a 
szakértelmére, hatékonyságára, 
tapasztalatára és megbízhatóságára 
tekintettel lehet megítélni.

Or. en

Módosítás 102
Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk (1)-(5) bekezdését alkalmazni kell 
az alvállalkozásba adási eljárásokra és az 
alvállalkozókra.

Or. en

Módosítás 103
Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) kérésre képesek haladéktalanul 
benyújtani az ajánlatkérő szervek által az 
59., a 60. és adott esetben a 61. és a 63. 
cikk szerint előírt igazoló dokumentációt.

d) kérésre képesek haladéktalanul 
benyújtani az ajánlatkérő szervek által az 
59., a 60. és adott esetben a 61. cikk, a 62. 
cikk (1) bekezdése és a 63. cikk szerint 
előírt igazoló dokumentációt.

Or. en

Módosítás 104
Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződés odaítélése előtt az ajánlatkérő 
szervnek azt az ajánlattevőt, amelynek a 
döntése alapján oda kívánja ítélni a 
szerződést, fel kell hívnia az 59. és a 60., 
illetve adott esetben a 61. cikk szerinti 
dokumentáció benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv felhívhatja a gazdasági szereplőket 
arra, hogy egészítsék ki vagy pontosítsák 
az 59., a 60. és a 61. cikk szerint benyújtott 
igazolásokat és iratokat.

A szerződés odaítélése előtt az ajánlatkérő 
szervnek azt az ajánlattevőt, amelynek a 
döntése alapján oda kívánja ítélni a 
szerződést, fel kell hívnia az 59. és a 60., 
illetve adott esetben a 61. cikk szerinti 
dokumentáció benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv felhívhatja a gazdasági szereplőket 
arra, hogy egészítsék ki vagy pontosítsák 
az 59., a 60., 61. cikk és a 62. cikk (1) 
bekezdése szerint benyújtott igazolásokat 
és iratokat.

Or. en

Módosítás 105
Irányelvre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti hatóságok biztonságos online 
tanúsítványtárakat hoznak létre, 
amelyekhez a vállalkozások kétévente 
benyújthatják az összes jelentős 
dokumentációt. A dokumentációnak egy 
személyes azonosító szám megadása révén 
elérhetőnek kell lennie minden szinten
minden ajánlatkérő szerv számára.

Or. en

Módosítás 106
Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
89. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a XIII. melléklet 
műszaki fejlődés miatti vagy 
adminisztratív okokból történő módosítása 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
89. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a XIII. melléklet 
műszaki fejlődés miatti vagy 
adminisztratív okokból történő módosítása 
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érdekében. Ezenkívül megállapítja az 
európai közbeszerzési útlevél szabvány-
formanyomtatványát. A végrehajtási jogi 
aktusokat a 91. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

érdekében. Ezenkívül végrehajtási aktusok 
révén megállapítja az európai 
közbeszerzési útlevél szabvány-
formanyomtatványát. A végrehajtási jogi 
aktusokat a 91. cikkben említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 107
Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplő gazdasági és 
pénzügyi kapacitásának igazolása 
főszabály szerint a XIV. melléklet 1. 
részében felsorolt egy vagy több 
dokumentummal történhet.

A gazdasági szereplő gazdasági és 
pénzügyi kapacitásának, illetve az uniós 
vagy nemzeti jogszabályokban, illetve az 
építési beruházás, a szolgáltatásnyújtás és 
az árubeszerzés helyén alkalmazandó
kollektív megállapodásokban 
meghatározott biztonsági és 
egészségvédelmi, szociális és munkajogi 
szabályoknak és előírásoknak igazolása 
főszabály szerint a XIV. melléklet 1. 
részében felsorolt egy vagy több 
dokumentummal történhet.

Or. en

Módosítás 108
Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A gazdasági szereplő műszaki 
alkalmasságát – az építési beruházás, az 
árubeszerzés, illetve a szolgáltatás 
jellegétől, mennyiségétől vagy 
jelentőségétől és rendeltetésétől függően –
a XIV. melléklet 2. részében felsorolt egy 
vagy több módon lehet bizonyítani.

3. A gazdasági szereplő műszaki 
alkalmasságát – az építési beruházás, az 
árubeszerzés, illetve a szolgáltatás 
jellegétől, mennyiségétől, minőségétől, 
fenntarthatóságától vagy jelentőségétől és 
rendeltetésétől függően – a XIV. melléklet 
2. részében felsorolt egy vagy több módon 
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lehet bizonyítani.

Or. en

Módosítás 109
Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minőségbiztosítási és 
környezetgazdálkodási standardok

Minőségbiztosítási, szociális és 
környezetgazdálkodási standardok

Or. en

Módosítás 110
Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik független szervezetek
által kiállított, azt tanúsító igazolások 
bemutatását, hogy a gazdasági szereplő 
megfelel az uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó
kollektív megállapodásokban 
meghatározott biztonsági és 
egészségvédelmi, szociális és munkajogi 
szabályoknak és előírásoknak.

Or. en

Módosítás 111
Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok kötelesek a 88. cikknek 
megfelelően a többi tagállam számára 
kérésre hozzáférhetővé tenni minden olyan 
információt, amely a jelen cikk (1) és (2) 
bekezdésben említett minőségi és
környezetvédelmi standardoknak való 
megfelelés bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.

3. A tagállamok kötelesek a 88. cikknek 
megfelelően a többi tagállam számára 
kérésre hozzáférhetővé tenni minden olyan 
információt, amely a jelen cikk (1) és (2) 
bekezdésben említett minőségi,
környezetvédelmi és szociális 
standardoknak való megfelelés 
bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.

Or. en

Módosítás 112
Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hivatalos jegyzékben való 
nyilvántartásból, illetve a tanúsítványból 
kitűnő adatokat indokolás nélkül nem lehet 
vitatni. A szerződéskötés odaítélésekor a 
társadalombiztosítási járulékfizetésre és az 
adófizetésre vonatkozóan bármely 
bejegyzett gazdasági szereplőtől kiegészítő 
igazolás kérhető.

A hivatalos jegyzékben való 
nyilvántartásból, illetve a tanúsítványból 
kitűnő adatokat indokolás nélkül nem lehet 
vitatni. A szerződéskötés odaítélésekor a 
társadalombiztosítási járulékfizetésre és az 
adófizetésre vonatkozóan bármely 
bejegyzett gazdasági szereplőtől kiegészítő 
igazolást kell kérni.

Or. en

Módosítás 113
Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Más tagállamok gazdasági szereplői 
nem kötelezhetők ilyen bejegyzés vagy 
tanúsítás megszerzésére ahhoz, hogy a 
közbeszerzési eljárásban részt vehessenek.
Az ajánlatkérő szervnek el kell fogadnia a 
más tagállamokban székhellyel rendelkező 

7. Az ajánlatkérő szervnek el kell fogadnia 
a más tagállamokban székhellyel 
rendelkező szervek által kiadott 
egyenértékű tanúsítványokat. El kell 
fogadnia egyéb egyenértékű bizonyítási 
eszközöket is.
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szervek által kiadott egyenértékű 
tanúsítványokat. El kell fogadnia egyéb 
egyenértékű bizonyítási eszközöket is.

Or. en

Módosítás 114
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a következő szempontok valamelyike 
alapján ítéli oda:

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
alapján ítéli oda:

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat;
b) a legalacsonyabb költség.

Or. en

Módosítás 115
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket az ajánlatkérő szerv 
választása szerint pusztán az ellenérték 
alapján vagy egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 67. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik.

törölve

Or. en
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Módosítás 116
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés a) pontja értelmében az 
ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

2. Az (1) bekezdés értelmében az 
ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
áron és költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak, úgymint:

Or. en

Módosítás 117
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az életciklus-eljárás és az életciklus-
jellemzők;

Or. en

Módosítás 118
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a társadalmi szempontból 
fenntartható termelési folyamat

Or. en
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Módosítás 119
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a helyettesek azonos szervezeti és minőségi 
szintet biztosítanak;

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata is figyelembe veendő, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a helyettesek azonos szervezeti és minőségi 
szintet biztosítanak;

Or. en

Módosítás 120
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy a szerződések bizonyos fajtái 
odaítélésének az (1) bekezdés a) pontjában 
és a (2) bekezdésben említettek szerint a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlaton kell 
alapulnia.

törölve

Or. en

Módosítás 121
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az odaítélési szempontoknak biztosítaniuk 
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kell a tényleges és tisztességes verseny 
lehetőségét, és azokhoz olyan 
követelményeknek kell társulniuk, 
amelyek lehetővé teszik az ajánlattevők 
által megadott információk ajánlatkérő
szerv általi tényleges, annak érdekében 
történő ellenőrzését, hogy az ajánlattevők 
megfelelnek az odaítélési szempontoknak.

Or. en

Módosítás 122
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az odaítélési szempontok nem 
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szervre. E 
kritériumoknak biztosítaniuk kell a 
tényleges verseny lehetőségét, és olyan
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérő 
szervnek az ajánlattevők által megadott 
információk és benyújtott bizonyítékok 
alapján ténylegesen ellenőriznie kell, hogy 
az ajánlattevők megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

4. Az odaítélési szempontok nem 
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szervre. A 
gazdaságilag legelőnyösebb pályázat 
azonosítására használt szempontoknak:

a) a tárgyhoz kell kapcsolódniuk;
b) olyan követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését;

c) biztosítaniuk kell a tényleges verseny 
lehetőségét.
Az ajánlatkérő szervnek az ajánlattevők 
által megadott információk és benyújtott 
bizonyítékok alapján ténylegesen 
ellenőriznie kell, hogy az ajánlattevők 
megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.
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Or. en

Módosítás 123
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
esetben az ajánlatkérő szerv minden egyes, 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, a beszerzési 
dokumentumokban, illetve 
versenypárbeszéd esetében az 
ismertetőben.

Az ajánlatkérő szerv minden egyes, a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, a beszerzési 
dokumentumokban, illetve 
versenypárbeszéd esetében az 
ismertetőben.

Or. en

Módosítás 124
Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az életciklus-költségek meghatározása Az életciklussal kapcsolatos 
megfontolások

Or. en

Módosítás 125
Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ajánlattevő nem tudja átadni az 59., a 
60. és a 61. cikk szerint előírt igazolásokat 
és iratokat;

a) az ajánlattevő nem tudja átadni az 59., a 
60., a 61. cikk és a 62. cikk (1) bekezdése 
szerint előírt igazolásokat és iratokat;
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Or. en

Módosítás 126
Irányelvre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az ajánlattevő a szerződés odaítélése 
előtt nem képes naprakész információkat 
szolgáltatni a társadalombiztosítási 
hozzájárulás vagy adók megfizetéséről;

Or. en

Módosítás 127
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50 %-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

a) a felszámított ár vagy költség több mint 
30%-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

Or. en

Módosítás 128
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a felszámított ár vagy költség több mint 
20 %-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;

törölve

Or. en
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Módosítás 129
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. c) legalább három ajánlatot benyújtottak.

Or. en

Módosítás 130
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha az ajánlatok egyéb okok miatt tűnnek 
kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv akkor 
is kérhet ilyen magyarázatot.

2. Ha az ajánlatok egyéb okok miatt tűnnek 
kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv akkor 
is bekér ilyen magyarázatot.

Or. en

Módosítás 131
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) és (2) bekezdésben említett 
magyarázatok mindenekelőtt a 
következőkkel lehetnek kapcsolatosak:

3. Az (1) és (2) bekezdésben említett 
magyarázatok mindenekelőtt a 
következőkkel kapcsolatosak:

Or. en

Módosítás 132
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Unió szociális, munkaügyi vagy d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
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környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek legalább 
egyenértékű módon történő betartása, 
vagy ha ezek nem alkalmazandók, az 
azonos szintű védelmet biztosító 
rendelkezések betartása;

környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
betartása, vagy ha ezek nem 
alkalmazandók, az azonos szintű védelmet 
biztosító rendelkezések betartása;

Or. en

Módosítás 133
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) megfelelés az uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó
kollektív megállapodásokban 
meghatározott biztonsági és 
egészségvédelmi, szociális és munkajogi 
szabályoknak és előírásoknak.

Or. en

Módosítás 134
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) az alvállalkozásba adás tekintetében a 
71. cikkben meghatározott szabályok 
betartása.

Or. en
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Módosítás 135
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
uniós vagy nemzeti jogszabályokban, 
illetve az építési beruházás, a 
szolgáltatásnyújtás és az árubeszerzés 
helyén alkalmazandó kollektív 
megállapodásokban meghatározott vagy a 
XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségeknek a szociális, munka-
vagy környezetvédelmi jogi területén.

Or. en

Módosítás 136
Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti az 
ajánlatkérő szervet arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje meg 
a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

1. A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kéri az ajánlattevőtől, 
hogy ajánlatában jelölje meg a 
szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

Or. en

Módosítás 137
Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok korlátozzák az 
ajánlattevő számára annak lehetőségét, 
hogy az elvégzendő építési beruházás, 
nyújtandó szolgáltatás vagy beszerzendő 
áru bármely részét legfeljebb három 
egymást követő szinten alvállalkozásba 
adják.

Or. en

Módosítás 138
Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére – és ha a 
szerződés jellege azt megengedi – az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

2. A tagállamok előírják, hogy az 
alvállalkozó kérésére – és ha a szerződés 
jellege azt megengedi – az ajánlatkérő 
szerv az esedékes kifizetéseket köteles 
közvetlenül az alvállalkozónak átutalni a 
fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 139
Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 3. Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a 
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gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését. 

fővállalkozó felelősségének a kérdését. A 
tagállamok egyetemleges felelősségi 
rendszert írnak elő a teljes alvállalkozói 
láncban. Biztosítaniuk kell, hogy az 
alapvető jogokat, az uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó
kollektív megállapodásokban 
meghatározott biztonsági és 
egészségvédelmi, szociális és munkajogi 
szabályokat és előírásokat megsértő 
fővállalkozó és az összes köztes 
alvállalkozó felelős legyen az ilyen 
jogsértésekkel kapcsolatos kifizetésekért, 
úgy mint a hátralékos díjazásért, adókért 
vagy társadalombiztosítási járulékokért a 
foglalkoztató vállalkozó, illetve a 
közvetlen fővállalkozója mellett vagy 
helyett.
A tagállamok a nemzeti jog alapján 
szigorúbb felelősségi szabályokat is 
előírhatnak.
Az ajánlatkérő szerv a fővállalkozóval 
kötött szerződésében, és az összes köztes 
alvállalkozó az alvállalkozóival kötött 
szerződésekben előírja, hogy amennyiben 
okkal feltételezhetik, hogy alvállalkozójuk 
megsérti a második albekezdésben említett 
szabályokat, a közvetlen alvállalkozó 
haladéktalanul intézkedik a helyzet 
orvoslására, és ennek elmulasztása esetén 
a szerződést megszüntetik.

Or. en

Módosítás 140
Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 

4. Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az 
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(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 5%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 4. cikkben megállapított 
értékhatárokat, és ha az eredeti szerződés 
árának 10%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét. Több egymást követő 
módosítás megvalósítása esetén ezt az 
értéket az egymást követő módosítások 
együttes értéke alapján kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 141
Irányelvre irányuló javaslat
73 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

73 a. cikk
A szerződés teljesítésének figyelemmel 

kísérése
1. Az ajánlatkérők figyelemmel kísérhetik 
vagy a tagállam által felkérhetőek azon 
vállalkozó teljesítményének figyelemmel 
kísérésére, akinek a szerződést odaítélték, 
és a szerződés hatálya alatt megfelelő 
szakaszokban teljesítményértékelés 
elvégzésére, objektív és mérhető, 
módszeres, egységes és átlátható módon 
alkalmazott szempontokon alapuló 
módszer felhasználásával. A teljesítés 
értékelését ésszerű határidőn belül közölni 
kell az érintett vállalkozóval, és biztosítani 
kell számára annak lehetőséget, hogy 
kifogást emelhessen a megállapítások 
ellen, illetve hogy jogi védelmet kérjen.
2. Amennyiben az (1) bekezdéssel 
összhangban értékelést végeznek, és a 
gazdasági szereplőről vagy az adott 
szerződés teljesítésére a gazdasági 
szereplő által kijelölt alvállalkozóról 
megállapítást nyer, hogy jelentős és tartós 
teljesítményhiányosságokat mutat, és a 
gazdasági szereplő a megállapítások ellen 
nem tiltakozik vagy a gazdasági szereplő 
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kifogásait bírósági jogvédelem keresése 
révén nem igazolták, az ajánlatkérő szerv 
közli az ilyen ellenőrzést és a szükséges 
adatokat a 84. és 88. cikkben említett 
felügyeleti és közigazgatási hatóságokkal.
3. A tagállamok biztosítják, hogy az 
ajánlatkérő szervek a 84., 87. és 88. 
cikkben említett felügyeleti és 
közigazgatási hatóságok segítsége révén 
könnyen információt és támogatást 
szerezhetnek a jelen cikk alkalmazásával 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 142
Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést kíván odaítélni a 
74. cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, ezt a szándékát 
ajánlati/részvételi felhívásban teszi közzé.

törölve

Or. en

Módosítás 143
Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vehessék a szolgáltatások 
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, elérhetőségének és 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 

2. A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vehessék a szolgáltatások 
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, elérhetőségének és 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 
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felhatalmazását, valamint az innovációt. A 
tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy a 
szolgáltatót nem pusztán a 
szolgáltatásnyújtás ára alapján kell
kiválasztani.

felhatalmazását, valamint az innovációt, 
továbbá a fogyasztóvédelmet és a 
társadalmi integrációt.

Az ajánlatkérő szervek biztosítják, hogy a 
szolgáltató kiválasztásakor kellően 
figyelembe vegyék a szociális normákat és 
megfontolásokat a 2. cikk 22b. pontjával, 
a 40., 54., 55., 56. és 71. cikkel 
összhangban.
Az ajánlatkérő szervek a szolgáltató 
kiválasztásakor megfontolják a 17. 
cikkben előírt fenntartott szerződések 
használatát. 

Or. en

Módosítás 144
Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) valamely tagállam területére vagy 
területének egy részére tett hivatkozással;

törölve

Or. en

Módosítás 145
Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamoknak biztosítják, hogy 
független testület a felelős a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a Bizottságot.

Azokban a tagállamokban, amelyekben 
ilyen felügyeleti testület már létezik, a 
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tagállamok azt felhatalmazzák az e 
cikkben ismertetett feladatok ellátásával.

Or. en

Módosítás 146
Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő jelentéskészítésre;

d) átfogó és gyakorlati figyelmeztető és 
ellenőrző rendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és
más súlyos szabálytalanságok, illetve az 
54., 55. és 71. cikkben szereplő 
rendelkezések konkrét megszegésének 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő jelentéskészítésre;

Or. en

Módosítás 147
Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Segítségnyújtás az ajánlatkérő szerveknek 
és a vállalkozásoknak

Segítségnyújtás az ajánlatkérő szerveknek

Or. en

Módosítás 148
Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok kötelesek az ajánlatkérő 
szervek számára technikai támogatási 

1. A tagállamok kötelesek az ajánlatkérő 
szervek számára technikai támogatási 
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struktúrákat elérhetővé tenni a beszerzési 
eljárások előkészítése és megvalósítása 
során, jogi és gazdasági tanács, 
iránymutatás és segítség nyújtása 
érdekében. A tagállamok ezenkívül 
kötelesek gondoskodni arról, hogy minden 
ajánlatkérő szerv megfelelő segítséget és 
tanácsot kaphasson az egyedi kérdésekkel 
kapcsolatban.

struktúrákat elérhetővé tenni a beszerzési 
eljárások előkészítése és megvalósítása 
során, jogi és gazdasági tanács, 
iránymutatás és segítség nyújtása 
érdekében. A tagállamok ezenkívül 
kötelesek gondoskodni arról, hogy minden 
ajánlatkérő szerv megfelelő segítséget és 
tanácsot kaphasson az egyedi kérdésekkel 
– különösen az 54., 55. és 71. cikkben 
szereplő rendelkezésekkel – kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 149
Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A gazdasági szereplők – különösen a 
kkv-k – közbeszerzéshez való 
hozzáférésének javítása céljából, valamint 
a jelen irányelvben szereplő rendelkezések 
pontos értelmezésének megkönnyítése 
érdekében a tagállamok kötelesek 
biztosítani, hogy megfelelő segítség álljon 
rendelkezésre, ideértve az elektronikus 
utat és az üzleti segítségnyújtásra szolgáló 
meglévő hálózatok alkalmazását.

törölve

Or. en

Módosítás 150
Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A valamely más tagállam közbeszerzési 
eljárásában részt venni kívánó gazdasági 
szereplők számára egyedi igazgatási 
támogatást kell biztosítani. Ennek a 
támogatásnak legalább az érintett 
tagállam közigazgatási követelményeire, 

törölve
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valamint az elektronikus beszerzéssel 
kapcsolatos lehetséges kötelezettségekre ki 
kell terjednie.

Or. en

Módosítás 151
Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak róla, hogy az 
érdekelt gazdasági szereplők könnyen 
hozzáférhessenek az építési beruházás 
kivitelezése, illetve a szolgáltatás 
teljesítése szerinti tagállamban, régióban 
vagy településen hatályos, adózási, 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
kötelezettségekre vonatkozó megfelelő 
információhoz, amelyeket az építési 
területen végzendő építési munkákra, 
illetve a szerződés teljesítése során nyújtott 
szolgáltatásokra alkalmazni kell.

törölve

Or. en

Módosítás 152
Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1), (2) és (3) bekezdés értelmében a 
tagállamok kijelölhetnek egy vagy több 
szervet vagy igazgatási struktúrát. A 
tagállamok gondoskodnak az e szervek és 
struktúrák közötti megfelelő 
koordinációról.

4. Az (1) bekezdés értelmében a 
tagállamok kijelölhetnek egy vagy több 
szervet vagy igazgatási struktúrát. A 
tagállamok gondoskodnak az e szervek és 
struktúrák közötti megfelelő 
koordinációról.

Or. en
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Módosítás 153
Irányelvre irányuló javaslat
87 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

87a. cikk
A gazdasági szereplők tájékoztatása

Az irányelv rendelkezéseinek helyes 
megértését elősegítendő a tagállamok 
biztosítják, hogy megfelelő tájékoztatást 
lehessen kapni, többek között az 
elektronikus eszközök vagy a 
vállalkozások támogatására szánt létező 
hálózatok használata révén.
A valamely más tagállam közbeszerzési 
eljárásában részt venni kívánó gazdasági 
szereplők számára egyedi tájékoztatást 
kell biztosítani. Ennek a tájékoztatásnak 
legalább az érintett tagállam közigazgatási 
követelményeire, valamint az elektronikus 
beszerzéssel kapcsolatos lehetséges 
kötelezettségekre ki kell terjednie.
A tagállamok biztosítják, hogy az érdekelt 
gazdasági szereplők könnyen 
hozzáférhetnek az építési beruházás 
kivitelezése, illetve a szolgáltatás 
teljesítése szerinti tagállamban, régióban 
vagy településen alkalmazandó adózási, 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi 
kötelezettségekre vonatkozó megfelelő 
információhoz, amelyeket az építési 
területen végzendő építési munkákra, 
illetve a szerződés teljesítése során nyújtott 
szolgáltatásokra alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 154
Irányelvre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a 6., 13., 19., 20., 23., 54.,
59., 67. és 86. cikkben említett 
felhatalmazást [a jelen irányelv 
hatálybalépésének napja]-tól/-től 
határozatlan időre kapja.

2. A Bizottság a 6., 13., 19., 20., 23., 59., 
67. és 86. cikkben említett felhatalmazást 
[a jelen irányelv hatálybalépésének napja]-
tól/-től határozatlan időre kapja.

Or. en

Módosítás 155
Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a „műszaki leírás” az alábbiak egyikét 
jelenti:

törölve

a) E jellemzők közé tartozik a 
környezetvédelmi és éghajlattal 
összefüggő teljesítmény színvonala, a 
valamennyi követelménynek (többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára való elérhetőségnek) megfelelő 
kialakítás és a megfelelőség-értékelés, a 
teljesítmény, a biztonság és a méretek, 
beleértve a minőségbiztosítási eljárásokat, 
a terminológiát, a jeleket, a vizsgálatot és 
vizsgálati módszereket, a csomagolást, a 
jelölést és címkézést, a használati 
utasítást, valamint az építmény teljes 
életciklusának szakaszaiban alkalmazott 
gyártási folyamatokat és módszereket. 
Tartalmazzák továbbá a tervezésre és a 
költségekre vonatkozó szabályokat, az 
építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és 
átvételére vonatkozó feltételeket, az építési 
eljárásokat, illetve technológiákat, 
valamint minden olyan egyéb műszaki 
feltételt, amelyet az ajánlatkérő szervnek 
módjában áll általános vagy különös 
rendelkezésekkel előírni az elkészült 
építmény és azon anyagok vagy 
alkatrészek tekintetében, amelyeket az 
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magában foglal;
b) árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében a 
dokumentációban szereplő azon leírás, 
amely meghatározza a termék, illetve 
szolgáltatás tekintetében megkövetelt 
jellemzőket, így a minőség színvonalát, a 
környezetvédelmi és éghajlattal 
összefüggő teljesítmény színvonalát, a 
valamennyi követelménynek (többek 
között a fogyatékossággal élő személyek 
számára való elérhetőségnek) megfelelő 
kialakítást, továbbá a megfelelőség-
értékelést, a teljesítményt, a termék 
rendeltetését, a biztonságot és a méreteket, 
beleértve a termék kereskedelmi nevére, a 
terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és 
vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a 
jelölésre és címkézésre, a használati 
utasításra, az áru vagy szolgáltatás teljes 
életciklusának szakaszaiban alkalmazott 
gyártási folyamatokra és módszerekre, 
valamint a megfelelőség-értékelési 
eljárásokra vonatkozó követelményeket;

Or. en

Módosítás 156
Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „szabvány”: valamely elismert 
szabványügyi testület által ismételt vagy 
folyamatos alkalmazás céljából elfogadott 
műszaki leírás, amelynek betartása nem 
kötelező és amely az alábbi kategóriák 
valamelyikébe tartozik; 

(2) „szabvány”: 

a) valamely elismert szabványügyi testület 
által ismételt vagy folyamatos alkalmazás 
céljából elfogadott leírás, amelynek 
betartása nem kötelező és amely az alábbi 
kategóriák valamelyikébe tartozik; 
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a) nemzetközi szabvány: valamely 
nemzetközi szabványügyi szervezet által 
elfogadott, a nyilvánosság számára elérhető 
szabvány;

i. nemzetközi szabvány: valamely 
nemzetközi szabványügyi szervezet által 
elfogadott, a nyilvánosság számára elérhető 
szabvány;

európai szabvány: valamely európai 
szabványügyi szervezet által elfogadott, a 
nyilvánosság számára elérhető szabvány;

ii. európai szabvány: valamely európai 
szabványügyi szervezet által elfogadott, a 
nyilvánosság számára elérhető szabvány;

c) nemzeti szabvány: valamely nemzeti 
szabványügyi szervezet által elfogadott, a 
nyilvánosság számára elérhető szabvány; 
„európai műszaki tanúsítvány”:

iii. nemzeti szabvány: valamely nemzeti 
szabványügyi szervezet által elfogadott, a 
nyilvánosság számára elérhető szabvány; 
„európai műszaki tanúsítvány”:

b) európai műszaki tanúsítvány;
c) közös műszaki leírás;
d) műszaki referencia vagy
e) harmadik személy által hitelesített 
szabvány és hitelesítés.

Or. en

Módosítás 157
Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „európai műszaki tanúsítvány”: 
valamely termék meghatározott 
rendeltetésre való alkalmasságának 
kedvező műszaki elbírálása, amely az 
építési beruházási munkákra vonatkozó 
alapvető követelményeknek a termék belső 
tulajdonságai és a meghatározott 
üzembehelyezési és használati feltételek 
szerinti teljesítésén alapul. Az európai 
műszaki tanúsítványt a tagállam által e 
célra kijelölt tanúsító szerv bocsátja ki;

törölve

Or. en
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Módosítás 158
Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „közös műszaki leírás”: olyan műszaki 
leírás, amelyet a tagállamok által elismert 
eljárásnak megfelelően vagy az európai 
szabványosításról [, valamint a 
89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 
2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 
2009/105/EK és a 2009/23/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról] szóló [XXX] európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 9. és 10. 
cikkének megfelelően állapítottak meg, és 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétettek;

törölve

Or. en

Módosítás 159
Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „műszaki referencia”: európai 
szabványügyi szervezet által a piaci 
szükségletek alakulásához igazított 
eljárásnak megfelelően kidolgozott 
bármely, az európai szabványoktól eltérő 
referencia.

törölve

Or. en

Módosítás 160
Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) „harmadik személy által ellenőrzött 
szabvány”: az építési beruházás, 
szolgáltatás vagy árubeszerzés környezeti, 
társadalmi vagy más jellemzői (beleértve 
az életciklushoz és a társadalmi 
szempontból fenntartható előállítási 
eljáráshoz kapcsolódó jellemzőket) 
tekintetében létrehozott leírás, mely 
valamennyi érdekelt fél számára elérhető, 
és megköveteli a megfelelésnek az 
ajánlattevőktől független harmadik 
személy általi hitelesítését, és amelyben a 
leírás szempontjai:
i. csak olyan jellemzőkre vonatkoznak, 
melyek kapcsolódnak a szerződés 
tárgyához;
ii. kidolgozásuk tudományos adatok 
alapján történt vagy egyéb, objektív 
módon ellenőrizhető és 
megkülönböztetésmentes kritériumokon 
alapul;
iii. olyan nyílt és átlátható eljárás 
keretében fogadták el, amelyben 
valamennyi érdekelt fél, köztük a 
kormányzati szervek, szakszervezetek, 
fogyasztók, gyártók, forgalmazók és 
környezetvédelmi szervezetek, részt 
vehettek;
iv. amelyeket a megfelelés tanúsítását 
kérő gazdasági szereplőtől független 
harmadik személy határozott meg.

Or. en
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Módosítás 161

Irányelvre irányuló javaslat
XI melléklet – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ILO közbeszerzési szerződések 
munkajogi kikötéseiről szóló C94. sz.
egyezménye;

Or. en

Módosítás 162

Irányelvre irányuló javaslat
XIII melléklet – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak tanúsítása, hogy a gazdasági 
szereplőre nem vonatkozik az 55. cikk (1) 
bekezdésében említett jogerős határozat;

Or. en

Módosítás 163

Irányelvre irányuló javaslat
XIII melléklet – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak tanúsítása, hogy a gazdasági 
szereplő nem sértette meg az 55. cikk (3) 
bekezdésében felsorolt kötelezettségeket;

Or. en
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Módosítás 164

Irányelvre irányuló javaslat
XIII melléklet – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) annak tanúsítása, hogy a kibocsátó 
hatóságnak nincs tudomása arról, hogy a 
gazdasági szereplő az 55. cikkben felsorolt 
helyzetek valamelyikében van; 

Or. en

Módosítás 165
Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – II rész – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) megfelelő tanúsítványok vagy 
nyilatkozatok az uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó
kollektív megállapodásokban 
meghatározott szociális és munkajogi 
szabályokról és előírásokról;

Or. en

Módosítás 166
Irányelvre irányuló javaslat
XIV melléklet – II rész – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) azon ellátásilánc-irányítási és 
ellenőrzési rendszerek megjelölése, 
amelyeket a gazdasági szereplő a 
szerződés teljesítése során alkalmazni tud; 

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadó véleménye szerint a közbeszerzések odaítélésére vonatkozó irányelvek 
korszerűsítésében középutat kellene találni egyrészt a szabályok egyszerűsítése, másrészt az 
egészséges és hatékony, az innovációhoz és a fenntarthatósághoz kapcsolódó odaítélési 
szempontokon alapuló eljárások között, biztosítva egyúttal a kkv-k nagyobb részvételét, és 
általánossá téve az on-line közbeszerzéseket. 

Törekedni kell az egységes piacon belül a közbeszerzésekben rejlő lehetőség teljes 
kiaknázására, a fenntartható növekedés, foglalkoztatás és társadalmi integráció elősegítése 
érdekében. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzések a gazdaság nem elhanyagolható részét (az 
Unió GDP-jének közel 19%-át) képviselik, a közbeszerzések odaítélési szabályainak sikeres 
új alapokra helyezése és végrehajtása jelentős mértékben hozzájárulna a reálgazdaságban a 
beruházások fellendítéséhez és az európai gazdasági válság leküzdéséhez.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatait, és úgy véli, hogy e javaslatok érdekes új 
gondolatokat és új elveket tartalmaznak. Mindazonáltal ezeken javítani kell a lehető legjobb 
eredmény elérése érdekében. Az előadó javaslatainak részletesebb kifejtése az e 
jelentéstervezet előtt az előadó által készített 2012. február 23-i munkadokumentumban 
(PE483.690) található.

 A közbeszerzések hatékony és társadalmi szempontból fenntartható odaítélése
A társadalmi vetületeket tekintve az előadó szerint a Bizottság javaslata túlságosan gyenge. 
Következésképpen az előadó szeretné bevezetni a társadalmi normáknak a közbeszerzések 
odaítélésének valamennyi szakaszában történő betartását. 

Ily módon az előadó kifejti a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki leírásokat, 
amelyek meghatározzák a munkák, szolgáltatások vagy áruk megkövetelt jellemzőit, hogy 
ezek segítségével az ajánlatkérő elérhesse a fenntarthatósági célkitűzéseket, ha szeretné. A 
műszaki leírásoknak tehát tartalmazniuk kellene például a környezetvédelmi teljesítményre 
vonatkozó követelményeket; a közbeszerzés teljesítésében részt vevő munkavállalók 
szerveződésére, képesítésére és tapasztalatára vonatkozó követelményeket; a biztonságra –
elsősorban a termékek minőségének értékelési módszereire – a csomagolásra, a használati 
utasításokra, az életciklusra és a társadalmi szempontból fenntartható termelési folyamathoz 
kapcsolódó jellemzőkre vonatkozó követelményeket.

A társadalmi szempontból fenntartható termelési folyamat fogalmát az előadó alkotta 
meg, ami szintén fellelhető az odaítélési feltételekben, és a meghatározás szerint a 
közbeszerzés tárgyához kapcsolódó termelési folyamat, legyen szó akár árubeszerzésről, 
munkavégzésről vagy szolgáltatásnyújtásról, biztosítja a munkavállalók egészségét és 
biztonságát, valamint társadalmi normákat. A társadalmi szempontból fenntartható termelési
folyamathoz kapcsolódó társadalmi feltételek a nemzeti és európai jogszabályokban, valamint 
a kollektív szerződésekben meghatározott és igazolt társadalmi normákra vonatkoznak.

Az előadó továbbá megerősíti a kizárási okokat, azzal, hogy kötelezővé teszi minden olyan 
gazdasági szereplő kizárását a közbeszerzésből, aki elmulasztja a nemzeti és az európai 
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jogszabályokban és a kollektív szerződésekben meghatározott köztelezettségeit szociális és a 
munkajog, valamint a nemek közötti egyenlőség terén. Ugyanezen elgondolás mentén 
haladva, az ajánlatkérők nem ítélhetik oda a szerződést a legjobb ajánlatnak, amennyiben a 
gazdasági szereplő nem tudja bemutatni a szociális járulékok befizetésére vonatkozó 
naprakész információkat.

A kiválasztási feltételekre vonatkozóan az előadó azt szeretné, ha az ajánlatkérők a nemzeti 
és az uniós jogban, valamint a kollektív szerződésekben meghatározott, a munkavállalók 
egészségére és biztonságára, a szociális és a munkajogra vonatkozó szabályok tiszteletben 
tartásához kötött részvételi feltételeket határozhatnának meg. 

A közbeszerzések odaítélési szempontjainak szakaszához érve pedig az előadó úgy véli, 
hogy a legalacsonyabb ár fogalmát végleg törölni kell, és ahelyett a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat fogalmát kell használni. Mivel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
megközelítése figyelembe veszi az árat, az ajánlatkérők a sajátos igényeiknek leginkább 
megfelelően választhatnának, és figyelembe vehetnék a stratégiai jelentőségű társadalmi 
vetületeket, a szociális szempontokat – úgymint a szociális és a munkajog, a munkafeltételek, 
a munkahelyi biztonság és egészség, a hátrányos helyzetűek, a fiatalok, a nők, az idős 
munkavállalók és a hosszú ideje állást keresők munkához jutása –, a környezetvédelmi 
szempontokat és mindenekelőtt a méltányos kereskedelmet. Amint arról már előzőleg szó 
esett, a társadalmi szempontból fenntartható termelési folyamat fogalma szerepel a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat értékkelésében. Ezen túlmenően, az életciklus 
meghatározásának is tartalmaznia kell a termelési helyet. Az Európai Uniónak ugyanis 
bizonyos speciális esetekben előnyben kellene tudnia részesíteni a helyi termelőket –
különösen a kkv-kat – a közbeszerzések odaítélése során. A fenntartható fejlődés 
előmozdításán, valamint a helyi és regionális ágazatok megőrzésén túl e rendelkezés 
segítségével olyan eszköz állna az ajánlatkérők rendelkezésére, amellyel csökkenthetők a 
gazdasági válság helyi következményei.

Ugyanakkor pontosítani kell, hogy a hatékonyság és a jogbiztonság miatt egyik odaítélési 
szempont sem adhat teljes döntési szabadságot az ajánlatkérőknek: a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat azonosításához megállapított odaítélési szempontoknak mindig a 
közbeszerzés tárgyához kell kapcsolódniuk és biztosítaniuk kell a hatékony versenyt.

A közbeszerzések hatékony teljesítésének biztosítása érdekében a tagállamoknak arra is 
kötelezniük kellene az ajánlatkérőket, hogy ellenőrizzék a közbeszerzésben nyertes gazdasági 
szereplő teljesítményét.

 A kkv-k tényleges részvétele az egészséges alvállalkozásnak köszönhetően
Az előadó támogatja az alvállalkozást, amennyiben az lehetővé teszi a kkv-k fejlődését. 
Ugyanakkor néhány súlyosabb esetben az alvállalkozás gyakorlata a munkavállalók 
kihasználásához, ennek következtében pedig alacsonyabb minőségű közbeszerzésekhez vezet. 
Mind a vállalkozások, mind pedig az ajánlatkérők érdeke a közbeszerzések lebonyolítása 
során a munkajog tiszteletben tartásával elvégzett, jó minőségű munka biztosítása. Ezért az 
előadó javasolja a többszörös alvállalkozás korlátozását a háromnál több egymás utáni 
alvállalkozó korlátozásának bevezetésével. Javasolja a felelősség elvének bevezetését is az 
alvállalkozási lánc egészében, hogy minden láncszem felelősséget viseljen az alapvető jogok, 
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a munkavállalók egészségének és biztonságának, valamint a hatályos munkajog tiszteletben 
tartásáért.

Továbbá az ajánlatkérőnek kérnie kell az ajánlattevőt, hogy tüntesse fel ajánlatában a 
szerződésnek mindazokat a részeit, amelyekre nézve harmadik személlyel szerződést kíván 
kötni, valamint az ajánlott alvállalkozókat.

A kirívóan alacsony ajánlatokra vonatkozó rendelkezéseket szintén szigorítani kell, minden 
olyan lehetőség megelőzésére, amikor az alvállalkozó nem tartja tiszteletben a munkajogot.

Az előadó támogatja a Bizottság azon javaslatát, amely az elektronikus közbeszerzési 
eljárások alkalmazásának általánossá tételét tűzi ki célul. A kkv-k részvétele egyszerűbbé 
válik, és ösztönözni fogják azt. Ugyanakkor fenn kívánja tartani a jelenleg a 2004/18/EK 
irányelv szerint alkalmazandó benyújtási határidőket. Úgy véli, hogy szükség van egy 
minimális időre ahhoz, hogy az ajánlattevők – elsősorban a kkv-k – megfelelő ajánlatot 
tudjanak kidolgozni.

Az előadó támogatja az elektronikus útlevél létrehozását is, ami kétségtelenül könnyebbé 
fogja tenni a kkv-k részvételét.

 Egyszerűbb közbeszerzések az ajánlatkérők számára
Az előadó megkülönböztetett figyelmet szentel az ajánlatkérőknek, akiknek a feladata lesz a 
jövőbeli irányelv elemeinek a közbeszerzések odaítélése során történő alkalmazása. Ezért 
fontosnak tartja, hogy ne bonyolítsák a feladatot, és tegyék lehetővé számukra közösségük
jólétére nézve hatékony közbeszerzések odaítélését.

Ezért az előadó nélkülözhetetlennek tartja azt, hogy az irányelvben előírt valamennyi eljárást 
ültessék át a tagállamok saját jogszabályaikba: minden ajánlatkérő számára rendelkezésre kell 
állnia egy olyan eszköztárnak, amelynek segítségével kiválaszthatja a szükségletei 
szempontjából leginkább megfelelő eljárást. Az előadó úgy véli, hogy kívánatos volna a 
tárgyalásos eljárás jövőbeli kiterjesztése.

Ezen túlmenően az előadó úgy véli, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell az ajánlatkérők 
számára azokat a technikai és pénzügyi eszközöket, amelyekkel alkalmazkodhatnak az on-line 
közbeszerzési eljárásokhoz, és elkészíthetik ajánlati felhívásaikat.

Az előadó rugalmasabbá kívánja tenni továbbá a hatóságok közötti kapcsolatokat, amint azt 
az Európai Bizottság is javasolta. A Bizottság ugyanis viszonylag korlátozó módon egységes 
szerkezetbe foglalja a jelenlegi ítélkezési gyakorlatot. Következésképpen a helyi 
önkormányzatok mozgástere erősen csökkenni fog a közbeszerzések általános 
hatékonyságának kárára. Ezért az előadó kivételeket határoz meg a magánszféra részvételének 
tilalmát megfogalmazó elv alól, hangsúlyozva ugyanakkor a közérdek szem előtt tartásának 
megkövetelését.

Az előadó támogatja az Európai Bizottság azon javaslatát, amely szerint véget kell vetni az 
elsőbbségi és nem elsőbbségi szolgáltatások közötti különbségtételnek. Úgy véli, hogy 
indokolt különös rendszer létrehozása a szociális szolgáltatások tekintetében, figyelemmel e 
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szolgáltatások sajátosságaira, és a közbeszerzések stratégiai alkalmazásának biztosítása 
érdekében, de könnyíteni kívánja e rendszert az előzetes közzétételi kötelezettség eltörlésével, 
hangsúlyozva mindemellett, hogy tiszteletben kell tartani az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód elvét.

A nemzeti kormányzati hatóságra vonatkozóan az előadó fontosnak tartja, hogy minden 
tagállam rendelkezzen a közbeszerzések megfelelő működéséért felelős hatósággal.
Ugyanakkor szeretné elkerülni az ajánlatkérők tevékenységét esetleg lassító valamennyi 
további adminisztrációs terhet. Ezért úgy véli, hogy az ilyen hatósággal már rendelkező 
tagállamokban e hatóságok új feladatokat kapnak.


