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Háttér

A szóban forgó rendeletre irányuló javaslatot az Európai Bizottság 2012. március 21-én 
fogadta el. A javaslattal a Bizottságnak az a szándéka, hogy javítsa az európai vállalatok 
harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáférését. A rendelet hátterével 
kapcsolatos további információ a bizottsági javaslat (COM (2012)0124)1 indokolásában 
található.

Az Európai Bizottság saját közlése szerint a javaslattal párhuzamosan a Kereskedelmi 
Világszervezeten (WTO) és a Kormányzati Beszerzési Megállapodáson (GPA) belüli további 
javítások révén próbálja javítani a piachoz való hozzáférést.

Az elmúlt néhány hétben felmerült kérdés:

1. Valójában mennyire nyitottak az uniós közbeszerzési piacok a kereskedelmi 
partnereinkhez képest?
Az előadó úgy véli, hogy erre a kérdésre sem a Bizottság, sem a hatásvizsgálat nem 
adott kielégítő választ. Ezt a pontot a meghallgatás során sem sikerült végérvényesen 
értékelni. Az előadó ezért a koordinátorokkal és az árnyékelőadókkal folytatott 
konzultációt követően felkérte az Európai Parlament Hatásvizsgálati Osztályát, hogy 
többek között ezt a kérdést újból vizsgálják meg. Az új hatásvizsgálat benyújtása 
júniusban várható, és akkor adott esetben beilleszthető a jelentéstervezetbe.

2. Létezik-e már arra lehetőség, hogy bizonyos áruk és szolgáltatások nyújtóit 
kizárjanak a közbeszerzési piacról?
A 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikke mellett számos tagállam nemzeti, illetve 
regionális rendelkezéseket fogadott el. Az előadó úgy véli, hogy – a belső piac 
torzulásának elkerülése, ugyanakkor annak biztosítása érdekében, hogy a közös uniós 
kereskedelmi politika révén a hatékony élénkítés is megvalósítható legyen – ezeket a 
rendelkezéseket a rendelet hatálybalépésével hatályon kívül kell helyezni.
Javaslat: A (18) preambulumbekezdés szellemének átvétele az azt követő cikkekben.

3. A rendelet valóban segít a piac megnyitásában, vagy protekcionizmusról van szó?
Az előadó úgy véli, hogy sem a Bizottság hatástanulmánya, sem a bizottsági viták, 
sem a meghallgatás, sem a különböző megbeszélések nem adnak erre megalapozott 
választ. Megkérdőjelezhető volna azonban emiatt az egész rendeletet visszautasítani. 
A rendeletre irányuló javaslat bevezetésében a Bizottság tájékoztat, hogy a javaslat 
felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezést tartalmaz, a szövegben azonban ennek nincs 
nyoma. A felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés megkönnyítené, hogy a rendelet 
hatásait a hatálybalépés után megvizsgálják, és a rendeletet ennek megfelelően 
felülvizsgálják.
Javaslat: A 19. cikkben foglalt jelentéstételi kötelezettség mellett felülvizsgálatra 
vonatkozó rendelkezést kell beilleszteni, amely alapján a Bizottság a második jelentés 
benyújtásával egy időben benyújt egy módosított jelentéstervezetet vagy 
megindokolja, hogy véleménye szerint miért nincs szükség módosításra. Ha a 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_hu.pdf (1–11. oldal)
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Bizottság nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, a rendelet a második jelentés 
benyújtását követő második naptári év végétől hatályát veszti.

4. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a fejlődő országokat nem éri kár?
A kollégákkal és nem kormányzati szervezetekkel folytatott megbeszélések során 
felmerült, hogy megvan annak a veszélye, hogy a rendelet révén a fejlődő országokat 
„járulékos veszteségnek” tekintjük, mivel egyes fejlődő országok a gazdasági 
helyzetükből kifolyólag még nincsenek abban a helyzetben, hogy megnyissák a 
piacaikat.
Javaslat: Az előadó a Bizottság által javasolt országok (legkevésbé fejlett országok, 
LDC-k) – amelyek ellen a 4. cikk második mondata szerint nem lehet intézkedéseket 
hozni – mellett további diverzifikálást javasol az általános tarifális preferenciák 
rendszerének alkalmazásáról szóló új 978/2012/EU rendelet 4. cikkének (1) bekezdése 
alapján.

5. A 6. cikk valóban élénkítő hatást gyakorol a kereskedelmi politikáról szóló 
nemzetközi tárgyalásokra?
Az elmúlt hónapokban ezzel a cikkel kapcsolatban hangzott el a legtöbb kritika, 
többek között a következők: 
- Ennek a cikknek valóban élénkítő hatása van?
- Hogyan kezeljük azt, ha egyes ajánlatkérők bizonyos ajánlattevőket ki akarnak 

zárni, más ajánlatkérők viszont nem?
- A következetes fellépés érdekében a 6. cikk szerinti kizárás Bizottság általi 

jóváhagyásának nem kellene automatikusan maga után vonnia a 8. és 10. cikk 
szerinti eljárást?

- Nem kell-e kötelezően már az ajánlattételi dokumentációban feltüntetni azt, hogy 
az ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a cikket?

- A cikk által nem fenyegeti még több adminisztrációs teher a közbeszerzési 
eljárást?

Javaslat: A cikk megtartása, ugyanakkor annak biztosítása, hogy a rendelkezések 
alkalmazása során a belső piac nehogy széttöredezzen, valóban végrehajtsák az uniós 
kereskedelmi politikát és megvalósítsák az élénkítést: A szerződő hatóságok akkor 
tudnának erre a cikkre támaszkodni, ha megindulna a 8. és 10. cikk szerinti eljárás.

6. Hogyan kezeljük, ha az ajánlatkérők a 13. cikk szerinti kivételeket akarják 
használni?
Az előadó úgy véli, hogy a 13. cikk szerinti „méltányossági szabálynak” alapvetően 
van értelme. A szerződő hatóságoknak azonban nem szabad a kivételekre vonatkozó 
rendelkezés segítségével elkerülni a rendelet alkalmazását – biztosítani kell a közös 
kereskedelmi politikát és a hatékony élénkítést.
Javaslat: Olyan mechanizmus hozzáadása, amellyel a Bizottság megtilthatja egy 
szerződő hatóságnak a kivételekre vonatkozó rendelkezés alkalmazását.

7. Milyen mozgásteret kell biztosítani a Bizottság számára a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok tekintetében?
Az előadó javaslata alapján, valamint az árnyékelőadókkal folytatott konzultációt 
követően a koordinátorok úgy határoztak, hogy jogi véleményt kérnek a Parlament 
Jogi Szolgálatától. A vélemény az elkövetkező hetekben várható.
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Javaslat: Adott esetben a bizottsági javaslat módosítása az EP Jogi Szolgálatának 
javaslatai alapján.


