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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 normál 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 harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési 
piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik 
országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató 
eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0124),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
207. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0084/2012),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

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.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) E célból származási szabályokat kell 
meghatározni, hogy az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők tisztában legyenek 
azzal, vajon egyes áruk vagy szolgáltatások 
az Európai Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak hatálya alá 
tartoznak-e. Az áruk származását a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 

(11) E célból származási szabályokat kell 
meghatározni, hogy az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők tisztában legyenek 
azzal, vajon egyes áruk vagy szolgáltatások 
az Európai Unió nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak hatálya alá 
tartoznak-e. Az áruk származását a 
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 
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1992. október 12-i 2913/1992/EGK tanácsi 
rendelet 22–26. cikkével összhangban kell 
meghatározni. E rendelet értelmében uniós 
árunak minősül a teljes egészében az 
Unióból származó vagy ott előállított áru. 
Azokat az árukat, amelyek előállításában 
egy vagy több harmadik ország is részt 
vett, abból az országból származónak kell 
tekinteni, ahol azok utolsó lényeges, 
gazdasági szempontból indokolt 
feldolgozását vagy megmunkálását az erre 
a célra felszerelt vállalkozás végezte, ha ez 
a feldolgozás vagy megmunkálás új termék 
előállítását eredményezte vagy a gyártás 
fontos fázisát képezte. A szolgáltatás 
származását az azt nyújtó természetes vagy 
jogi személy származása alapján kell 
megállapítani. A (9) 
preambulumbekezdésben említett 
iránymutatásnak ki kell térnie a származási 
szabályok gyakorlati alkalmazására.

1992. október 12-i 2913/1992/EGK tanácsi 
rendelet 22–26. cikkével összhangban kell 
meghatározni. E rendelet értelmében uniós 
árunak minősül a teljes egészében az 
Unióból származó vagy ott előállított áru. 
Azokat az árukat, amelyek előállításában 
egy vagy több harmadik ország is részt 
vett, abból az országból származónak kell 
tekinteni, ahol azok utolsó lényeges, 
gazdasági szempontból indokolt 
feldolgozását vagy megmunkálását az erre 
a célra felszerelt vállalkozás végezte, ha ez 
a feldolgozás vagy megmunkálás új termék 
előállítását eredményezte vagy a gyártás 
fontos fázisát képezte. A szolgáltatás 
származását az azt nyújtó természetes vagy 
jogi személy származása alapján kell 
megállapítani, a szolgáltatások 
kereskedelméről szóló általános WTO 
egyezményben foglalt elvekkel 
összhangban. A szolgáltatásokat érintő 
származási szabályokat meghatározó 
rendelkezéseket úgy kell kidolgozni, hogy 
azok megakadályozzák az uniós 
közbeszerzési piachoz való hozzáférés 
korlátozására szolgáló szabályok fiktív 
cégek létrehozásával történő 
megkerülését. A (9) 
preambulumbekezdésben említett 
iránymutatásnak ki kell térnie a származási 
szabályok gyakorlati alkalmazására.

Or. en

Indokolás

Ezzel a módosítással az előadó hangsúlyozni szeretné a piaci korlátozások fiktív cégek 
létrehozásával történő megkerülése megakadályozásának fontosságát (különös tekintettel a 3. 
cikkre).
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, 
jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 
2004/18/EK és a koncessziós szerződések 
odaítéléséről szóló […] európai parlamenti 
és tanácsi irányelv] szerinti ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió 
EUR becsült értékű szerződések esetén 
kizárják a szerződések odaítélési 
eljárásaiból az Európai Unió által tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások által 
nem érintett árukat és szolgáltatásokat.

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, 
jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 
2004/18/EK és a koncessziós szerződések 
odaítéléséről szóló […]-i […] európai 
parlamenti és tanácsi irányelv] szerinti 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a 
legalább 5 millió EUR becsült értékű 
szerződések esetén kizárják a szerződések 
odaítélési eljárásaiból az Európai Unió által 
tett nemzetközi kötelezettségvállalások 
által nem érintett árukat és 
szolgáltatásokat. Ez nem érinti a megfelelő 
származási szabályokban meghatározottak 
értelmében az Európai Gazdasági Térség 
országaiból származó árukra és 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 
odaítélésére szolgáló eljárásokat, sem a 
„fegyver kivételével mindent” 
megállapodásban részt vevő, az általános 
tarifális preferenciák rendszerének 
alkalmazásáról szóló 978/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. 
mellékletében felsorolt kedvezményezett 
országokból származó árukra és 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 
odaítélésére szolgáló eljárásokat, sem 
pedig a diverzifikáció hiánya és a 
nemzetközi kereskedelemben való 
elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatottnak 
tekintett, az általános tarifális 
preferenciák rendszerének alkalmazásáról 
szóló 978/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet VII. melléklete szerint 
meghatározott fejlődő országokból 
származó árukra és szolgáltatásokra 
vonatkozó szerződések odaítélésére 
szolgáló eljárásokat.

Or. en
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Indokolás

Az előadó itt azt szeretné egyértelművé tenni, hogy mely országokra nem terjed ki e rendelet 
hatálya.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű 
szerződések esetén a Bizottságnak jóvá kell 
hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és 
az áruk és/vagy szolgáltatások származási 
országa között a közbeszerzési piacokhoz 
való hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
és/vagy szolgáltatások tekintetében az 
Unió által hozott kifejezett piacrajutási 
korlátozásokról rendelkezik. Ilyen 
megállapodás hiányában a Bizottságnak 
jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik 
ország olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság 
hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó 
közbeszerzési intézkedések nyomán az 
uniós gazdasági szereplőket, árukat és 
szolgáltatásokat súlyos és rendszeres 
hátrányos megkülönböztetés éri.

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű 
szerződések esetén a Bizottságnak jóvá kell 
hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és 
az áruk és/vagy szolgáltatások származási 
országa között a közbeszerzési piacokhoz 
való hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
és/vagy szolgáltatások tekintetében az 
Unió által hozott kifejezett piacrajutási 
korlátozásokról rendelkezik. Ilyen 
megállapodás hiányában a Bizottságnak 
jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik 
ország olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn az áruk, 
szolgáltatások és gazdasági szereplők 
tekintetében, amelyek eredményeképpen az 
Unió és az érintett harmadik ország közötti 
piacnyitás tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya, továbbá a 
Bizottságnak vizsgálatot kell indítania az 
uniós gazdasági szereplőknek, áruknak és 
szolgáltatásoknak az érintett harmadik 
ország közbeszerzési piacához való 
hozzáférése vonatkozásában. Alapvető 
viszonosság hiányát kell feltételezni, ha a 
korlátozó közbeszerzési intézkedések 
nyomán az uniós gazdasági szereplőket, 
árukat és szolgáltatásokat súlyos és 
rendszeres hátrányos megkülönböztetés éri.

Or. en
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Indokolás

A módosítás a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat kialakítását 
szolgálja.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az 
érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése 
alapján bármikor valamely harmadik 
ország által állítólagosan alkalmazott 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatokra 
irányuló külső közbeszerzési vizsgálatot 
kezdeményezzen. A vizsgálatnak 
különösen figyelembe kell vennie, hogy a 
Bizottság e rendelet 6. cikkének (2) 
bekezdése alapján a korábbiakban több, 
harmadik országot érintő tervezett 
kizárást jóváhagyott. Az ilyen vizsgálati 
eljárások nem sérthetik a nemzetközi 
kereskedelmi szabályok, különösen a 
Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt 
kialakított kereskedelmi szabályok alapján 
a Közösséget megillető jogok 
gyakorlásának biztosítása érdekében a 
közös kereskedelmi politika területén 
követendő közösségi eljárások 
megállapításáról szóló 1994. december 22-i 
3286/94/EK tanácsi rendeletet.

(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az 
érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése 
alapján bármikor valamely harmadik 
ország által állítólagosan alkalmazott 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatokra 
irányuló külső közbeszerzési vizsgálatot 
kezdeményezzen. Az ilyen vizsgálati 
eljárások nem sérthetik a nemzetközi 
kereskedelmi szabályok, különösen a 
Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt 
kialakított kereskedelmi szabályok alapján 
a Közösséget megillető jogok 
gyakorlásának biztosítása érdekében a 
közös kereskedelmi politika területén 
követendő közösségi eljárások 
megállapításáról szóló 1994. december 22-i 
3286/94/EK tanácsi rendeletet.

Or. en

Indokolás

A kiigazítás a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat kialakítását 
szolgálja.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Amennyiben az érintett országgal 
folytatott egyeztetések az uniós gazdasági 
szereplők, áruk és szolgáltatások 
tekintetében nem eredményezik a pályázati 
lehetőségek kellő javulását, a Bizottságnak 
megfelelő korlátozó intézkedéseket kell 
hoznia.

(22) Amennyiben az érintett országgal
folytatott egyeztetések az uniós gazdasági 
szereplők, áruk és szolgáltatások 
tekintetében nem eredményezik a pályázati 
lehetőségek kellő javulását ésszerű időn 
belül, illetve az érintett harmadik ország 
által megtett kiigazító/javító intézkedések 
nem tekinthetők kielégítőnek, a 
Bizottságnak megfelelő korlátozó 
intézkedéseket kell hoznia.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a végeláthatatlan konzultációs eljárás elkerülését célozza (a 
preambulumbekezdés hozzáigazítása a 9. cikk (3) bekezdése harmadik albekezdésének 
törléséhez).

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az ilyen intézkedés lehet egyes 
harmadik országbeli áruk és szolgáltatások 
kötelező kizárása az európai uniós 
közbeszerzési eljárásokból, illetve az adott 
országból származó árukat és 
szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra 
vonatkozó kötelező áremelés előírása. Az 
említett intézkedések kijátszását 
elkerülendő, szükség lehet egyes olyan, az 
Európai Unióban letelepedett, külföldi 
irányítású vagy tulajdonú jogi személyek 
kizárására is, amelyek nem folytatnak 
jelentős üzleti tevékenységet úgy, hogy 
eközben az érintett tagállam gazdaságával 

(23) Az ilyen intézkedés lehet egyes 
harmadik országbeli áruk és szolgáltatások 
kötelező kizárása az európai uniós 
közbeszerzési eljárásokból, illetve az adott 
országból származó árukat és 
szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra 
vonatkozó kötelező áremelés előírása. Az 
említett intézkedések kijátszását 
elkerülendő, szükség lehet egyes olyan, az 
Európai Unióban letelepedett, külföldi 
irányítású vagy tulajdonú jogi személyek 
kizárására is, amelyek nem folytatnak 
jelentős üzleti tevékenységet úgy, hogy 
eközben az érintett tagállam gazdaságával 



PR\1001084HU.doc 11/36 PE516.711v02-00

HU

közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. 
A megfelelő intézkedéseknek arányosnak 
kell lenniük azokkal a korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre 
válaszul azokat meghozzák.

közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. 
A megfelelő intézkedéseknek arányosnak 
kell lenniük azokkal a korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre 
válaszul azokat meghozzák, és legfeljebb 
ötéves időtartamra kell vonatkozniuk.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja egyes harmadik országokból származó áruk és szolgáltatások kötelező 
kizárásának öt évre történő korlátozása.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(26) A fejlődő országok gazdasági 
növekedésének támogatására, valamint a 
globális értékláncba való integrációjukra 
vonatkozó átfogó uniós politikai célkitűzés
fényében, amely alapján az Unió a 
978/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben foglaltak szerint 
létrehozta az általános
preferenciarendszert, helyénvaló, hogy a 
„fegyver kivételével mindent” 
megállapodásban kedvezményezettként 
részt vevő, az általános tarifális 
preferenciák rendszerének alkalmazásáról 
szóló 978/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet IV. mellékletében 
meghatározott legkevésbé fejlett
országokból származó árukat és 
szolgáltatásokat, valamint a diverzifikáció 
hiánya és a nemzetközi kereskedelemben 
való elégtelen részvétel miatt 
kiszolgáltatottnak tekintett, az általános 
tarifális preferenciák rendszerének 
alkalmazásáról szóló 978/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
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VII. melléklete szerint meghatározott 
fejlődő országokból származó árukat és 
szolgáltatásokat az uniós árukkal és 
szolgáltatásokkal egyenértékűként
kezeljék.

Or. en

Indokolás

Az előadó e módosítással a legkevésbé fejlett országokat és az általános preferenciarendszer 
(GSP+) potenciális kedvezményezett országait szeretné kizárni a rendelet hatálya alól.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A Bizottságnak legalább háromévente 
jelentést kell benyújtania e rendelet 
alkalmazásáról.

(30) A Bizottságnak legalább háromévente 
jelentést kell benyújtania e rendelet 
alkalmazásáról. A jelentésben a 
Bizottságnak értékelnie kell a rendelet 
működését, valamint a viszonosság
megvalósulása terén tett előrehaladást a 
közbeszerzési piacok megnyitása terén. A 
rendelet alkalmazásáról szóló, legkésőbb 
annak hatálybalépésétől számított hat év 
elteltével benyújtandó második jelentéssel 
együtt a Bizottságnak vagy javaslatot kell 
benyújtania a rendelet javítására, vagy fel 
kell sorolnia azokat az indokokat, melyek 
véleménye szerint szükségtelenné teszik e 
rendelet módosítását. Amennyiben a 
Bizottság sem kiigazítási javaslatot nem 
nyújt be, sem a rendelet módosításának 
szükségtelen voltát alátámasztó érveit nem 
fejti ki, a rendelet hatályát veszti.

Or. en

Indokolás

A módosítással az előadó célja egy felülvizsgálati záradék beillesztése.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a harmadik országbeli 
áruknak és szolgáltatásoknak az építési 
beruházás és/vagy építmény kivitelezésére, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló, uniós ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők általi szerződés-
odaítélési eljárásokban való részvételére 
vonatkozó szabályokat állapít meg, 
valamint az uniós áruk és szolgáltatások 
harmadik országbeli közbeszerzési 
piacokhoz való hozzáféréséről szóló 
tárgyalásokat támogató eljárásokat határoz 
meg.

(1) Ez a rendelet a harmadik országbeli 
áruknak és szolgáltatásoknak az építési 
beruházás és/vagy építmény kivitelezésére, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló, uniós ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők általi szerződés-
odaítélési eljárásokban való részvételére 
vonatkozó szabályokat állapít meg, 
valamint az uniós áruk és szolgáltatások 
harmadik országbeli közbeszerzési 
piacokhoz való hozzáféréséről szóló 
tárgyalásokat támogató eljárásokat határoz 
meg. A tagállamok vagy azok ajánlatkérő 
szervei / ajánlatkérői kizárólag az e 
rendeletben foglalt intézkedések révén 
korlátozhatják a harmadik országokból 
származó áruk és szolgáltatások 
közbeszerzési eljárásaikban való 
részvételét.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzési irányelvről folytatott tárgyalásokon az Európai Parlament 
által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) „ajánlattevő”: olyan gazdasági szereplő, 
aki vagy amely ajánlatot nyújtott be;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvről folytatott tárgyalásokon az Európai 
Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvről folytatott tárgyalásokon az Európai 
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Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „ajánlattevő”: ajánlatot benyújtó 
gazdasági szereplő;

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvről folytatott tárgyalásokon az Európai 
Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „kötelező áremelés”: az ajánlatkérők 
számára előírt azon kötelezettségre utal, 
hogy bizonyos kivételektől eltekintve 
növelniük kell az egyes harmadik 
országokból származó, szerződés-odaítélési 
eljárásokban kínált szolgáltatások és/vagy 
áruk árát.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. de

Indokolás

Nyelvi kiigazítás a német szövegben.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „Alapvető viszonosság hiánya” akkor 
feltételezhető, ha a korlátozó közbeszerzési 
intézkedések nyomán az uniós gazdasági 
szereplőket, árukat és szolgáltatásokat 
súlyos és rendszeres hátrányos 
megkülönböztetés éri. Ilyen esetekben a 
Bizottság megvizsgálja, hogy az érintett 
ország közbeszerzési joga a nemzetközi 
közbeszerzési előírásokkal összhangban 
milyen mértékben biztosítja az 
átláthatóságot, milyen mértékben zárja ki 
az uniós áruk, szolgáltatások és gazdasági 
szereplők hátrányos megkülönböztetését, 
továbbá hogy a hatóságok és/vagy 
független ajánlatkérők milyen mértékben 
tartanak fenn vagy alkalmaznak az uniós 
árukat, szolgáltatásokat és gazdasági 
szereplőket hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az áruk származását a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. 
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi 
rendelet18 22–26. cikkével összhangban 
kell meghatározni.

(1) Az áruk származását az Uniós
Vámkódex létrehozásáról szóló, …-i 
xxxx/yyyy/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelettel1 x összhangban kell 
meghatározni.

__________________ __________________
18 HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

1 x 2012/0027(COD)
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Or. en

Indokolás

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2012/0027(COD) rendelet (átdolgozás), amelyet épp 
most véglegesítenek, hatályon kívül helyezi a 450/2008/EK rendeletet (Modernizált 
Vámkódex), valamint a 2913/1992/EK rendeletet, és azok helyébe lép. Az ütemterv szerint a 
plenáris ülés szeptemberben szavaz róla, és 2013. november 1-ig hatályba lép.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a közbeszerzésről szóló irányelvről folytatott tárgyalásokon az Európai 
Parlament által képviselt állásponttal való összhang megteremtése.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 732/2008/EK rendelet I. mellékletében 
felsorolt legkevésbé fejlett országokból 
származó áruk vagy szolgáltatások a 
kötelezettségvállalások által érintett 
áruknak és szolgáltatásoknak minősülnek.

A 978/2012/EU rendelet IV. mellékletében 
felsorolt legkevésbé fejlett országokból, 
valamint a diverzifikáció hiánya és a 
nemzetközi kereskedelemben való 
elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatottnak 
tekintett, a 978/2012/EU rendelet VII. 
melléklete szerint meghatározott fejlődő 
országokból származó áruk vagy 
szolgáltatások a kötelezettségvállalások 
által érintett áruknak és szolgáltatásoknak 
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minősülnek.

Or. en

Indokolás

Az előadó e módosítással a legkevésbé fejlett országokat és az általános preferenciarendszer 
(GSP+) potenciális kedvezményezett országait szeretné kizárni a rendelet hatálya alól.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők kérelmére az olyan 
szerződések esetén, amelyek 
hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült 
értéke legalább 5 millió EUR, 
megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők – a 
következő feltételek mellett – kizárják a 
szerződések odaítélési eljárásaiból az 
Unión kívülről származó árukat vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokat, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ajánlatban szereplő áruk és 
szolgáltatások összértékének 50 %-át.

(1) Amennyiben a Bizottság a 8. cikkben 
foglaltak szerint külső közbeszerzési 
vizsgálatot indít, az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők kérelmére és a 
vizsgálat megindításáról szóló 
közleménynek az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő közzétételét követően az 
olyan szerződések esetén, amelyek 
hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült 
értéke legalább 5 millió EUR, 
megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők – a 
következő feltételek mellett – kizárják a 
szerződések odaítélési eljárásaiból az 
Unión kívülről származó árukat vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokat, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ajánlatban szereplő áruk és 
szolgáltatások összértékének 50%-át.

Or. en

Indokolás

A módosítás a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat kialakítását 
szolgálja.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) adott esetben a Bizottság által 
hasznosnak ítélt bármely egyéb 
információ.

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kért információkat a további 
tájékoztatásra irányuló kérés 
kézhezvételének napját követő első 
munkanaptól számított nyolc 
munkanapon belül kell biztosítani. Ha a 
Bizottság ez idő alatt nem kap 
tájékoztatást, a (3) bekezdésben 
meghatározott időszak megszakad, amíg a 
Bizottság megkapja a kért információkat.

A kért információkat a további 
tájékoztatásra irányuló kérés 
kézhezvételének napját követő első naptári 
naptól számított nyolc naptári napon belül 
kell biztosítani. Ha a Bizottság ez idő alatt 
nem kap tájékoztatást, a (3) bekezdésben 
meghatározott időszak megszakad, amíg a 
Bizottság megkapja a kért információkat.

Or. en

Indokolás

Az előadó azt kívánja biztosítani, hogy „nap”, „naptári nap” és „munkanap” váltogatott 
alkalmazása helyett a javaslat mindvégig egységesen a naptári napot használja.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
szerződések esetén a Bizottság az értesítés 
kézhezvételét követő első munkanaptól
számított két hónapon belül végrehajtási 
aktust fogad el a tervezett kizárás 
jóváhagyásáról. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Ez az 
időtartam kellően indokolt esetben egy 
alkalommal legfeljebb két hónappal 
meghosszabbítható, különösen, ha az 
értesítésben vagy az ahhoz csatolt 
dokumentumokban szereplő információ 
hiányos vagy pontatlan, illetve, ha a 
korábban közölt tények tekintetében 
lényeges változás következett be. Ha e két
hónapos időszak vagy a meghosszabbított 
időszak végéig a Bizottság nem fogadott el 
a kizárást jóváhagyó vagy elutasító 
határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a 
Bizottság elutasította a kizárást.

(3) Az (1) bekezdésben említett 
szerződések esetén a Bizottság az értesítés 
kézhezvételét követő első naptári naptól
számított egy hónapon belül végrehajtási 
aktust fogad el a tervezett kizárás 
jóváhagyásáról. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Ez az 
időtartam kellően indokolt esetben egy 
alkalommal legfeljebb egy hónappal 
meghosszabbítható, különösen, ha az 
értesítésben vagy az ahhoz csatolt 
dokumentumokban szereplő információ 
hiányos vagy pontatlan, illetve, ha a 
korábban közölt tények tekintetében 
lényeges változás következett be. Ha ezen 
egy hónapos időszak vagy a 
meghosszabbított időszak végéig a 
Bizottság nem fogadott el a kizárást 
jóváhagyó vagy elutasító határozatot, úgy 
kell tekinteni, hogy a Bizottság elutasította 
a kizárást.

Or. en

Indokolás

Az előadó azt kívánja biztosítani, hogy „nap”, „naptári nap” és „munkanap” váltogatott 
alkalmazása helyett a javaslat mindvégig egységesen a naptári napot használja. Továbbá a 
javaslatban szereplő valamennyi eljárás lerövidítését szeretné elérni a gyorsabb védelem 
biztosítása végett.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A b) pont alkalmazásában alapvető 
viszonosság hiánya feltételezhető, ha a 
korlátozó közbeszerzési intézkedések 
nyomán az uniós gazdasági szereplőket, 
árukat és szolgáltatásokat súlyos és 
rendszeres hátrányos megkülönböztetés 
éri.

törölve

Or. en

Indokolás

E bekezdést a 2. cikk (2) bekezdésének új ea) pontja váltja fel.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottság a következőket 
vizsgálja:

törölve

a) az érintett ország közbeszerzési joga a 
nemzetközi közbeszerzési előírásokkal 
összhangban milyen mértékben biztosítja 
az átláthatóságot, és milyen mértékben 
zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és 
gazdasági szereplők hátrányos 
megkülönböztetését;
b) a hatóságok és/vagy független 
ajánlatkérők milyen mértékben tartanak 
fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, 
szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket 
hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat.
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Or. en

Indokolás

E bekezdést a 2. cikk (2) bekezdésének új ea) pontja váltja fel.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha 
a Bizottság a 9. cikk (4) bekezdésével 
összhangban végrehajtási aktust fogadott el 
az Unióval érdemi tárgyalásokat folytató 
országból származó áruk és szolgáltatások 
ideiglenes piacra jutására vonatkozóan.

(8) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha 
a Bizottság a 9. cikk (4) bekezdésével 
összhangban végrehajtási aktust fogadott el 
az Unióval tárgyalásokat folytató országból 
származó áruk és szolgáltatások ideiglenes 
piacra jutására vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez az 
Unió érdekeit szolgálja, a Bizottság saját 
kezdeményezésére vagy az érdekeltek vagy 
egy tagállam megkeresésére bármikor 
külső közbeszerzési vizsgálatot indíthat az 
állítólagos korlátozó közbeszerzési 
intézkedésekre vonatkozóan.

A Bizottság saját kezdeményezésére vagy 
az érdekeltek, ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők vagy egy tagállam 
megkeresésére bármikor külső 
közbeszerzési vizsgálatot indíthat az 
állítólagos korlátozó közbeszerzési 
intézkedésekre vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálat 
lefolytatása a 6. cikkben szereplő 
kritériumoknak megfelelően történik.

törölve

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság arra vonatkozó értékelését, 
hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-
e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, 
az érdekeltek és a tagállamok által 
szolgáltatott információkra és/vagy a 
Bizottság által a vizsgálat során gyűjtött 
tényekre alapozza, és az értékelést a 
vizsgálat indításától számított kilenc
hónapon belül lezárja. Kellően indokolt 
esetben ez az időtartam három hónappal 
meghosszabbítható.

(3) A Bizottság arra vonatkozó értékelését, 
hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-
e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, 
az érdekeltek és a tagállamok által 
szolgáltatott információkra és/vagy a 
Bizottság által a vizsgálat során gyűjtött 
tényekre alapozza, és az értékelést a 
vizsgálat indításától számított hat hónapon 
belül lezárja. Kellően indokolt esetben ez 
az időtartam három hónappal 
meghosszabbítható.

Or. en

Indokolás

Az előadó a javaslatban szereplő valamennyi eljárás lerövidítését szeretné elérni a gyorsabb 
védelem biztosítása végett.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a harmadik ország által hozott 
kiigazító/korrekciós intézkedéseket 
visszavonják, felfüggesztik vagy nem 
megfelelően hajtják végre, a Bizottság:

Amennyiben a harmadik ország által hozott 
kiigazító/korrekciós intézkedéseket 
visszavonják, felfüggesztik vagy nem 
megfelelően hajtják végre, a Bizottság a 
10. cikk szerint eljárva végrehajtási 
aktusokat fogad el a harmadik országból 
származó áruk és szolgáltatások 
közbeszerzési eljárásokban való 
részvételének korlátozására.

Or. en

Indokolás

A módosítás a végeláthatatlan konzultációs eljárás elkerülését célozza.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. folytathatja vagy újraindíthatja a 
konzultációt az érintett harmadik 
országgal és/vagy

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás a végeláthatatlan konzultációs eljárás elkerülését célozza.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a 10. cikk alapján eljárva végrehajtási 
aktusokat fogadhat el a harmadik 
országból származó áruk és szolgáltatások 
piacra jutásának korlátozására.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás a végeláthatatlan konzultációs eljárás elkerülését célozza.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a konzultáció 
megindítását követően nyilvánvalóvá válik, 
hogy a legmegfelelőbb eszköz egy 
korlátozó közbeszerzési gyakorlat 
megszüntetéséhez nemzetközi 
megállapodás megkötése, tárgyalásokat 
kell folytatni az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 207. és 218. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban. 
Amennyiben egy ország érdemi
tárgyalásokat folytat az Európai Unióval a 
közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésről, a Bizottság végrehajtási 
aktust fogadhat el, amely előírja, hogy az 
adott országból származó áruk és 
szolgáltatások nem zárhatók ki a 6. cikk 
értelmében a szerződés-odaítélési 
eljárásokból.

(4) Amennyiben a konzultáció 
megindítását követően nyilvánvalóvá válik, 
hogy a legmegfelelőbb eszköz egy 
korlátozó közbeszerzési gyakorlat 
megszüntetéséhez nemzetközi 
megállapodás megkötése, tárgyalásokat 
kell folytatni az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 207. és 218. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban. 
Amennyiben egy ország tárgyalásokat 
folytat az Európai Unióval a közbeszerzési 
piacokhoz való hozzáférésről, a Bizottság 
végrehajtási aktust fogadhat el, amely 
előírja, hogy az adott országból származó 
áruk és szolgáltatások nem zárhatók ki a 6. 
cikk értelmében a szerződés-odaítélési 
eljárásokból.

Or. en
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a harmadik országgal 
folytatott konzultáció a megkezdése 
napjától számított 15 hónapon belül nem 
jár kielégítő eredménnyel, a Bizottság 
megszünteti a konzultációt és mérlegeli, 
hogy e rendelet 10. cikkével összhangban 
eljárva a harmadik országból származó
áruk és szolgáltatások piacra jutását 
korlátozó végrehajtási aktust fogadjon el.

(6) Amennyiben a harmadik országgal 
folytatott konzultáció a megkezdése 
naptári napjától számított 12 hónapon 
belül nem jár kielégítő eredménnyel, a 
Bizottság megszünteti a konzultációt és 
mérlegeli, hogy e rendelet 10. cikkével 
összhangban eljárva a harmadik országból 
származó áruk és szolgáltatások piacra 
jutását korlátozó végrehajtási aktust 
fogadjon el.

Or. en

Indokolás

Az előadó a javaslatban szereplő valamennyi eljárást le szeretné rövidíteni a gyorsabb 
védelem biztosítása végett.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat 
során és a 9. cikkben előírt eljárás 
lefolytatását követően megállapítást nyer, 
hogy az adott harmadik ország által 
bevezetett vagy fenntartott korlátozó 
közbeszerzési intézkedések 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében a 6. cikk szerint kialakul az 
alapvető viszonosság hiánya, a Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogadhat el a 
harmadik országból származó áruk és 

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat 
során és a 9. cikkben előírt eljárás 
lefolytatását követően megállapítást nyer, 
hogy az adott harmadik ország által 
bevezetett vagy fenntartott korlátozó 
közbeszerzési intézkedések 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében a 6. cikk szerint kialakul az 
alapvető viszonosság hiánya, a Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogadhat el a 
harmadik országból származó áruk és 
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szolgáltatások piacra jutásának ideiglenes 
korlátozására. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

szolgáltatások piacra jutásának ideiglenes, 
legfeljebb ötéves időtartamra történő
korlátozására. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja egyes harmadik országokból származó áruk és szolgáltatások kötelező 
kizárásának öt évre történő korlátozása.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a 9. cikk (4) bekezdése és a 
10. cikk alapján hozott intézkedéseket 
időközben nem függesztették fel vagy 
vonták vissza, hatálybalépésüktől 
számított öt év elteltével érvényüket
vesztik.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja egyes harmadik országokból származó áruk és szolgáltatások kötelező 
kizárásának öt évre történő korlátozása.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők (1) Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők 
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dönthetnek úgy, hogy a közbeszerzési 
eljárás tekintetében nem alkalmazzák a 10. 
cikk szerinti intézkedéseket, ha:

kérhetik a Bizottságot, hogy a 
közbeszerzési eljárás tekintetében ne 
alkalmazza a 10. cikk szerinti 
intézkedéseket, ha:

Or. en

Indokolás

A módosítást a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat és a bennük 
végrehajtott változtatások teszik szükségessé.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ha 15 naptári nap elteltével a Bizottság 
nem fogad el a kérvényt jóváhagyó vagy 
elutasító határozatot, úgy kell tekinteni, 
hogy a Bizottság elutasította a kérelmet. 
Kivételes esetekben ez a határidő további 
legfeljebb 5 naptári nappal 
meghosszabbítható. 

Or. en

Indokolás

A módosítást a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat és a bennük 
végrehajtott változtatások teszik szükségessé.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni 

Amennyiben az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni 
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az e rendelet 10. cikke alapján elfogadott 
vagy a 11. cikk alapján ismét hatályba 
léptetett korlátozó intézkedéseket, e 
szándékát feltünteti a 2004/18/EK irányelv 
35. cikke vagy a 2004/17/EK irányelv 42. 
cikke szerint általa közzétett szerződési 
hirdetményben. Legkésőbb a szerződési 
hirdetmény közzétételétől számított tíz 
naptári napon belül értesíti a Bizottságot.

az e rendelet 10. cikke alapján elfogadott 
vagy a 11. cikk alapján ismét hatályba 
léptetett korlátozó intézkedéseket, e 
szándékát feltünteti a 2004/18/EK irányelv 
35. cikke vagy a 2004/17/EK irányelv 42. 
cikke szerint általa közzétett szerződési 
hirdetményben.

Or. en

Indokolás

A módosítást a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat és a bennük 
végrehajtott változtatások teszik szükségessé.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítést elektronikus úton szabványos 
űrlapon kell benyújtani. A Bizottság a 
szerződési hirdetményhez és az 
értesítéshez használandó szabványos 
űrlapokat létrehozó végrehajtási aktusokat 
fogad el a 17. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően.

A Bizottság a szerződési hirdetményhez 
használandó szabványos űrlapokat 
létrehozó végrehajtási aktusokat fogad el a 
17. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A módosítást a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat és a bennük 
végrehajtott változtatások teszik szükségessé.
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értesítésnek a következő adatokat kell 
tartalmaznia:

törölve

a) az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő neve 
és elérhetőségei;
b) a szerződés tárgyának leírása;
c) a piacra beléptetendő gazdasági 
szereplők, áruk és/vagy szolgáltatások 
származására vonatkozó információk;
d) az az ok, amelyre a korlátozó 
intézkedések alkalmazásának mellőzéséről 
szóló határozatot alapozzák, és a kivétel 
alkalmazásának részletes indokolása;
e) adott esetben az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő által hasznosnak ítélt 
bármely egyéb információ.

Or. en

Indokolás

A módosítást a 6. és a 8. cikkben foglalt eljárások közötti szorosabb kapcsolat és a bennük 
végrehajtott változtatások teszik szükségessé.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 14. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 14. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
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kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

kihirdetését követő naptári napon, vagy a 
határozatban megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Indokolás

Az előadó azt kívánja biztosítani, hogy „nap”, „naptári nap” és „munkanap” váltogatott 
alkalmazása helyett a javaslat mindvégig egységesen a naptári napot használja.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság e rendelet hatálybalépését 
követően legalább háromévente jelentést 
készít az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a rendelet alkalmazásáról és az 
e rendelet alapján az uniós gazdasági 
szereplőknek a közbeszerzési szerződések 
odaítélésére irányuló harmadik országbeli 
eljárásokhoz való hozzáférésével 
kapcsolatban folytatott nemzetközi 
tárgyalások során elért előrelépésekről. E 
célból a tagállamok a Bizottság kérésére 
benyújtják a Bizottságnak a szükséges 
információkat. A Bizottság a második 
jelentés benyújtásakor jogalkotási 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet 
módosítására is, vagy felsorolja azokat az 
indokokat, melyek véleménye szerint 
szükségtelenné teszik a módosítást. Ha a 
Bizottság nem tesz eleget ennek a 
kötelezettségnek, a rendelet a második 
jelentés benyújtását követő második év 
végén hatályát veszti.

Or. en
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Indokolás

A módosítással az előadó célja egy felülvizsgálati záradék beillesztése.
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INDOKOLÁS

2012. március 21-én a Bizottság előterjesztette az ún. nemzetközi közbeszerzési 
kezdeményezést: egy olyan rendeletre irányuló javaslatot, amely azon harmadik országok 
uniós közbeszerzési piacra való bejutásának korlátozását célozza, amelyek nem kínálnak 
viszonossági alapon hasonló hozzáférést a saját közbeszerzési piacaikhoz. A Bizottság célja, 
hogy a harmadik országokkal folytatott kétoldalú kereskedelmi tárgyalásokon előmozdítsa a 
közbeszerzési piacok kölcsönös megnyitását. Az Általános Vám- és Kereskedelmi 
Egyezmény III. cikkének (8) bekezdése és a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános 
egyezmény XIII. cikke kizárja a kormányzati beszerzést a legfontosabb többoldalú WTO-
szabályok közül. Számos harmadik ország vonakodik attól, hogy bármilyen mértékben 
megnyissa közbeszerzési piacát a nemzetközi verseny előtt, illetve hogy az eddiginél nagyobb 
mértékben megnyissa a piacait. Ennek eredményeképpen az EU számos kereskedelmi 
partnere korlátozó közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaz az uniós gazdasági szereplőkkel 
szemben.

A főbb kereskedelmi partnerekkel (pl. USA, Kanada, Japán vagy India) jelenleg folytatott 
kereskedelmi tárgyalásokon és a többoldalú – felülvizsgált, és a Tanács és a Parlament 
jóváhagyását váró – közbeszerzésről szóló megállapodás (GPA) 15 részes fele1 által tett 
kötelezettségvállalásokon túl a rendeleti javaslat hozzá kíván járulni az EU azon jelenlegi 
erőfeszítéseihez, melyek a harmadik országok közbeszerzési piacainak az uniós vállalkozások 
előtti megnyitására irányulnak.

A közbeszerzési piacok megnyitása 

Egyre feltűnőbb a különbség az EU közbeszerzési piacainak jogi nyitottsága, az Unió e 
területen megfogalmazott tervei és érdeklődése, illetve a főbb kereskedelmi partnerei által 
folytatott korlátozó gyakorlatok között.

Az EU közbeszerzési piacát de jure nagyrészt nyitva hagyta a nemzetközi verseny előtt, ami 
tükrözi az EU szabad kereskedelem iránti elkötelezettségét. A Bizottság számítása szerint2 a 
közbeszerzések az EU GDP-jének mintegy 15–20%-át teszik ki, és az európai piacok 
nyitottsága 85% körüli, ami 352 milliárd eurót jelent, míg az Egyesült Államokban ez az 
arány csak 32% (178 milliárd EUR), Japánban pedig mindössze 28% (27 milliárd EUR). 
Egyes elemzők ugyanakkor azt állítják – amint az a bizottsági hatásvizsgálat részletes 
parlamenti értékelésében is szerepel3 –, hogy a javaslathoz készült hatásvizsgálatban a 
Bizottság kissé elszámolta az uniós közbeszerzési piacok viszonylagos nyitottságának 
mértékét. Szerintük a hangsúlyt a konkrét penetrációs arány alapján a de facto nyitottságra 
kellett volna helyezni. Megjegyzendő, hogy a penetrációs arány több tényező függvénye, 
                                               
1 Ezek a következők: az EU (28 tagállama nevében), Hong Kong, Hollandia (Aruba nevében), Izland, Izrael, 
Japán, Kanada, Korea, Liechtenstein, Norvégia, Örményország, Svájc, Szingapúr, Tajvan, USA.
2 Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye: Külső közbeszerzési kezdeményezés – gyakori kérdések, 2012. 
március 21.
3 Forrás: Harmadik országok kölcsönös hozzáférése az uniós közbeszerzésekhez – az Európai Bizottság 
hatásvizsgálatának az EP hatásvizsgálatokért felelős egysége által készített részletes értékelése, 2013. június.
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úgymint a piac mérete, a nyelvi akadályok, a technológia (ideértve a szakosodást), az 
importpenetrációt pedig befolyásolják a komparatív előnyökhöz köthető egyéb tényezők, de 
az a mód is, ahogy a külföldi cégek részt vesznek az EU közbeszerzési piacán, nevezetesen 
külföldi leányvállalatokon keresztül. Ez utóbbi viszonylag nagyarányú az EU-ban (közvetett 
penetráció).
A harmadik országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokon az EU-t általában erőteljes 
offenzív érdekek vezérlik a közbeszerzési piacok tekintetében, mivel az uniós vállalkozások 
többféle ágazatban rendkívül versenyképesek.

Mára egyértelművé vált, hogy számos harmadik ország vonakodik attól, hogy megnyissa 
közbeszerzési piacát az uniós vállalkozások előtt. Mi több, a Bizottság az elmúlt években 
egyre több olyan protekcionista intézkedést figyelt meg harmadik országokban, amelyek de 
facto vagy de jure korlátozzák a közbeszerzési piacaikhoz való hozzáférést. Ezek magukban 
foglalnak pl. olyan protekcionista követelményeket, mint a technológiaátadás kötelezettségét 
a közbeszerzési szerződés odaítélésének előfeltételeként vagy helyi tartalmi követelményeket.

Az EU-nak eddig csak korlátozott mértékben sikerült kereskedelmi megállapodásokon 
keresztül elérnie a közbeszerzési piacok megnyitását. A GPA-hoz csak kevés ország 
csatlakozott, és olyan kiemelt feltörekvő gazdaságok, mint pl. India, Brazília és Kína csekély 
érdeklődést mutatnak a közeljövőbeli csatlakozás iránt. A GPA a felülvizsgálata ellenére 
számos kivételt tartalmaz, és nem vonatkozik következetesen valamennyi kormányzati 
szintre. Az EU harmadik országokkal kötött kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásai 
szintén gyakran tartalmaznak mentességeket az uniós vállalatok közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférése tekintetében. Mivel az EU közbeszerzési piacai nagyrészt már nyitva állnak a 
külföldi ajánlattevők előtt, a Bizottság számára nehézséget jelentett kötelezettségvállalásokat 
kicsikarni e területen harmadik országokból a kereskedelmi tárgyalások keretében.

Az ügy uniós szintű fellépést igényel?

Az az eshetőség, hogy az EU-val kereskedelmi tárgyalásokat nem folytató harmadik országok 
számára korlátozzuk az uniós piacokhoz való hozzáférést, a harmadik országokkal folytatott 
kereskedelmi tárgyalásokhoz kapcsolódóan ösztönzést kíván nyújtani e feleknek 
közbeszerzési piacaik megnyitásához. Ez a WTO szabályaival teljes mértékben 
összeegyeztethető, mivel a közbeszerzés nem tartozik a többoldalú WTO-megállapodások 
hatálya alá. Ha EU-nak jogában állna ideiglenesen és részben lezárni közbeszerzési piacait a 
korlátozó közbeszerzési intézkedéseket alkalmazó országok vállalatai előtt, az a Bizottság 
véleménye szerint ösztönözné a harmadik országokat arra, hogy e kérdéskörben tárgyalásokat 
kezdeményezzenek az EU-val.

Az uniós közbeszerzésekben a harmadik országok vállalatai számára nyújtott részvételi 
lehetőség része az EU közös kereskedelempolitikájának, amely az Unió kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. Jelenleg mindössze két példa van arra, hogy az EU korlátozta ezt a 
hozzáférést azáltal, hogy a tagállamok (vagy ajánlatkérőik) számára engedélyezte a harmadik 
országokból beérkezett ajánlatok elutasítását: a közmű-ágazatban (pl. távközlés, postai 
szolgáltatások, víz- és energiaszolgáltatás) a 2004/17/EK irányelv rendelkezik arról, hogy az 
ajánlatkérőknek egyenértékű ajánlatok beérkezése esetén lehetőségük nyíljon a pályázati 
eljárás során elutasítani az uniós nemzetközi kötelezettségvállalások hatálya alá nem tartozó 



PR\1001084HU.doc 35/36 PE516.711v02-00

HU

külföldi árukat, illetve előnyben részesíteni az európai vagy az uniós nemzetközi 
kötelezettségvállalások hatálya alá tartozó ajánlatokat. A védelmi ágazatban a védelmi célú 
közbeszerzésekről szóló irányelv (2009/81/EK) egyik preambulumbekezdése a tagállamok 
hatáskörébe utalja annak eldöntését, hogy ajánlatkérőik elfogadhatnak-e harmadik 
országokból érkező ajánlatokat, avagy nem.

Egyre több gazdasági szereplő vesz részt uniós közbeszerzési eljárásokban olyan harmadik 
országokból, amelyek jelentősen korlátozzák vagy feltételekhez kötik a közbeszerzési 
piacaikhoz való hozzáférést, vagyis amelyek tekintetében így nem áll fenn viszonosságon 
alapuló egyenértékű hozzáférés. Ez a helyzet azt eredményezte, hogy néhány tagállam 
egyoldalú intézkedéseket tett a piacaikhoz való hozzáférés korlátozására olyan harmadik 
országokból származó gazdasági szereplőkkel szemben, amelyek az EU-val semmilyen, piaci 
hozzáférésre vonatkozó kötelezettségvállalásra irányuló megállapodást nem írtak alá. A 
harmadik országokból származó cégek számára a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférést 
korlátozó nemzeti vagy regionális intézkedések valószínűleg aláássák a közös 
kereskedelempolitikában foglalt egységesség elvét, és ellentétesek az Unió kizárólagos 
hatáskörével e területen, ahogyan azt az EUMSZ 3. cikkének (1) bekezdése rögzíti.

Az Unió továbbá úgy határozott, hogy számos, harmadik országokkal folytatott kereskedelmi 
megállapodás keretében kifejezett piacrajutási korlátozásokat vezet be. A Bizottság szerint a 
jogi egyértelműség és átláthatóság érdekében e korlátozásokat át kell ültetni az uniós jogba. A 
közös kereskedelempolitika és alkalmazása egységességének megőrzése érdekében az 
ajánlatkérő szerveknek mindennemű korlátozást egyértelműen jelezniük kell, és ilyen 
korlátozásokhoz az Európai Bizottság jóváhagyására van szükség. Az eszköz rendelkezik az e 
korlátozásokat átültető végrehajtási jogi aktusok elfogadásának jogalapjáról, és ezzel növeli a 
közbeszerzési piacok átláthatóságát.

A javasolt rendelet javítása

A javaslatot közösen jegyző Barnier és de Gucht biztosok mindketten hangot adtak azon 
meggyőződésüknek, hogy az Uniónak feltétlenül szüksége van egy ilyen eszközre.

A Tanács azonban megosztott e kérdésben: a tagállamok egy csoportja támogatja a javaslatot, 
egy másik, legalább olyan jelentős csoportja pedig nem tart szükségesnek semmilyen 
intézkedést, és elutasítja az elképzelést, mivel úgy véli, hogy az eszköz protekcionista 
intézkedés, amely káros következményekkel járhat a globális kereskedelem terén (pl. 
esetleges megtorló intézkedések formájában befolyásos harmadik országok részéről). Sajnos a 
Tanácsban nem sikerült feloldani ezt az ellentétet, és érdemi vitát folytatni a javaslat tartalmi 
elemeiről. Az előadó néhány olyan módosítást javasol, melyek talán segítenek áthidalni a 
javaslat lelkes támogatói és harcos ellenzői közötti nézeteltérést:

Az eszköz hatásának értékelése és annak felülvizsgálata: Az előadó szerint nem sikerült 
érdemi választ adni arra a kérdésre, hogy a rendelet a közbeszerzési piacok további 
megnyitását mozdítja-e majd elő vagy protekcionista eszközként fog működni. 
Megkérdőjelezhető volna azonban emiatt az egész rendeletet visszautasítani. Így az előadó 
egy felülvizsgálati záradék beillesztését javasolja, amely kötelezi a Bizottságot, hogy a 
hatálybalépéstől számított néhány éven belül megvizsgálja a rendelet hatásait, és ennek 
megfelelően kiigazítsa a rendeletet. Az előadó ugyanezen okból javasolja, hogy egy 
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végrehajtási aktus útján mindennemű korlátozó intézkedés alkalmazásának időtartamát 
korlátozzák legfeljebb 5 évre (a kereskedelmet védő uniós rendeletekben foglalt 
rendelkezésekhez hasonlóan), nehogy ezek az intézkedések a piac tartós lezárását 
eredményezzék.

A közös kereskedelempolitika egységessége elvének védelme: Amint fentebb már elhangzott, 
a 2004/17/EK irányelv 58. és 59. cikke rendelkezik bizonyos, harmadik országokból 
származó árukat és szolgáltatásokat kínáló ajánlattevők kizárásáról. A rendelet hatálybalépése 
esetén e rendelkezések hatályukat vesztenék. Ezenfelül számos tagállam nemzeti, illetve 
regionális rendelkezéseket fogadott el. A belső piac torzulásának elkerülése, ugyanakkor a 
közös kereskedelempolitika által kínált előnyök jótékony hatásának biztosítása érdekében a 
rendeletnek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a tagállamok vagy azok ajánlatkérő 
szervei / ajánlatkérői semmilyen, az e rendeletben foglaltaktól eltérő egyéb intézkedéssel nem 
korlátozhatják a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások közbeszerzési eljárásaikban való 
részvételét.

A belső piac felaprózódásának kiküszöbölése: Fennáll a kockázata annak, hogy a 6. cikk a 
Bizottság által javasolt formában a belső piac felaprózódásához vezet, mivel egy ajánlatkérő 
szerv egy adott tagállamban e cikk alapján kezdeményezheti egy bizonyos külföldi ajánlattevő 
kizárását, miközben ugyanez az ajánlattevő más vállalkozásokkal együtt egy másik 
tagállamban részt vehet hasonló projektekhez kapcsolódó ajánlattételi eljárásokban. Ezért 
egyértelművé kell tenni, hogy az ajánlatkérő szervek kizárólag akkor kezdeményezhetik 
közbeszerzési piacaik hozzáférhetőségét egy adott harmadik ország számára korlátozó 
intézkedések meghozatalát, ha a Bizottság vizsgálatot indított az érdemi viszonosság hiánya 
miatt az érintett harmadik országgal kapcsolatban. Ugyanezen okból az ajánlatkérő szervek a 
13. cikkben foglalt kivételeket kizárólag a Bizottság szigorú felügyelete mellett 
alkalmazhatják, és ezeket nem használhatják az uniós szinten meghozott intézkedések 
megkerülésére. Szükség van egy olyan mechanizmusra, amellyel a Bizottság megtilthatja egy 
ajánlatkérő szervnek a kivételekre vonatkozó rendelkezés alkalmazását, amennyiben az nem 
megfelelően indokolt.

A fejlődő országok számára káros hatások elkerülése: Megvan annak a veszélye, hogy az 
eszköz akaratlanul sújtja a fejlődő országokat, mivel egyes fejlődő országok a gazdasági 
helyzetükből kifolyólag még nincsenek abban a helyzetben, hogy megnyissák a piacaikat. A 
javaslat hatálya alól már ki vannak zárva a legkevésbé fejlett országok. Az előadó javasolja 
azon fejlődő országok körének szélesítését, amelyekre szintén nem terjed ki az eszköz 
hatálya. Az általános uniós kereskedelmi politikával való összhang érdekében az EU ezen 
országokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatainak meghatározásához a meglévő uniós 
kereskedelmi jogszabályokat kell alapul venni. A tarifális preferenciák általános rendszeréről 
szóló rendelet ehhez átfogó és részletes keretet biztosít1. Miközben a fejlettnek (még) nem 
tekinthető gazdasággal rendelkező összes országnak a rendelet hatálya alóli kizárása a javaslat 
céljával ellentétes hatást gyakorolna, további differenciálásra van szükség: a diverzifikáció 
hiánya és a nemzetközi kereskedelemben való elégtelen részvétel miatt kiszolgáltatottnak 
tekintett fejlődő országokat szintén ki kellene zárni az eszköz hatálya alól.

                                               
1 A 978/2012/EK rendelet (2012. október 25.) a tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról.


