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RÖVID INDOKOLÁS

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia [COM(2010) 
2020] három összekapcsolódó és egymást kölcsönösen megerősítő prioritáson nyugszik: a 
tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása; az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
erőforrás-hatékonyabb és versenyképesebb gazdaság elősegítése; és a magas foglalkoztatás, 
valamint a szociális és területi kohézió által jellemzett gazdaság kialakításának ösztönzése.

A közbeszerzés az említett célkitűzések eléréséhez alkalmazandó egyik piaci alapú 
eszközként kulcsszerepet játszik az Európa 2020 stratégiában azáltal, hogy az innováció 
érdekében fejleszti a gazdasági környezetet és az üzleti feltételeket, valamint ösztönzi a zöld 
közbeszerzés szélesebb körű alkalmazását azzal, hogy támogatja az erőforrás-hatékony és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást. Az Európa 2020 
stratégia ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési politikának biztosítania kell a 
források lehető leghatékonyabb felhasználását, és azt, hogy a beszerzési piacokat Európa-
szinten nyitottan kell tartani.

A közbeszerzés fontos szerepet tölt be az Európai Unió általános gazdasági teljesítményében. 
Európában a hatóságok körülbelül a GDP 18%-át költik el árubeszerzésre, építési 
beruházásra, illetve szolgáltatásnyújtásra vonatkozó beszerzésre. A megrendelések 
mennyiségét tekintve a közbeszerzés hatékony mozgatórugóként használható az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést előmozdító egységes piac eléréséhez.

A javaslat az állami szervek beszerzéseiről szóló javasolt új irányelvvel együtt az Európai 
Unió közbeszerzési jogi kereteinek fő elemeiként a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv 
helyébe lépnek. Az irányelvet kiegészítik az említett jogi keretek további elemei: a 
2009/81/EK irányelv megszabja a biztonsági és érzékeny védelmi közbeszerzések egyedi 
szabályait, a 92/13/EGK irányelv pedig közös előírásokat határoz meg a nemzeti 
felülvizsgálati eljárásokra vonatkozóan annak biztosítása érdekében, hogy minden uniós 
országban gyors és hatékony jogorvoslati eszköz álljon rendelkezésre azokban az esetekben, 
amikor az ajánlattevők úgy vélik, hogy a szerződéseket tisztességtelenül ítélték oda.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában16, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 

(4) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában16, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
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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 irányelv17 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 jobban felhasználhassák 
a közbeszerzést a közös társadalmi célok 
támogatására. Szükség van ezenkívül az 
alapfogalmak és koncepciók tisztázására a 
nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának jól megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

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 irányelv17 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 lehetővé tétele 
érdekében, hogy a közbeszerzők jobban 
felhasználhassák a közbeszerzés eszközét 
a fenntartható fejlődés és más közös 
társadalmi célok szolgálatában, ezáltal 
növelve a közkiadások hatékonyságát, a 
költség-haszon arány szempontjából a 
lehető legjobb eredményt biztosítva a 
költségek közhatóságok és vállalkozások 
számára való csökkentése révén, továbbá
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét, valamint annak érdekében, 
hogy a beszerzők jobban felhasználhassák 
a közbeszerzést a közös társadalmi célok 
támogatására. Szükség van ezenkívül az
uniós szabályok egyszerűsítésére, 
különösen a tekintetben, hogy a 
fenntarthatósági célkitűzéseket hogyan 
lehet beépíteni a közbeszerzési 
eljárásokba, illetve az alapfogalmak és 
koncepciók tisztázására a nagyobb 
jogbiztonság biztosítása érdekében, 
valamint az Európai Unió Bíróságának jól 
megalapozott vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Módosítás 2
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Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 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 tisztázza, hogy az ajánlatkérők
hogyan járulhatnak hozzá a környezet 
védelméhez és a fenntartható fejlődés 
elősegítéséhez úgy, hogy eközben 
szerződéseikkel biztosítják a legjobb ár-
érték arányt.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9., 10. és 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket és a 
szociálisan fenntartható termelési 
folyamatok alapjául szolgáló fogalmakat
be kell illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítése és az ellátási lánc 
valamennyi szakaszában az egészség és a 
közbiztonság védelme, továbbá a szociális 
előírások, valamint a nemzeti és az 
európai munkajogi szabályok tiszteletben 
tartásának biztosítása céljából. Az 
irányelv tisztázza, hogy az ajánlatkérő 
szervek hogyan járulnak hozzá a környezet 
védelméhez és a fenntartható fejlődés 
elősegítéséhez, hogyan használják a rájuk 
ruházott diszkrecionális hatáskört a 
közbeszerzések társadalmi szempontból 
fenntartható odaítélésének megvalósítása 
céljából a legmegfelelőbb műszaki 
leírások és odaítélési szempontok 
kiválasztásakor, ugyanakkor biztosítja 
számukra a kapcsolatot a beszerzés 
tárgyával, továbbá a legjobb ár-érték 
arányt.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ezenkívül helyénvaló, hogy a postai 
szolgáltatásokra és a postai 
szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásokra 
irányuló beszerzés kikerüljön a hatály 
alól, mivel erről az ágazatról 
következetesen az a megállapítás született, 
hogy olyan mértékű versenynyomás alatt 



PE486.035v02-00 6/25 AD\911382HU.doc

HU

áll, ami már nem teszi szükségessé az 
Unió közbeszerzési szabályai által 
biztosított beszerzési fegyelmet.

Indokolás

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) 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 
határozat25 mindenekelőtt a Kereskedelmi 
Világszervezet Kormányzati Közbeszerzési 
Megállapodását (a továbbiakban: a
„Megállapodás”) hagyta jóvá. A
Megállapodás célja, hogy a
közbeszerződési szerződések 
vonatkozásában kiegyensúlyozott jogok és 
kötelezettségek többoldalú keretrendszerét 
alakítsa ki a nemzetközi kereskedelem 
liberalizálásának és bővítésének elérése 
érdekében. A Megállapodás, valamint az 
Európai Unió által aláírt egyéb vonatkozó 
nemzetközi egyezmények hatálya alá 

(14) 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 
határozat25 mindenekelőtt a Kereskedelmi 
Világszervezet Kormányzati Közbeszerzési 
Megállapodását (a továbbiakban: a
„Megállapodás”) hagyta jóvá. A 
közbeszerződési szerződések 
vonatkozásában kiegyensúlyozott jogok és 
kötelezettségek e többoldalú
keretrendszerében az Unió és a harmadik 
országok gazdasági szereplői számára az 
uniós és harmadik országbeli piacokon 
biztosított azonos versenylehetőségek 
fenntartásának célja a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) 
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tartozó szerződések esetében az 
ajánlatkérők úgy teljesítik az említett 
megállapodások alapján fennálló 
kötelezettségeiket, hogy a jelen irányelvet 
alkalmazzák azon harmadik országok 
gazdasági szereplőire, amelyek a 
megállapodások részes felei.

integrációjának megkönnyítése, valamint 
a munkahelyteremtés és az innováció 
ösztönzése az Unióban.  A Megállapodás, 
valamint az Európai Unió által aláírt egyéb 
vonatkozó nemzetközi egyezmények 
hatálya alá tartozó szerződések esetében az 
ajánlatkérők úgy teljesítik az említett 
megállapodások alapján fennálló 
kötelezettségeiket, hogy a jelen irányelvet 
alkalmazzák azon harmadik országok 
gazdasági szereplőire, amelyek a 
megállapodások részes felei.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az Uniónak hatékony eszközre van 
szüksége ahhoz, hogy egyrészről –
különösen az alapvető viszonosság 
Bizottság által elvégzendő értékelése révén 
– ösztönözze a viszonosság és egyensúly 
elvének való megfelelést az európai 
gazdasági szereplők számára egyenlő 
hozzáférést nem biztosító harmadik 
országok tekintetében, másrészről pedig 
tisztességes versenyt és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítson világszerte.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Tekintettel arra, hogy ösztönözni 
kell az uniós gazdasági szereplők 
határokon átnyúló közbeszerzési piacokon 
való részvételét, fontos, hogy a tagállamok 
időben és megfelelő módon ültessék át a 
szolgáltatási irányelv rendelkezéseit.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a beszerzési 
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 azoknak a minimális 
időszakoknak a csökkentéséről, amelyek 
során elektronikus eszközöket használnak, 
azzal a feltétellel azonban, hogy 
kompatibilisek az uniós szinten elképzelt 
sajátos átviteli 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.

(27) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a beszerzési 
folyamatok hatékonyságát és 
átláthatóságát. A közbeszerzési 
eljárásokban ezeknek kell a kommunikáció 
és az információcsere standard eszközévé 
válniuk. Az elektronikus eszközök 
használata segítségével idő, költség és 
erőforrás is megtakarítható.
Következésképpen rendelkezni kell 
azoknak a minimális időszakoknak a 
csökkentéséről, amelyek során elektronikus 
eszközöket használnak, azzal a feltétellel 
azonban, hogy kompatibilisek az uniós 
szinten elképzelt sajátos átviteli 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.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) Ösztönözni kell az elektronikus 
beszerzés alkalmazását annak 
biztosítására, hogy a tagállami kormányok 
által az online közigazgatásról tartott 
2005-ös manchesteri miniszteri 
konferencián vállalt kötelezettséggel 
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összhangban a közbeszerzési 
tevékenységek legalább 50%-át mind az 
uniós intézmények, mind a tagállamok 
részéről elektronikusan bonyolítsák le. A 
jövőben a költségek lefaragásában és a 
közbeszerzési eljárások 
hozzáférhetőségének növelésében pozitív 
szerepet játszó elektronikus közbeszerzés 
lesz az elsődleges eljárás. A különböző 
rendszerek átjárhatóságának biztosítására 
és az eladótól való függés elkerülésére be 
kell tartani a nyílt szabványokat és a 
technológiasemlegességet, és biztosítani 
kell a tagállamokban már megvalósított 
számos elektronikus közbeszerzési fórum 
között a tényleges átjárhatóságot.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé 
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Unióban elő 
kell segíteni a konvergáló gyakorlatokat.
Ezt követően meg kell állapítani egy 
általános kötelezettséget, amely szerint az 
elektronikus kommunikációs eszközöket 
egy kétéves átmeneti időszak után 
valamennyi beszerzési eljárásban 
alkalmazni kell.

(33) Az elektronikus kommunikációs 
eszközök különösen alkalmasak a 
központosított beszerzési gyakorlatok és 
eszközök támogatására, mivel lehetővé 
teszik az adatok újrafelhasználását és 
automatikus feldolgozását, valamint 
minimálisra csökkentik a tájékoztatási és 
az ügyleti költségeket, továbbá biztosítják 
az átláthatóságot. A szóban forgó 
elektronikus kommunikációs eszközök 
használatát ezért első lépésként kötelezővé
kell tenni a központi beszerző szervek 
számára, és emellett az egész Unióban elő 
kell segíteni a konvergáló gyakorlatokat.
Ezt követően meg kell állapítani egy 
általános kötelezettséget, amely szerint az 
elektronikus kommunikációs eszközöket 
egy kétéves átmeneti időszak után 
valamennyi beszerzési eljárásban 
alkalmazni kell.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
beszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében kifejezetten elő kell 
írni a szerződések homogén vagy 
heterogén részekre történő felosztásának 
lehetőségét. Ha a szerződéseket részekre 
osztották, az ajánlatkérők - például a 
verseny fenntartása vagy az ellátás 
biztonságának garantálása érdekében -
korlátozhatják azoknak a részeknek a 
számát, amelyre vonatkozóan egy 
gazdasági szereplő ajánlatot nyújthat be;
ezenkívül korlátozhatják az egyetlen 
pályázónak odaítélhető részek számát is.

(38) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
beszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében alkalmazni kell a 
„gondolkozz először kicsiben” elvet, a 
tagállamoknak pedig maradéktalanul 
teljesíteniük kell a kkv-k közbeszerzési 
eljárásokban való részvételének 
megkönnyítésével kapcsolatos legjobb 
gyakorlatokat tartalmazó európai 
kódexben foglaltakat. Továbbá
kifejezetten elő kell írni a szerződések 
homogén vagy heterogén részekre történő 
felosztásának lehetőségét. Ha a 
szerződéseket részekre osztották, az 
ajánlatkérők - például a verseny fenntartása 
vagy az ellátás biztonságának garantálása 
érdekében - korlátozhatják azoknak a 
részeknek a számát, amelyre vonatkozóan 
egy gazdasági szereplő ajánlatot nyújthat 
be; ezenkívül korlátozhatják az egyetlen 
pályázónak odaítélhető részek számát is.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A szerződéseket olyan objektív 
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 ajánlatkérőknek 
olyan kiváló minőségű építési beruházásra, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra van 

(43) A szerződéseket olyan objektív 
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, biztosítva 
egyúttal azt is, hogy az ajánlatkérők a 
szükségleteiknek pontosan megfelelő,
kiváló minőségű építési beruházásra, 
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szükségük, amely a lehető legjobban 
megfelel az igényeiknek. Ennek 
eredményeképpen az ajánlatkérők 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.

árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra
vonatkozó igényeket támasszanak, 
amelyek a társadalmi szempontból 
fenntartható előállítási folyamat 
szempontjaihoz kapcsolódó tényezőket is 
magukba foglalják. Ennek 
eredményeképpen az ajánlatkérők számára 
szerződés-odaítélési szempontként vagy „a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” vagy
„a legalacsonyabb költség” alkalmazását 
kell megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben a műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek
alkalmazásánál megfelelő minőségi
standardokra kell támaszkodniuk.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) 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 
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) 

(45) Az Európa 2020 stratégia a 
fenntartható fejlődésért célkitűzéseinek 
eléréséhez törekedni kell arra, hogy az 
ajánlatkérők hatáskörébe be nem 
avatkozva, 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 
irányelv) és az irodai berendezések (az 
irodai berendezésekre vonatkozó közösségi 
energiahatékonysági címkézési programról 
szóló, 2008. január 15-i 106/2008/EK 
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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.

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.

Módosítás 13

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, a gyártás helyszínét, a szállítást, a 
használatot és a karbantartást is –, a 
nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig, 
elszámolásig és a véglegesítésig;

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve
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Indokolás

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. This was the case for a number of markets in 
Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
A viszonosság elve

A beszerzési megállapodás 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 
ilyenfajta felmérését azokra a harmadik 
országokra is ki kell terjeszteni, amelyek 
nem aláíró felei a beszerzési 
megállapodásnak, de hozzáférnek a 
piachoz.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők a gazdasági szereplőket 
egyenlő és megkülönböztetésmentes 
bánásmódban részesítik, továbbá átlátható
és arányos módon járnak el.

Az ajánlatkérők a gazdasági szereplőket 
egyenlő és megkülönböztetésmentes 
bánásmódban részesítik, és átlátható 
módon járnak el.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha az ajánlatkérők által megfelelően 
indokolt sürgősségi helyzet 
kivitelezhetetlenné teszi a jelen cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított határidőt, a hirdetmény 
elküldésének időpontjától számított 
legalább 20 napos határidőt is 
meghatározhatnak.

(3) Ha az ajánlatkérők által megfelelően 
indokolt sürgősségi helyzet 
kivitelezhetetlenné teszi a jelen cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított határidőt, a hirdetmény 
elküldésének időpontjától számított 
legalább 25 napos határidőt is 
meghatározhatnak.

Sürgősségi helyzet folytán csak akkor 
csökkenthető a határidő, ha a kialakult 
helyzetet nem az ajánlatkérők idézték elő.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérő öt nappal csökkentheti 
az ajánlatok beérkezésére az (1) bekezdés 
2. albekezdésében előírt határidőt, ha 
elfogadja, hogy az ajánlatokat a 33. cikk
(3), (4) és (5) bekezdésének megfelelően 
elektronikus úton is be lehessen nyújtani.

(4) Az ajánlatkérő három nappal 
csökkentheti az ajánlatok beérkezésére az
(1) bekezdés 2. albekezdésében előírt 
határidőt, ha elfogadja, hogy az ajánlatokat 
a 33. cikk (3), (4) és (5) bekezdésének 
megfelelően elektronikus úton is be 
lehessen nyújtani.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A keretmegállapodás tartama nem 
haladhatja meg a négy évet, kivéve a 
kellően – különösen a keretmegállapodás 

A keretmegállapodás tartama nem 
haladhatja meg a nyolc évet, kivéve a 
kellően – különösen a keretmegállapodás 
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tárgyával – indokolt kivételes eseteket. tárgyával – indokolt kivételes eseteket.

Indokolás

A négyéves időtartam túl rövid, csökkenti – az általában előnyösebb szállítói ajánlatokat 
tartalmazó – hosszú távú keretmegállapodás hatását, illetve az abból eredő esetleges 
megtakarításokat. E rendelkezések egyik legfőbb oka az arra való törekvés, hogy az 
ajánlatkérő szervek kiadásai a lehető leghatékonyabbá váljanak. A javasolt időtartam e 
célkitűzéssel ellentétes, mivel az ár tekintetében a legelőnyösebb feltételekhez hosszabb 
időtartamú szerződések révén lehet jutni.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A műszaki leírásban szükség szerint 
szerepelhetnek az alábbiakkal kapcsolatos 
követelmények:

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 a bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) teljesítmény, ideértve a 
környezetvédelemmel és éghajlattal 
összefüggő teljesítmény színvonalát és a 
társadalmi szempontból fenntartható 
előállítási folyamattal kapcsolatos 
teljesítményt is;

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 a bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) életciklus-jellemzők;
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 a bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) társadalmi szempontból fenntartható 
előállítási folyamatok;

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 a bekezdés – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az adott szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány szervezeti 
felépítése, képesítése és tapasztalata.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a társadalmi szempontból fenntartható 
termelési folyamat vonatkozásában;

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő figyelembe veheti az 
ajánlattevő által benyújtott és az 
ajánlatkérő által megállapított 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokat.

Az ajánlatkérőnek figyelembe kell vennie
az ajánlattevő által benyújtott és az 
ajánlatkérő által megállapított 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokat.
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Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációban 
meghatározza, hogy engedélyezi-e 
változatok benyújtását, és ha igen, a 
változatoknak milyen 
minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Ha 
a változatokat engedélyezték, az 
ajánlatkérők arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott 
odaítélési szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

törölve

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
odaítélési eljárásai esetében azok az 
ajánlatkérők, amelyek engedélyezték 
változatok benyújtását, nem utasíthatnak 
el valamely változatot kizárólag azon az 
alapon, hogy az adott változat, amennyiben 
sikeres, inkább szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződést eredményezne, mint 
árubeszerzésre irányulót, vagy inkább 
árubeszerzésre irányuló szerződést 
eredményezne, mint szolgáltatásnyújtásra 
irányulót.

(2) Árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
odaítélési eljárásai esetében az 
ajánlatkérőknek nem áll jogában 
elutasítani valamely változatot kizárólag 
azon az alapon, hogy az adott változat, 
amennyiben sikeres, inkább 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést 
eredményezne, mint árubeszerzésre 
irányulót, vagy inkább árubeszerzésre 
irányuló szerződést eredményezne, mint 
szolgáltatásnyújtásra irányulót.
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ajánlatkérők 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
XIV. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi
rendelkezések által megállapított
kötelezettségeknek.

(5) Az ajánlatkérők nem ítélhetik oda a 
szerződést a legjobb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek, ha megállapították, hogy az 
ajánlat nem tesz eleget a munkavégzés, a 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó uniós vagy 
nemzeti jogszabályok, illetve kollektív 
szerződések szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi előírásainak vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi
rendelkezéseknek, illetve a szellemi 
tulajdonjogi kötelezettségeknek.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben nincsenek érvényben 
ilyen jogszabályok, az ajánlattevőre 
érvényes, a fentiekkel azonos szintű 
védelmet biztosító egyéb jogszabályok 
megsértése szintén a kizárás alapját 
képezi.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Építési beruházásra vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, 
illetve valamely árubeszerzésre irányuló 
szerződéssel kapcsolatos beállítási és 

törölve



AD\911382HU.doc 19/25 PE486.035v02-00

HU

üzembe helyezési műveletek esetén az 
ajánlatkérők előírhatják, hogy bizonyos 
kritikus fontosságú feladatokat maga az 
ajánlattevő, vagy olyan ajánlat esetében, 
amelyet a 30. cikk szerint a gazdasági 
szereplők egy csoportja nyújtott be, a 
csoport egyik tagja végezzen el.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, az energiahatékonysági 
szintet, a valamennyi felhasználó számára 
alkalmas kialakítást, a környezetvédelmi 
jellemzőket és az innovatív jelleget;

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) társadalmi szempontból fenntartható 
előállítási folyamat;

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a munkavégzés, szolgáltatásnyújtás 
vagy árubeszerzés helyszínén 
alkalmazandó uniós vagy nemzeti 
jogalkotás, illetve kollektív szerződések 
által előírt egészségügyi és biztonsági, 
szociális és munkajogi szabályoknak és 
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szabványoknak való megfelelés.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a 81. cikkben lefektetett, az 
alvállalkozói szerződések megkötésére 
vonatkozó követelményeknek való 
megfelelés.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő 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 
XIV. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségeknek.

Az ajánlatkérő köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget a 
munkavégzés, szolgáltatásnyújtás vagy 
beszerzés helyén alkalmazandó, uniós 
vagy nemzeti jogszabályokban, illetve 
kollektív szerződésekben lefektetett
szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi szabályok vagy a XIV. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési dokumentációban az
ajánlatkérő kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti az 

(1) A közbeszerzési dokumentációban az
ajánlattevő köteles megjelölni ajánlatában 
a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
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ajánlatkérőt 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.

harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
81 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 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 rendelkezhetnek úgy, 
hogy az alvállalkozó által a fővállalkozó 
részére teljesített szolgáltatásokért, árukért 
vagy építési beruházásokért járó 
kifizetések azonnal esedékessé válnak, 
amennyiben

a) az ajánlatkérő elismerte a fővállalkozó 
által nyújtott szolgáltatás vagy annak egy 
része teljesítését,
b) az ajánlatkérő a szolgáltatást, 
árubeszerzést vagy építési beruházást 
maradéktalanul teljesítettként elfogadta, 
illetve
c) az alvállalkozó hiába adott megfelelő 
határidőt a fővállalkozónak az a) és b) 
pontban leírt körülményekről szóló 
tájékoztatásra.
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Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
82 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
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke
nem haladja meg a 12. 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.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, amennyiben
annak értéke az eredeti szerződés árának
10%-ánál kevesebb, feltéve, hogy a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés 
általános jellegét.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
93 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 tagállamok biztosítják, hogy létrejöjjön
egy független testület, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a Bizottságot.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
93 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

93a. cikk
A Bizottság a 2013. év végéig jelentést 
készít az olyan közbeszerzések során 
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alkalmazott különböző gyakorlatokról, 
amelyek értéke alacsonyabb a 12. cikkben 
rögzített értékhatárnál, különösen az 
eddig nem elsőbbséginek minősülő 
szolgáltatások beszerzéséről.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
103 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felülvizsgálja a 12. cikkben 
megállapított értékhatárok alkalmazása 
által a belső piacra gyakorolt gazdasági 
hatásokat, és ezekről 2017. június 30-ig 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság felülvizsgálja a 12. cikkben 
megállapított értékhatárok alkalmazása 
által a belső piacra gyakorolt gazdasági 
hatásokat, és ezekről 2015. június 30-ig 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szolgáltatásnyújtásra vagy 
árubeszerzésre 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 

a) szolgáltatásnyújtásra vagy 
árubeszerzésre 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, valamint a 
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szolgáltatás teljes életciklusának 
szakaszaiban alkalmazott gyártási 
folyamatokra és módszerekre, valamint a 
megfelelőség-értékelési eljárásokra 
vonatkozó követelményeket;

megfelelőség-értékelési eljárásokra 
vonatkozó követelményeket;
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