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RÖVID INDOKOLÁS

A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést 
szolgáló Európa 2020 stratégia céljainak elérése szempontjából. A Bizottság közbeszerzésről 
szóló új irányelvi javaslatának modernizálnia kell az európai jogszabályokat e területen. 
Lehetőséget kínál a jelenlegi eljárások egyszerűsítésére, átláthatóságuk növelésére és az áruk 
és szolgáltatások beszerzése során megfelelően figyelembe veszi az energiahatékonysággal 
kapcsolatos szempontokat.

Az előadó által javasolt módosítások a közbeszerzés során a tájékoztatás és a kommunikáció 
elektronikus formáinak kiterjedt alkalmazását ösztönzik, az ajánlattételi felhívástól egészen a 
szerződés végrehajtásának nyomon követéséig. Az információs technológia alkalmazása 
költségcsökkentő hatású, ezenkívül növeli a kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) részvételét. 
A hiányos informatikai ismeretek negatív hatásainak elkerülése érdekében a tagállamokat arra 
biztatjuk, hogy biztosítsák a szükséges képzési lehetőségeket az elektronikus közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához szükséges készségek megszerzéséhez.

Az előadó javaslata, hogy javítsák a szerződések végrehajtási szakaszának nyomon követését, 
és biztosítsanak lehetőséget a szerződés súlyos megszegése esetén a szerződő féllel szemben 
további szankciók bevezetésére. A teljesítmény nyomon követése és a szankciók 
bevezetésének lehetősége jelentősen javíthatja a közbeszerzési kultúrát és biztosítja a 
közpénzek leghatékonyabb felhasználását.

Mivel megállapítást nyert, hogy a közbeszerzési eljárással járó pénzügyi terhek súlyos 
akadályt jelentenek a kkv-t számára az ajánlattételi felhívásokhoz való hozzáférés
tekintetében, az előadó azt javasolja, hogy a Bizottság készítsen egész Európára irányuló 
leltárt a közbeszerzéshez kapcsolódó díjakról, mivel e díjak egyértelmű azonosítása lehetővé 
tenné az indokolatlan terhet jelentő tételek felülvizsgálatát. Ezenkívül az ajánlattételi 
felhívásokhoz való széles körű hozzáférés biztosítása érdekében a tagállamokat az objektív, 
hatékony és alacsony költségekkel járó eljárások kialakítására ösztönözzük. Mindezt 
figyelembe véve az előadó meggyőződése, hogy új felügyeleti testületek létrehozása helyett a 
közbeszerzési szerződések megkötéséért jelenleg felelős hatóságokat kell alkalmazni.

Végül, de nem utolsósorban, kiemelt hangsúlyt kell helyezni a zöld közbeszerzésre, valamint 
arra, hogy azt beépítsék a közbeszerzési ajánlattételi felhívások révén beszerzett áruk és 
szolgáltatások értékelési kritériumaiba. Ennek megfelelően a kiválasztási kritériumoknak 
magukban kell foglalniuk a teljes életciklus-elemzésen alapuló költséghatékonyságot, amely 
megfelelően figyelembe veszi az adott áruk vagy szolgáltatások egész életciklusa során 
jellemző energiahatékonysági teljesítményt.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési szerződések tagállami 
hatóságok által vagy nevében történő 
odaítélésének meg kell felelnie az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgásának, a letelepedés szabadságának 
és a szolgáltatásnyújtás szabadságának, 
valamint az ezekből származó elveknek, 
mint például az egyenlő bánásmód, a 
megkülönböztetés tilalma, a kölcsönös 
elismerés, az arányosság és az átláthatóság 
elvének. Ugyanakkor a bizonyos értéket 
meghaladó közbeszerzési szerződések 
esetében meg kell fogalmazni a nemzeti 
beszerzési eljárásokat összehangoló 
rendelkezéseket annak érdekében, hogy az 
említett elvek a gyakorlatban is 
érvényesüljenek, és hogy a közbeszerzés 
megnyíljon a verseny számára.

(1) A közbeszerzési szerződések tagállami 
hatóságok által vagy nevében történő 
odaítélésének meg kell felelnie az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgásának, a letelepedés szabadságának 
és a szolgáltatásnyújtás szabadságának, 
valamint az ezekből származó elveknek, 
mint például az egyenlő bánásmód, a 
megkülönböztetés tilalma, a kölcsönös 
elismerés, az arányosság, a közzététel, az 
átláthatóság és a nyilvánosság elvének.
Ugyanakkor a bizonyos értéket meghaladó 
közbeszerzési szerződések esetében meg 
kell fogalmazni a nemzeti beszerzési 
eljárásokat összehangoló rendelkezéseket 
annak érdekében, hogy az említett elvek a 
gyakorlatban is érvényesüljenek, és hogy a 
közbeszerzés megnyíljon a verseny 
számára, minden esetben biztosítva a 
közpénzek hatékonyabb felhasználását.
Ehhez a tagállamoknak – az eredményes 
és megfelelő megoldások előmozdítása 
érdekében – fokozott rugalmasságra van 
szükségük.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 

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

közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell annak érdekében, hogy 
az ajánlatkérő szervek jobban 
felhasználhassák a közbeszerzési 
eszközöket a fenntartható fejlődés és más 
közös társadalmi célok szolgálatában, 
lehetővé téve, hogy ily módon növekedjen 
a közkiadások hatékonysága, a legjobb 
eredményt biztosítva a költség-nyereség 
arány tekintetében, mind a hatóságok, 
mind a vállalkozások számára csökkentve 
a költségeket és elősegítve különösen a 
kis- és középvállalkozások 
közbeszerzésben való részvételét, valamint 
annak érdekében, hogy a beszerzők 
képesek legyenek jobban felhasználni a 
közbeszerzést a közös társadalmi célok 
támogatására. Szükség van ezenkívül az
uniós szabályok egyszerűsítésére, 
különösen a tekintetben, hogy a 
fenntarthatósági célkitűzéseket hogyan 
lehet beépíteni a közbeszerzési 
eljárásokba, illetve az alapfogalmak
tisztázására a nagyobb jogbiztonság 
biztosítása érdekében, valamint az Európai 
Unió Bíróságának megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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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 meghatározza, hogyan 
járulhatnak hozzá az ajánlatkérő szervek 
a környezetvédelemhez és a fenntartható 
fejlődés előmozdításához, ugyanakkor 
biztosítja számukra a lehetőséget arra,
hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb 
szolgáltatást kapják.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9., 10. és 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket és a 
„társadalmi szempontból fenntartható” 
előállítási folyamat fogalmait be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítése, valamint annak 
garantálása céljából, hogy az ellátási lánc 
minden szakaszában tiszteletben tartsák a 
közegészségügyi és közbiztonsági 
szempontot, valamint a munkajog terén 
érvényes szociális normákat, illetve a 
nemzeti és az európai jogszabályokat.
Az irányelv meghatározza, hogyan 
járulnak hozzá az ajánlatkérő szervek a 
környezetvédelemhez és a fenntartható 
fejlődés előmozdításához, hogyan 
használják a rájuk ruházott mérlegelési 
jogkört a közbeszerzések társadalmi 
szempontból fenntartható odaítélésének 
megvalósítása céljából a legmegfelelőbb 
műszaki leírások és odaítélési szempontok 
kiválasztásával, ezáltal biztosítja 
számukra a kapcsolatot a beszerzés 
tárgyával, továbbá a legjobb ár-érték 
arányt.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ajánlatkérő szervek széles körű 
mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a 
közbeszerzés tárgyát képező áruk, 
szolgáltatások vagy munkálatok tartalmát 
meghatározó műszaki leírás kiválasztását 
illetően. Az ajánlatkérő szervek ezen 
túlmenően széles körű mérlegelési 



AD\911383HU.doc 7/71 PE486.034v02-00

HU

jogkörrel rendelkeznek abban a 
tekintetben, hogy a műszaki leírásokat és 
az odaítélési szempontokat egyaránt 
felhasználják céljaik eléréséhez, ideértve a 
fenntarthatóbb közbeszerzést biztosító 
műszaki leírásokat és kritériumokat is. A 
– többek között a fenntarthatósági 
célkitűzésekhez kapcsolódó – műszaki 
leírásoknak és odaítélési szempontoknak 
kapcsolódniuk kell a közbeszerzési 
szerződés tárgyához. Amennyiben a 
tárgyhoz való kapcsolódás szabálya 
érvényesül, ez az irányelv nem kívánja 
tovább szűkíteni azon szempontok körét, 
amelyeket egy ajánlatkérő szerv a műszaki 
leírásban vagy az odaítélési 
kritériumokban meghatározhat.

Indokolás

Az ajánlatkérő szerveket széles körű mérlegelési jogkörrel kell felruházni a közbeszerzés 
tárgyát képező árukhoz, szolgáltatásokhoz vagy építési beruházásokhoz kapcsolódó műszaki 
leírás és odaítélési szempontok kiválasztását illetően. E célból a műszaki leírás és az 
odaítélési szempontok tükrözhetik az ajánlatkérő szerv fenntarthatósági célkitűzéseit, 
valamint a működéssel kapcsolatos közbeszerzési céljait. A műszaki leírásban és az odaítélési 
szempontokban érvényesíthető fenntarthatósági célkitűzések körét és jellegét a tárgyhoz való 
kapcsolódás vizsgálata alapján korlátozni kell.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Tekintettel arra, hogy ösztönözni kell 
az uniós gazdasági szereplők határokon 
átnyúló közbeszerzési eljárásokban való 
részvételét, a tagállamoknak megfelelően 
és időben át kell ültetniük és 
alkalmazniuk kell a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 rendelkezéseit.
____________
1 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A többoldalú tárgyalások uruguayi 
fordulóján (1986–1994) elért 
megállapodásoknak a Közösség nevében a 
hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében 
történő megkötéséről szóló, 1994. 
december 22-i 94/800/EK tanácsi határozat 
alapján elfogadásra került a Kereskedelmi 
Világszervezet Kormányzati Közbeszerzési 
Megállapodása (a továbbiakban: a
„Megállapodás”). A közbeszerzési 
szerződésekkel összefüggő, a
kiegyensúlyozott jogok és kötelezettségek
e többoldalú keretrendszerében biztosítja 
az uniós és a harmadik országbeli 
gazdasági szereplők esélyeinek 
egyenlőségét az Unió és a harmadik 
országok piacain annak érdekében, hogy 
megkönnyítse a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) integrációját, valamint 
ösztönözzék a munkahelyteremtést és az 
innovációt az Unióban.  A Megállapodás, 
valamint az Európai Unió által aláírt egyéb 
vonatkozó nemzetközi egyezmények 
hatálya alá tartozó szerződések esetében az 
ajánlatkérő szervek úgy teljesítik az 
említett egyezmények alapján fennálló 
kötelezettségeiket, hogy a jelen irányelvet 
alkalmazzák azon harmadik országok 
gazdasági szereplőire, amelyek az 
egyezmények részes felei.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) 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 
világszerte tisztességes versenyt és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítson.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Mivel címzettjei a tagállamok, ez az 
irányelv nem vonatkozik a nemzetközi 
szervezetek által saját nevükben és saját 
számlájukra megvalósított 
közbeszerzésekre. Tisztázni kell azonban, 
hogy milyen mértékben alkalmazandó ez 
az irányelv azokra a beszerzésekre, 
amelyekre különös nemzetközi szabályok 
vonatkoznak.

(13) Mivel címzettjei a tagállamok, ez az 
irányelv nem vonatkozik a nemzetközi 
szervezetek által saját nevükben és saját 
számlájukra megvalósított 
közbeszerzésekre. Noha az uniós 
közbeszerzési piac túlnyomórészt nyitott,
több harmadik ország vonakodik attól,
hogy megnyissa közbeszerzési piacát a 
nemzetközi verseny előtt. A viszonosság 
elvének alkalmazása, valamint az uniós 
gazdasági szereplők korlátozó 
közbeszerzési intézkedésekkel védett 
harmadik országbeli közbeszerzési 
piacokhoz való hozzáférésének javítása 
érdekében különleges szabályokat kell 
bevezetni a COM(2012) 124 / 
2012/0060(COD) dokumentumnak 
megfelelően.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A kutatás és az innováció – ideértve 
az öko-innovációt és a társadalmi 
innovációt is – a jövőbeni növekedést 
befolyásoló fő tényezők közé tartozik, és 
központi szerepet kapott az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló Európa 2020 stratégiában. A 
hatóságoknak a közbeszerzést a lehető 
legmegfelelőbb módon kell stratégiailag 
felhasználniuk az innováció ösztönzése 
érdekében. Az innovatív áruk és 
szolgáltatások vásárlása kulcsszerepet 
játszik a közszolgáltatások 
hatékonyságának és minőségének
javításában, és emellett jelentős társadalmi 
kihívásokra ad választ. Hozzájárul a 
közpénzek gazdaságilag legelőnyösebb 
elköltésének megvalósításához, valamint 
szélesebb körű gazdasági, környezeti és 
társadalmi előnyök eléréséhez, abban az 
értelemben, hogy új ötleteket szül, azokat 
innovatív termékekké és szolgáltatásokká 
alakítja, ezáltal pedig elősegíti a 
fenntartható gazdasági növekedést. Az 
irányelv várhatóan hozzá fog járulni az
innovációs közbeszerzés 
megkönnyítéséhez, és segíti a tagállamokat 
az Innovatív Unió célkitűzéseinek 
elérésében. Ezért rendelkezni kell egy 
külön közbeszerzési eljárásról, amely 
lehetővé teszi az ajánlatkérő szervek 
számára, hogy hosszú távú innovációs 
partnerséget létesítsenek valamely új, 
innovatív termék, szolgáltatás vagy építési 
beruházás kialakítása, majd megvásárlása 
érdekében, feltéve, hogy a termékeket, 
építési beruházásokat, illetve 
szolgáltatásokat a meghatározott 
teljesítményszinteknek és költségeknek 
megfelelően teljesítik. A partnerséget úgy 
kell felépíteni, hogy képes legyen a 

(17) A kutatás és az innováció – ideértve 
az öko-innovációt és a társadalmi 
innovációt is – a jövőbeni növekedést 
befolyásoló fő tényezők közé tartozik, és 
központi szerepet kapott az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
irányuló Európa 2020 stratégiában. A 
hatóságoknak a közbeszerzést a lehető 
legmegfelelőbb módon kell stratégiailag 
felhasználniuk a K+F és az innováció 
ösztönzése érdekében. A K+F 
megvásárlása, valamint az innovatív áruk 
és szolgáltatások bevezetése kulcsszerepet 
játszik a közszolgáltatások 
hatékonyságának és minőségének 
javításában, és emellett jelentős társadalmi 
kihívásokra ad választ. Hozzájárul a 
közpénzek gazdaságilag legelőnyösebb 
elköltésének megvalósításához, valamint 
szélesebb körű gazdasági, környezeti és 
társadalmi előnyök eléréséhez, abban az 
értelemben, hogy új ötleteket szül, azokat 
innovatív termékekké és szolgáltatásokká 
alakítja, ezáltal pedig elősegíti a 
fenntartható gazdasági növekedést. Az 
irányelv várhatóan hozzá fog járulni a 
K+F-hez és az innovatív árukhoz és 
szolgáltatások kapcsolódó közbeszerzés 
megkönnyítéséhez, és segíti a tagállamokat 
az Innovatív Unió célkitűzéseinek 
elérésében, de nem írhat elő kötelező 
kvótákat az innovációs közbeszerzésre 
vonatkozóan, mivel ez korlátozná a 
versenyt és az ajánlatkérő szervek 
választási lehetőségeit. Helyénvaló tehát a 
lehető legpontosabban meghatározni a 
K+F, valamint az innovatív áruk és 
szolgáltatások közbeszerzésére kínálkozó 
lehetőségeket. Ezért rendelkezni kell egy 
külön közbeszerzési eljárásról, amely 
lehetővé teszi az ajánlatkérő szervek 
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szükséges „piaci húzóerő” generálására, a 
piac kizárása nélkül ösztönözve az 
innovatív megoldás kialakítását.

számára, hogy hosszú távú innovációs 
partnerséget létesítsenek valamely új, 
innovatív termék, szolgáltatás vagy építési 
beruházás kialakítása, majd megvásárlása 
érdekében, feltéve, hogy a termékeket, 
építési beruházásokat, illetve 
szolgáltatásokat a meghatározott 
teljesítményszinteknek és költségeknek 
megfelelően teljesítik. A partnerséget úgy 
kell felépíteni, hogy képes legyen a 
szükséges „piaci húzóerő” generálására, a 
piac kizárása nélkül ösztönözve az 
innovatív megoldás kialakítását.

Indokolás

A közbeszerzés jelentős szerepet játszhat a kutatás és az innováció ösztönzésében. Az 
irányelvnek ezért pontosabban kell rendelkeznie a K+F és az innovatív megoldások 
közbeszerzés révén történő előmozdításáról.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) 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 a minimum-határidők 
elektronikus eszközök használata esetében 
történő csökkentéséről, azonban arra a 
feltételre is figyelemmel, hogy azok 
összeegyeztethetők legyenek az uniós 
szinten előirányzott meghatározott 
adatátviteli móddal. Ezenfelül a megfelelő 
funkciókkal rendelkező elektronikus 
tájékoztatási és kommunikációs eszközök 
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lehetővé tehetik az ajánlatkérő szervek 
számára a közbeszerzési eljárások során 
felmerülő hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját.

lehetővé tehetik az ajánlatkérő szervek 
számára a közbeszerzési eljárások, illetve a 
végrehajtási szakasz során felmerülő hibák 
megelőzését, feltárását és korrekcióját. A 
dematerializálásra ésszerű határidőt kell 
meghatározni, hogy a szereplők elegendő 
időt kapjanak a képzésre.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A közbeszerzési szerződéseknek a 
különböző tagállamokból származó 
ajánlatkérő szervek által történő odaítélése 
jelenleg sajátos jogi nehézségekbe ütközik, 
különös tekintettel a nemzeti jogszabályok 
összeütközésére. Annak ellenére, hogy a 
2004/18/EK irányelv hallgatólagosan 
megengedte a határokon átnyúló közös 
közbeszerzést, a gyakorlatban több nemzeti 
jogrendszer kifejezetten vagy 
hallgatólagosan jogilag bizonytalanná vagy 
lehetetlenné tette a határokon átnyúló 
közös beszerzést. A különböző 
tagállamokból származó ajánlatkérő 
szervek érdekeltek lehetnek az 
együttműködésben és a közbeszerzési 
szerződések közös odaítélésében annak 
érdekében, hogy maximális előnyt 
kovácsoljanak a belső piacban rejlő 
lehetőségekből a méretgazdaságosság, 
valamint az előnyök és a kockázatok 
megosztása szempontjából, nem 
utolsósorban azon innovatív projektek 
esetében, amelyek több kockázattal járnak 
az egyetlen ajánlatkérő szerv által 
ésszerűen viselhető kockázatnál. Ezért az 
egységes piac ajánlatkérő szervei közötti 
együttműködés megkönnyítése érdekében 
az alkalmazandó jogot megjelölő új 
szabályokat kell megállapítani a határokon 
átnyúló közös beszerzésre vonatkozóan.
Emellett a különböző tagállamokban lévő 

(26) A közbeszerzési szerződéseknek a 
különböző tagállamokból származó 
ajánlatkérő szervek által történő odaítélése 
jelenleg sajátos jogi nehézségekbe ütközik, 
különös tekintettel a nemzeti jogszabályok 
összeütközésére. Annak ellenére, hogy a 
2004/18/EK irányelv hallgatólagosan 
megengedte a határokon átnyúló közös 
közbeszerzést, a gyakorlatban több nemzeti 
jogrendszer kifejezetten vagy 
hallgatólagosan jogilag bizonytalanná vagy 
lehetetlenné tette a határokon átnyúló 
közös beszerzést. A különböző 
tagállamokból származó ajánlatkérő 
szervek érdekeltek lehetnek az 
együttműködésben és a közbeszerzési 
szerződések közös odaítélésében annak 
érdekében, hogy maximális előnyt 
kovácsoljanak a belső piacban rejlő 
lehetőségekből a méretgazdaságosság, 
valamint az előnyök és a kockázatok 
megosztása szempontjából, nem 
utolsósorban azon innovatív projektek 
esetében, amelyek több kockázattal járnak 
az egyetlen ajánlatkérő szerv által 
ésszerűen viselhető kockázatnál. Ezért az 
egységes piac ajánlatkérő szervei közötti 
együttműködés megkönnyítése érdekében 
az alkalmazandó jogot megjelölő új 
szabályokat kell megállapítani a határokon 
átnyúló közös beszerzésre vonatkozóan.
Emellett a különböző tagállamokban lévő 
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ajánlatkérő szervek a nemzeti vagy uniós 
jog hatálya alatt közös jogalanyokat 
hozhatnak létre. Az ilyen közös 
közbeszerzésekre különös szabályokat kell 
alkotni.

ajánlatkérő szervek a nemzeti vagy uniós 
jog hatálya alatt közös jogalanyokat 
hozhatnak létre. Az ilyen közös 
közbeszerzésekre különös szabályokat kell 
alkotni. Ott, ahol feltehetően nem 
valósítható meg határokon átnyúló 
közbeszerzés, az ajánlatkérő szervek 
számára lehetővé kell tenni, hogy 
egyszerűbb rendszer alkalmazása 
érdekében eltérjenek az európai 
közbeszerzési szabályoktól.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A közbeszerzők által kidolgozott 
műszaki leírásoknak lehetővé kell tenniük 
a közbeszerzés verseny előtti megnyitását.
E célból lehetővé kell tenni a műszaki 
megoldások sokféleségét tükröző ajánlatok 
benyújtását, hogy megfelelő szintű verseny 
alakulhasson ki. Ennek megfelelően a 
műszaki leírásokat oly módon kell 
összeállítani, hogy elkerülhető legyen a 
verseny olyan követelményeken keresztül 
történő mesterséges korlátozása, amelyek 
egy konkrét gazdasági szereplőnek 
kedveznek azáltal, hogy az adott gazdasági 
szereplő által rendszerint kínált áruk, 
szolgáltatások vagy építési beruházások fő 
jellemzőit tükrözik. A műszaki leírásoknak 
a funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
kidolgozása általában lehetővé teszi e cél 
lehető legmegfelelőbb módon történő 
megvalósítását, valamint támogatja az 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérő szervnek el kell bírálnia az 
egyenértékű szabályokon alapuló 
ajánlatokat. Az egyenértékűség 
bizonyításához az ajánlattevőktől 

(27) A közbeszerzők által kidolgozott 
műszaki leírásoknak lehetővé kell tenniük 
a közbeszerzés verseny előtti megnyitását.
E célból lehetővé kell tenni a műszaki 
megoldások sokféleségét tükröző ajánlatok 
benyújtását, hogy megfelelő szintű verseny 
alakulhasson ki. Ennek megfelelően a 
műszaki leírások célja a valamely 
szerződés tárgya által betöltendő funkció 
meghatározása, és azokat minden esetben
oly módon kell összeállítani, hogy 
elkerülhető legyen a verseny olyan 
követelményeken keresztül történő 
mesterséges korlátozása, amelyek egy 
konkrét gazdasági szereplőnek kedveznek 
azáltal, hogy az adott gazdasági szereplő 
által rendszerint kínált áruk, szolgáltatások 
vagy építési beruházások fő jellemzőit 
tükrözik. A műszaki leírásoknak a 
funkcionális és teljesítményi 
követelmények tekintetében történő 
kidolgozása általában lehetővé teszi e cél 
lehető legmegfelelőbb módon történő 
megvalósítását, valamint támogatja az 
innovációt. Amennyiben európai 
szabványra vagy annak hiányában nemzeti 
szabványra történik hivatkozás, az 
ajánlatkérő szervnek el kell bírálnia az 
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megkövetelhető, hogy mutassanak be 
harmadik személy által igazolt 
bizonyítékot, azonban más megfelelő 
bizonyítási eszközök - például a gyártó 
műszaki dokumentációja - is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére.

egyenértékű szabályokon alapuló 
ajánlatokat. Az egyenértékűség 
bizonyításához az ajánlattevőktől 
megkövetelhető, hogy mutassanak be 
harmadik személy által igazolt 
bizonyítékot, azonban más megfelelő 
bizonyítási eszközök - például a gyártó 
műszaki dokumentációja - is 
megengedhetők, ha az érintett gazdasági 
szereplő nem fér hozzá ilyen 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A bizonyos termékek és 
szolgáltatások beszerzése, valamint 
épületek vásárlása és bérlése tekintetében 
az építési beruházásokat, beszerzéseket 
vagy szolgáltatásokat közbeszerzési 
szerződések útján odaítélő központi 
kormányzatoknak példát kell mutatniuk, 
és döntéseik során szem előtt kell 
tartaniuk a beszerzések 
energiahatékonyságát. Ez azon igazgatási 
szervezeti egységekre vonatkozik, amelyek 
hatásköre az egész területre kiterjed. 
Amennyiben valamely tagállamban, 
illetve egy adott hatáskör vonatkozásában 
nem létezik olyan érintett igazgatási 
szervezeti egység, amelynek hatásköre 
kiterjed az egész területre, akkor a 
kötelezettségnek azokra az igazgatási 
egységekre kell vonatkoznia, amelyek 
hatásköre együttesen kiterjed az egész 
területre. Nem érintheti azonban ezen 
irányelv előírásait.
A tagállamoknak az ezen irányelvben a 
beszerzésre vonatkozó 
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energiahatékonysági követelmények 
hatálya alá tartozó termékektől eltérő 
termékek esetében ösztönözniük kell a 
közintézményeket a beszerzés 
energiahatékonyságának 
figyelembevételére.

Indokolás

Utalás az energiahatékonysági irányelv ITRE által elfogadott változatára (ITRE/7/06352).

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A kis- és középvállalkozásoknak 
(kkv-k) általában véve a közbeszerzéseken, 
és különösen az innovációs és a 
szolgáltatási ágazatban való alacsony 
részvételi aránya miatt meg kell hozni a 
jogalkotási téren szükséges 
intézkedéseket. Ennek keretében több 
intézkedést kellene fontolóra venni, 
például a megkülönböztetésmentesség 
tiszteletben tartását, az intézkedéseknek a 
vállalkozás honossága szempontjából való 
semlegességét, az ajánlatok 
versenyképességének figyelembevételét, a 
versenyképes kkv-k támogatását lehetővé 
tevő preferenciális intézkedéseket. 
Ellenőrzési és jelentéstételi intézkedéseket 
is be kell vezetni a kkv-knak odaítélt 
közbeszerzési szerződések ágazatonként és 
összeg szerint történő jobb statisztikai 
követésének biztosítása és annak 
érdekében, hogy az ajánlatkérők figyelmét 
felhívják a kkv-kra és arra, hogy azok 
milyen nehézségekbe ütköznek a 
közbeszerzésekhez való hozzáférés terén.

Módosítás 16
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Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) A közbeszerzésnek a „gondolkozz 
előbb kicsiben” elvet kell követnie, és a 
tagállamoknak teljes körűen végre kell 
hajtaniuk a kkv-k közbeszerzési 
eljárásokban való részvételének 
megkönnyítésével kapcsolatos bevált 
gyakorlatok európai kódexét.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
29 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29b) Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 
a nemzetközi kereskedelem terén fontos a 
viszonosság, valamint arra, hogy a 
közbeszerzésekről szóló többoldalú 
megállapodás fontos szerepet játszik 
abban, hogy a közbeszerzéseket 
(áruszállítás, szolgáltatásnyújtás, építési 
beruházás) a lehető legszélesebb körben 
megnyissák a külföldi verseny előtt, és 
átlátható, igazságos és 
megkülönböztetésmentes feltételeket 
biztosítsanak a magánjog hatálya alá 
tartozó ajánlattevők számára.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében az ajánlatkérő 
szerveket a szerződések részekre osztására 
kell buzdítani, valamint kötelezni kell őket 

(30) A kis- és középvállalkozások (kkv-k), 
valamint a civil társadalom közbeszerzési 
piacon való részvételének ösztönzése 
érdekében az ajánlatkérő szerveket a 
szerződések részekre osztására kell 
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annak megindoklására, ha nem így tesznek.
Ha a szerződéseket részekre osztották, az 
ajánlatkérő szervek - 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.

buzdítani, valamint kötelezni kell őket 
annak megindoklására, ha nem így tesznek.
Ha a szerződéseket részekre osztották, az 
ajánlatkérő szervek - 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. Ilyen részekre 
osztás azonban nem végezhető a 
jogszabályban előírt közbeszerzési 
eljárások megkerülése érdekében.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Annak érdekében, hogy a 
közbeszerzési szerződéseket − az uniós 
küszöbértékek alatt is − a lehető 
legkönnyebben hozzáférhetővé tegyék a 
kkv-k számára, a tagállamok további 
közbeszerzési intézkedéseket hozhatnak.

Indokolás

Az EU-n belül a közbeszerzéseknek több mint a fele az irányelv hatályán kívül esik, jelentős 
szerepet biztosítva a tagállamok számára a kkv-k részvételének elősegítése terén. A nemzeti 
szintű közbeszerzési szerződések jobb lehetőséget jelentenek, mivel e szerződések mérete 
megfelelőbb a kkv-k számára.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) A közbeszerzési eljárásokban való 
részvétel számos gazdasági szereplő 
számára jelentős pénzügyi terhet jelent. A 
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kkv-k részvételének támogatása érdekében 
a beszerzési szakaszban, a végrehajtási 
szakaszban és a jogorvoslati szakaszban is 
jelentősen csökkenteni kell a pénzügyi 
terheket.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Az ebben az irányelvben bevezetett 
azon új egyedi eszközökön túl, amelyek 
célja a kkv-k közbeszerzési piacra való 
bevonásának előmozdítása, a 
tagállamoknak és az ajánlatkérő 
szerveknek további kkv-barát 
közbeszerzési stratégiákat kell 
létrehozniuk. A kkv-k számára a jelenlegi 
rendszernél előnyösebb új szabályok 
végrehajtása és alkalmazása önmagában 
nem elegendő. A Bizottság közzétette „„A 
legjobb gyakorlatok európai kódexe a kkv-
k közbeszerzési eljárásokban való 
részvételének megkönnyítéséről” című 
munkadokumentumot (SEC (2008)COM 
2193), amelynek célja a tagállamok 
ösztönzése a nemzeti stratégiák, 
programok és cselekvési tervek 
beindítására annak érdekében, hogy 
javítsák a kkv-k részvételét ezeken a 
piacokon. Ebben a szellemben a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságoknak 
szigorúan alkalmazniuk kell az 
irányelvben foglalt szabályokat, és a kkv-k 
közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésének fokozását célzó 
következetes, átfogó politikákat kell 
végrehajtaniuk.

Indokolás

Üdvözlendők az irányelvben szereplő új, kkv-barát szabályok. Ha azonban biztosítani 
kívánjuk, hogy a kkv-k élni tudjanak a közbeszerzési piacok által kínált jelentős előnyökkel, 
ennél többre van szükség. Valamennyi tagállamot, régiót és helyi hatóságot olyan stratégiák 
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és politikák bevezetésére kell ösztönözni, amelyek uniós és nemzeti szinten egyaránt elősegítik 
a kkv-k szélesebb körű átfogó közreműködését ezeken a piacokon.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32b) A Bizottság elkészít és közzétesz egy 
az egész Unióra vonatkozó leltárt a 
közbeszerzéshez kapcsolódó valamennyi 
díjról, a jogorvoslati díjakra és az 
jogorvoslathoz kapcsolódó egyéb 
költségekre összpontosítva.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) 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 ajánlatkérő 
szerveknek kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, amely 
a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek, például abban az esetben, ha 
a választott szerződés-odaítélési 
szempontok a termelési folyamathoz 
kapcsolódó tényezőket tartalmaznak.
Ennek eredményeképpen az ajánlatkérő 
szervek számára szerződés-odaítélési 
szempontként vagy „a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat” vagy „a 
legalacsonyabb költség” alkalmazását kell 

(37) 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 ajánlatkérő 
szerveknek kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, amely 
a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek, például abban az esetben, ha 
a választott szerződés-odaítélési 
szempontok a termelési folyamathoz 
kapcsolódó tényezőket tartalmaznak.
Ennek eredményeképpen az ajánlatkérő 
szervek számára szerződés-odaítélési 
szempontként vagy „a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat” vagy „a 
legalacsonyabb költség” alkalmazását kell 
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megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon meghatározhatják 
a megfelelő minőségi standardokat.

megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben a szigorú szabványosítás 
tárgyát képező termékekre vonatkozóan
műszaki leírások vagy szerződésteljesítési 
feltételek alkalmazásával szabadon 
meghatározhatják a megfelelő minőségi 
standardokat.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az Európa 2020 stratégia a 
fenntartható fejlődésért célkitűzéseinek
eléréséhez rendkívül fontos, hogy teljes 
mértékben kihasználják a közbeszerzésben 
rejlő lehetőséget. Az egyes ágazatok és 
piacok közötti jelentős eltérések miatt 
azonban nem lenne helyénvaló általánosan 
érvényes kötelező előírásokat 
megállapítani a környezetvédelmi, 
szociális és innovatív beszerzések 
esetében. Az uniós jogalkotás már 
megállapított néhány, bizonyos 
célkitűzések elérését célzó kötelező 
közbeszerzési követelményt a közúti 
járművek (a tiszta és energiahatékony 
közúti járművek használatának 
előmozdításáról szóló, 2009. április 23-i 
2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv) és az irodai berendezések (az 
irodai berendezésekre vonatkozó közösségi 
energiahatékonysági címkézési programról 
szóló, 2008. január 15-i 106/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv) 
ágazatában. Emellett számottevő előrelépés 
történt az életciklus-költségek 
meghatározásának közös módszereire 
vonatkozó definíciók terén. Helyénvalónak 
tűnik ezért az ezen az úton való 
továbbhaladás, az ágazati jogalkotásra 
hagyva a kötelező célkitűzések és tervek 
meghatározását az adott ágazatban 
uralkodó sajátos politikák és feltételek 

(39) Az Európa 2020 stratégia a 
fenntartható fejlődésért célkitűzéseinek
elérése érdekében arra kell törekedni, 
hogy teljes mértékben kihasználják a 
közbeszerzésben rejlő lehetőséget anélkül, 
hogy beavatkoznának az ajánlatkérő 
szervek hatáskörébe. A közbeszerzés 
különösen az innováció nélkülözhetetlen 
mozgatórugója, amely pedig nagy 
jelentőséggel bír Európa későbbi 
növekedése szempontjából. 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) 
ágazatában. Emellett számottevő előrelépés 
történt az életciklus-költségek 
meghatározásának közös módszereire 
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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.

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 25

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

termelési, használati, karbantartási és az 
életciklus végi ártalmatlanítási költségeket) 
és a külső költségeket, amennyiben azok 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Amennyiben az energiahatékony 
áruk és szolgáltatások beszerzése 
érdekében az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszert 
alkalmaznak, az együttes vagy csoportos 
beszerzés energiahatékonyságának 
prioritást kell élveznie az egyes 
beszerzések energiahatékonyságával 
szemben, figyelembe véve a tervezett 
felhasználás technikai megfelelőségét.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 

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

való jobb integrációja érdekében a 
beszerzők számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott termelési vagy 
szolgáltatásnyújtási folyamatokban 
közvetlenül részt vevő személyek 
munkakörülményeihez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessék a
szerződésteljesítési feltételek között. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
ilyen jellemzőket magukban foglaló
valamennyi teljesítési feltételnek minden 
esetben azokra a jellemzőkre kell 
korlátozódniuk, amelyek közvetlenül 
befolyásolják az alkalmazottakat a 
munkakörnyezetükben. E szempontokat a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 
1996. december 16-i 96/71/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban és olyan módon kell 
alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 
szereplőket. A szolgáltatási szerződések és 
az építési beruházások tervét magában 
foglaló szerződések esetében meg kell 
engedni az ajánlatkérő szerveknek, hogy a 
szóban forgó szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési szempontként használják, mivel 
ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére és az ajánlat gazdasági 
értékére, és ennek következtében
közvetlenül kapcsolódik a szerződés 
tárgyához.
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Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Különösen fontos, hogy a Bizottság az (55) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
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előkészítő munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson az érintett 
szereplőkkel, például a helyi és regionális 
hatóságok képviselőivel, a civil 
társadalommal, az érdekeltekkel stb.,
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során egyidejűleg, időben és megfelelő 
módon továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 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 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e küszöbértékek alatti építési 
beruházásokra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések 
esetében a tagállamok a nyílt versenyre 
vonatkozó olyan nemzeti eljárásokat 
hajtanak végre, amelyek biztosítják az 
egyenlő hozzáférés, a 
megkülönböztetésmentesség és az 
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átláthatóság szerződésben foglalt elvének 
való megfelelést.

Indokolás

Növelni kell a helyi és regionális hatóságok árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződéseire vonatkozó jelenlegi küszöbértéket olyan gazdasági érték elérése 
érdekében, amely vonzerővel bír a határokon átnyúló beszállítók számára, és ezért valóban 
képes fellendíteni az egységes piacot. A küszöbértékek emelése azonban nem jelentheti azt, 
hogy az adott érték alatti szerződések nem bocsáthatók pályázati eljárásra, ezért a 
tagállamokat kötelezni kell az ilyen ajánlatok elfogadását lehetővé tevő nemzeti szabályok 
végrehajtására.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az európai uniós közbeszerzési jogi 
keret részét képező közbeszerzési 
megállapodás (GPA) gyakorlati 
végrehajtása annak előzetes értékelésén 
alapul, hogy az Európai Unió és a részes 
harmadik államok közötti piacnyitás 
tekintetében megfelelően alkalmazzák-e 
az alapvető viszonosság elvét. Az alapvető 
viszonosság ezen értékelése egyúttal 
azokra a harmadik országokra is kiterjed, 
amelyek nem aláírói a GPA-nak, de 
hozzáférnek az európai közbeszerzési 
piachoz.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Különleges kizárások a postai 

szolgáltatások terén
(1) Ez az irányelv nem alkalmazandó 
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olyan közbeszerzési szerződésre, amelynek 
elsődleges célja, hogy az ajánlatkérő szerv 
számára lehetővé tegye postai 
szolgáltatások és a postai szolgáltatásoktól 
eltérő szolgáltatások nyújtását.
(2) E cikk alkalmazásában:
a) a. „postai szolgáltatások”: olyan 
szolgáltatások, amelyek postai 
küldemények gyűjtését, feldolgozását, 
szállítását és kézbesítését foglalják 
magukban. Ide tartoznak mind a 
97/67/EK irányelvnek megfelelően 
létrehozott egyetemes szolgáltatás hatálya 
alá tartozó, mind az oda nem tartozó 
szolgáltatások;
b)„postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások”: a következő területeken 
nyújtott szolgáltatások:
i. postaszolgálat-irányítási szolgáltatások 
(a feladást megelőző és azt követő 
szolgáltatások, például a „mailroom 
management services”);
ii. elektronikus postával összefüggő és 
teljes mértékben elektronikus úton 
nyújtott hozzáadott-értékű szolgáltatások 
(beleértve kódolt dokumentumok 
elektronikus úton történő biztonságos 
továbbítását, a címkezelési 
szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus 
levelek továbbítását);
iii. az i. pontban nem szereplő postai 
küldeményekhez, így például címzés 
nélküli közvetlen küldeményhez 
kapcsolódó szolgáltatások;
iv. a közös közbeszerzési szójegyzékben 
(CPV) a 66100000-1 és 66720000-3 
közötti hivatkozási számok alatt és a 19. 
cikk c) pontjában meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások, beleértve különösen a 
postai pénzesutalványokat és a postai 
elszámolási számlákról történő 
átutalásokat;
v. bélyeggyűjtői szolgáltatások;
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vi. logisztikai szolgáltatások (a fizikai 
kézbesítést és/vagy a raktározást egyéb, 
nem postai funkciókkal vegyítő 
szolgáltatások).

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a postai szolgáltatási ágazat liberalizációjára irányuló uniós 
szabályok bevezetését követően a postai szolgáltatási ágazatban hatékony piaci verseny 
alakult ki, ezen ágazat közbeszerzési szerződéseit ki kell zárni ennek az irányelvnek az 
alkalmazási köréből annyiban, amennyiben a szerződések elsődleges célja az, hogy lehetővé 
tegyék az ajánlatkérő szerv számára a postai szolgáltatási ágazatban bizonyos tevékenységek 
gyakorlását.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az érintett jogi személy tevékenységeit 
teljes körűen az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szervek vagy az általa 
ellenőrzött más jogi személyek számára 
végzik;

Indokolás

Ha a jogi személyek tevékenységük 10 %-át továbbra is a nyílt piacon végezhetik, az súlyos 
versenytorzulásokat eredményezhet és – különösen helyi szinten – hátrányosan érintheti a 
kkv-kat.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az érintett jogi személy tevékenységeit 
teljes körűen az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy az általa ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzik;
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Indokolás

Ha a jogi személyek tevékenységük 10 %-át továbbra is a nyílt piacon végezhetik, az súlyos 
versenytorzulásokat eredményezhet és – különösen helyi szinten – hátrányosan érintheti a 
kkv-kat.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az ajánlatkérő szervek a gazdasági 
szereplőket az egyenlőség, a szabad 
verseny és a közzététel elvének egyenlő és 
megkülönböztetésmentes bánásmódban 
részesítik, továbbá átlátható és arányos 
módon járnak el, mindenkor biztosítva a 
közpénzek leghatékonyabb felhasználását.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ajánlatkérő szerveknek és egyéb 
érintett feleknek biztosítaniuk kell a 
bizalmas információk védelmét, és meg 
kell akadályozniuk az ilyen 
információkkal való bármifajta 
visszaélést.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az elektronikus közbeszerzési 
rendszerek technikai szabványainak a 19. 
cikknek megfelelő kidolgozása során a 
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Bizottság szorosan együttműködik az 
Európai Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökséggel (ENISA) az adatok 
bizalmas kezelésére vonatkozó szabványok 
legmagasabb szintű biztosítása érdekében.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a jelen irányelv 32., 33., 34. 
cikkében, 35. cikkének (2) bekezdésében, 
49. cikkének (2) bekezdésében vagy 51. 
cikkében meghatározottaktól eltérő 
helyzetekben is kötelezővé tehetik az 
elektronikus kommunikációs eszközök 
alkalmazását.

A tagállamok a jelen irányelv 32., 33., 34. 
cikkében, 35. cikkének (2) bekezdésében, 
49. cikkének (2) bekezdésében vagy 51. 
cikkében meghatározottaktól eltérő 
helyzetekben is kötelezővé tehetik az 
elektronikus kommunikációs eszközök 
alkalmazását, feltéve, hogy azok nem 
jelentenek leküzdhetetlen akadályt a kkv-k 
és a mikrovállalkozások számára.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek a kommunikáció, 
az információcsere és az adattárolás során 
kötelesek biztosítani az adatok 
sértetlenségének, valamint az ajánlatok és 
részvételi jelentkezések bizalmasságának 
megőrzését. Csak azután vizsgálják meg az 
ajánlatok és a részvételi jelentkezések 
tartalmát, hogy az ezek benyújtására 
vonatkozó határidő lejárt.

Az ajánlatkérő szervek a kommunikáció, 
az információcsere és az adattárolás során 
kötelesek biztosítani az adatok 
sértetlenségének, valamint az ajánlatok és 
részvételi jelentkezések, valamint a 18. 
cikkben említett információk
bizalmasságának megőrzését. Csak azután 
vizsgálják meg az ajánlatok és a részvételi 
jelentkezések tartalmát, hogy az ezek 
benyújtására vonatkozó határidő lejárt.
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Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megfelelő időben 
lehetőséget biztosítanak az elektronikus 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
szükséges ismeretek és készségek 
megszerzésére.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. cikk törölve
Jogellenes magatartás

A részvételre jelentkezők az eljárás 
kezdetekor kötelesek nyilatkozatot tenni, 
hogy az alábbiak egyikét sem tették, illetve 
teszik meg:
a) nem befolyásolják jogtalanul az 
ajánlatkérő szerv döntéshozatali folyamát, 
vagy nem szereznek meg olyan bizalmas 
információt, amely jogosulatlan előnyöket 
biztosítana számukra a közbeszerzési 
eljárásban;
b) nem kötnek a verseny torzítására 
irányuló megállapodást a többi részvételre 
jelentkezővel és ajánlattevővel;
c) nem szolgáltatnak szándékosan olyan 
félrevezető információt, amely lényegesen 
befolyásolhatja a kizárásra, a 
kiválasztásra vagy a szerződés odaítélésére 
vonatkozó döntéseket.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 és 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok arról is rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szervek tárgyalásos 
eljárást vagy versenypárbeszédet 
alkalmazhatnak, feltéve, hogy az egyenlő 
esélyeket biztosít és megakadályozza a
verseny torzulását.

a) az építési beruházásokat illetően, 
amennyiben az építési beruházásra 
irányuló szerződés tárgya az építési 
beruházás 2. cikk (8) bekezdés szerinti 
tervezése és kivitelezése együtt, vagy 
amennyiben tárgyalásokra van szükség a 
projekt jogi vagy pénzügyi felépítésének 
kialakításához;
b) az építési beruházásra irányuló 
közbeszerzési szerződések vonatkozásában 
a kizárólag kutatási vagy innovációs, 
tesztelési vagy fejlesztési céllal, és nem a 
nyereségesség biztosításának vagy a 
kutatási és fejlesztési költségek 
megtérülésének céljából végrehajtott 
építési beruházások esetében;
c) a szolgáltatás vagy árubeszerzés 
vonatkozásában, amennyiben a műszaki 
leírás nem állapítható meg kellő 
pontossággal a VIII. melléklet 2-5. pontja 
szerinti szabványok, európai műszaki 
tanúsítványok, közös műszaki leírások 
vagy műszaki referenciák valamelyikére 
való hivatkozással;
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d) a 30. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerinti szabálytalan vagy elfogadhatatlan 
ajánlatok esetén;
e) amennyiben az építési beruházás, az 
árubeszerzések vagy a szolgáltatások 
jellegéhez vagy összetettségéhez 
kapcsolódó sajátos körülmények vagy a 
kapcsolódó kockázatok miatt a szerződés 
előzetes tárgyalások nélkül nem ítélhető 
oda.
A tagállamok úgy határozhatnak, hogy a 
tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet 
vagy az innovációs partnerséget nem 
ültetik át a nemzeti jogukba.

Indokolás

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérő öt nappal csökkentheti 
az ajánlatok beérkezésére az (1) bekezdés 
második albekezdésében előírt határidőt, 
ha elfogadja, hogy az ajánlatokat a 19. 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 második albekezdésében 
előírt határidőt, ha elfogadja, hogy az 
ajánlatokat a 19. cikk (3), (4) és (5) 
bekezdésének megfelelően elektronikus 
úton is be lehessen nyújtani.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
szankciókkal sújtják azokat az ajánlatkérő 
szerveket, amelyek nem tesznek eleget a 
semlegesség elvének.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás 
feladásától számított 40 nap.

Indokolás

Az egyes eljárásokra vonatkozó minél egységesebb igazgatási szabályok biztosítása 
érdekében a részvételi jelentkezések beérkezése minimális határidejének a nyílt eljáráshoz 
hasonlóan 40 napnak kell lennie.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A versenypárbeszéd egymást követő 
szakaszokban is végbemehet annak 
érdekében, hogy a részvételi felhívásban 
vagy az ismertetőben meghatározott 
odaítélési szempontok alkalmazása révén 
csökkentse a párbeszéd folyamán 
megvitatandó megoldások számát. Az
ajánlatkérő szerv köteles feltüntetni a 
részvételi felhívásban vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban, hogy igénybe fogja-e 
venni ezt a lehetőséget.

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Módosítás 49
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Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Miután bejelentette, hogy a párbeszéd 
lezárult és erről tájékoztatta a résztvevőket, 
az ajánlatkérő szerv felkéri a résztvevőket, 
hogy a párbeszéd folyamán bemutatott és 
meghatározott megoldás vagy megoldások 
alapján nyújtsák be végleges ajánlatukat.
Ezeknek az ajánlatoknak tartalmazniuk kell 
minden, a projekt megvalósításához előírt 
és szükséges elemet.

(6) Miután bejelentette, hogy a párbeszéd 
lezárult és erről tájékoztatta a résztvevőket, 
az ajánlatkérő szerv felkéri az egyes
résztvevőket, hogy a párbeszéd folyamán 
bemutatott és meghatározott megoldás 
vagy megoldások alapján nyújtsák be 
végleges ajánlatukat. Ezeknek az 
ajánlatoknak tartalmazniuk kell minden, a 
projekt megvalósításához előírt és 
szükséges elemet.

Indokolás

A titoktartással kapcsolatos szempontokkal való összhang érdekében az ajánlattevők 
feltehetően nem azonos megoldást kínálnak majd, ami különösen fontos az innovatív 
megoldások terén.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely gazdasági szereplő kérheti a 
részvételét az innovációs partnerségekben 
olyan részvételi felhívás esetében, 
amelynek célja egy strukturált partnerség 
létrehozása egy innovatív termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
kifejlesztése, és az ennek eredményeként 
létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési 
beruházások ezt követő megvásárlása 
érdekében, feltéve, hogy azok megfelelnek 
a megállapított teljesítményszinteknek és 
költségeknek.

(1) Bármely gazdasági szereplő kérheti a 
részvételét az innovációs partnerségekben 
olyan részvételi felhívás esetében, 
amelynek célja egy strukturált partnerség 
létrehozása egy innovatív termék, 
szolgáltatás vagy építési beruházás 
kifejlesztése, és az ennek eredményeként 
létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési 
beruházások ezt követő megvásárlása 
érdekében, feltéve, hogy azok megfelelnek 
a megállapított teljesítményszinteknek és 
költségeknek. Az ajánlatkérő szervnek a 
szerződési hirdetményben, az ismertetőben 
vagy a szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban előzetesen, vagy később a 
szerződéssel kapcsolatos tárgyalások 
keretében egyértelműen közölnie kell, 
hogy a szerződés eredményeképpen mely 



AD\911383HU.doc 37/71 PE486.034v02-00

HU

szellemitulajdon-jogokhoz kíván 
hozzájutni (ha vannak).

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerség a kutatási és innovációs 
folyamat lépései szerint egymást követő 
szakaszokból épül fel, lehetőség szerint 
egészen az áru előállításáig vagy a 
szolgáltatások nyújtásáig. A partnerségnek 
rendelkeznie kell a partner által elérendő 
közbenső célokról, valamint a díjazás 
megfelelő részletekben történő 
kifizetéséről is. E célok alapján az 
ajánlatkérő szerv minden egyes szakasz 
után úgy határozhat, hogy megszünteti a 
partnerséget, és új közbeszerzési eljárást 
indít a fennmaradó szakaszok tekintetében, 
feltéve, hogy megszerezte a vonatkozó 
szellemitulajdon-jogokat.

(2) A partnerség a kutatási és innovációs 
folyamat lépései szerint egymást követő 
szakaszokból épül fel, lehetőség szerint 
egészen az áru előállításáig vagy a 
szolgáltatások nyújtásáig. A partnerségnek 
rendelkeznie kell a partner által elérendő 
közbenső célokról, valamint a díjazás 
megfelelő részletekben történő 
kifizetéséről is. E célok alapján az 
ajánlatkérő szerv úgy határozhat, hogy 
szakaszonként köt szerződést, ahol a 
folyamat egyes szakaszaiban más-más 
partnerek vehetnek részt vagy több 
szakaszban ugyanazzal a partnerrel vagy 
partnerekkel is szerződhet. Az ajánlatkérő 
szerv továbbá minden egyes szakasz után 
úgy is határozhat, hogy megszünteti a 
partnerséget, és új közbeszerzési eljárást 
indít a fennmaradó szakasz vagy szakaszok 
tekintetében, feltéve, hogy megszerezte a 
vonatkozó szellemitulajdon-jogokat, vagy 
a partnerrel vagy partnerekkel történt 
megállapodás szerint más megfelelő 
díjazást fizetett.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő szerv által 
meghatározott - a létező megoldásokkal 
nem megoldható - igények teljesítésére 

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő szerv által 
meghatározott igények teljesítésére 
irányuló kutatási és fejlesztési projektet, 
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irányuló kutatási és fejlesztési projektet, 
amelyeket a kért információk értékelését 
követően az ajánlatkérő szerv meghívott. A 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 66. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával összhangban.

amelyeket a kért információk értékelését 
követően az ajánlatkérő szerv meghívott. A 
szerződés kizárólag a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján 
ítélhető oda, a 66. cikk (1) bekezdése a) 
pontjával összhangban.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden, elfogadható ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőt elektronikus úton egyidejűleg 
fel kell hívni arra, hogy vegyen részt az 
elektronikus árlejtésen, a felhívásban 
szereplő utasítások szerinti összeköttetés 
felhasználásával, a megjelölt időpontban.
Az elektronikus árlejtés több egymást 
követő szakaszból is állhat. Az 
elektronikus árlejtés legkorábban a 
felhívások feladása után két munkanappal 
kezdődhet meg.

Minden, elfogadható ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőt elektronikus úton egyidejűleg 
fel kell hívni arra, hogy vegyen részt az 
elektronikus árlejtésen, a felhívásban 
szereplő utasítások szerinti összeköttetés 
felhasználásával, a megjelölt időpontban.
Az elektronikus árlejtés több egymást 
követő szakaszból is állhat. Az 
elektronikus árlejtés legkorábban a 
felhívások feladása után öt munkanappal 
kezdődhet meg.

Indokolás

Noha az időtartamok rövidíthetők, a két nap túlságosan rövidnek tűnik ahhoz, hogy a 
gazdasági szereplők, különösen a többnyire a közbeszerzésben való részvételre kevesebb 
emberi erőforrással rendelkező kkv-k érdemben reagálhassanak.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerveknek megfelelő időt 
kell hagyniuk az értesítés és a tényleges 
információgyűjtés között.

Az ajánlatkérő szerveknek megfelelő időt, 
legalább öt munkanapot kell hagyniuk az 
értesítés és a tényleges információgyűjtés 
között.
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Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A 40. cikket érintő valamennyi módosítás célja annak biztosítása, hogy az ajánlatkérő szervek 
az adott szerződés által teljesíteni hivatott funkcióra összpontosítsanak. Így a piac a lehető 
legnagyobb számú gazdasági szereplő és innovatív megoldás előtt nyílhat meg. 
Iránymutatásként és az ajánlatkérő szerv igényeinek ismertetése céljából természetesen 
konkrétabb műszaki követelmények is megfogalmazhatók. Ezenfelül egyes módosítások tovább 
kívánják pontosítani a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a műszaki követelmények nem 
alkalmazhatók a versenyt korlátozó módon.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Iránymutatásként a kért építési beruházás, 
áru vagy szolgáltatás előállításának vagy 
nyújtásának vagy a 2. cikk 22. pontja 
szerinti életciklus bármely más 
szakaszának sajátos folyamatára
vonatkozóan részletesebb tulajdonságok 
határozhatók meg, ezek azonban egyetlen 
gazdasági szereplőt sem zárhatnak ki a 
közbeszerzési eljárásból.

Indokolás

A 40. cikket érintő valamennyi módosítás célja annak biztosítása, hogy az ajánlatkérő szervek 
az adott szerződés által teljesíteni hivatott funkcióra összpontosítsanak. Így a piac a lehető 
legnagyobb számú gazdasági szereplő és innovatív megoldás előtt nyílhat meg. 
Iránymutatásként és az ajánlatkérő szerv igényeinek ismertetése céljából természetesen 
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konkrétabb műszaki követelmények is megfogalmazhatók. Ezenfelül egyes módosítások tovább 
kívánják pontosítani a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a műszaki követelmények nem 
alkalmazhatók a versenyt korlátozó módon.

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A műszaki leírás adott esetben 
tartalmazhat az alábbiakra vonatkozó 
követelményeket is:

Módosítás 58

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) teljesítmény, ideértve a környezeti és 
éghajlati teljesítményt, valamint a 
társadalmi szempontból fenntartható 
termelési folyamat tekintetében vett 
teljesítményt;

Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az életciklus jellemzői;

Módosítás 60

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

c) társadalmi szempontból fenntartható 
termelési folyamat;

Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szóban forgó szerződés teljesítésére 
kijelölt alkalmazottak szervezése, 
képesítései és tapasztalatai;

Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) biztonság és méretek, beleértve a 
minőségbiztosítási eljárásokat, a 
terminológiát, a jeleket, a vizsgálatot és 
vizsgálati módszereket, a csomagolást, a 
jelölést és címkézést, a használati 
utasítást;

Módosítás 63

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a tervezésre és a költségekre vonatkozó 
szabályok, az építmény vizsgálatára, 
ellenőrzésére és átvételére vonatkozó 
feltételek, az építési eljárások, illetve 
technológiák, valamint minden olyan 
egyéb műszaki feltétel, amelyet az 
ajánlatkérő szervnek módjában áll 
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általános vagy különös rendelkezésekkel 
előírni az elkészült építmény és az annak 
részét képező anyagok vagy alkatrészek 
tekintetében.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek az (1) 
bekezdésben említetteken kívül más 
megfelelő bizonyítási eszközöket - például 
a gyártó műszaki dokumentációját - is 
kötelesek elfogadni, ha az érintett 
gazdasági szereplő nem fér hozzá az (1) 
bekezdésben említett tanúsítványokhoz 
vagy vizsgálati jelentésekhez, illetve nincs 
lehetősége azoknak az adott határidőn belül 
történő megszerzésére.

(2) Az ajánlatkérő szervek az (1) 
bekezdésben említetteken kívül más 
megfelelő és egyenértékű bizonyítási 
eszközöket – például a gyártó műszaki 
dokumentációját – is kötelesek elfogadni, 
ha az érintett gazdasági szereplő nem fér 
hozzá az (1) bekezdésben említett 
tanúsítványokhoz vagy vizsgálati 
jelentésekhez, illetve nincs lehetősége 
azoknak az adott határidőn belül történő 
megszerzésére.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek 
felhatalmazhatják az ajánlattevőket
változatok benyújtására. Az ajánlatkérő 
szerv az ajánlati/részvételi felhívásban -
illetve ha előzetes tájékoztatót 
alkalmaznak pályázati felhívásként, a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban - közli, hogy engedélyezi-e 
változatok benyújtását. Változatok 
benyújtása ilyen tartalmú közlés nélkül 
nem megengedett.

(1) Az ajánlatkérő szerveknek lehetőséget 
kell biztosítaniuk az ajánlattevők számára
változatok benyújtására.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Árubeszerzésre vagy szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárásai esetében az ajánlatkérő 
szervek nem utasíthatnak el valamely 
változatot kizárólag azon az alapon, hogy 
az adott változat, amennyiben sikeres, 
inkább szolgáltatásnyújtásra, mint 
árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződést eredményezne, vagy inkább 
árubeszerzésre, mint szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződést 
eredményezne.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 4. 

A verseny ösztönzése és a kkv-k 
közbeszerzésbe történő bevonásának 
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cikkben megállapított értékhatárokat elérő 
vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál 
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében, amennyiben az ajánlatkérő szerv 
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást, köteles a hirdetményben vagy a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban konkrét magyarázatot 
szolgáltatni.

elősegítése érdekében a közbeszerzési 
szerződések homogén vagy heterogén 
részekre oszthatók, az olyan közbeszerzés 
esetét kivéve, melynél az ajánlatkérő szerv 
nem tekinti helyénvalónak a részekre 
osztást.

Indokolás

Fontos, hogy az ajánlatkérő szerveket a szerződés részekre osztására ösztönözzük, 
megkönnyítve ezzel a kkv-k közbeszerzési pályázati eljárásokban való részvételét. A részekre 
osztás ugyanakkor nem tehető kötelezővé, mivel az ajánlatkérő szerv így olyan megállapodást 
is részekre oszthat, amelynek esetében ez nem előnyös. Ilyen például a legtöbb építési és 
informatikai tárgyú szerződés. Mindemellett a gyakorlatban az egyes részek mérete és értéke 
is nehezen meghatározható.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ajánlatkérő szervek előírhatják, 
hogy minden vállalkozó azon gazdasági 
szereplő irányítása alatt koordinálja a 
tevékenységeit, amelynek a teljes projekt 
koordinálását magában foglaló részt vagy 
ennek lényeges részeit odaítélték.

törölve

Indokolás

Nem megengedhető, hogy az ajánlatkérő szervek írják elő a magánvállalatok irányítási és 
tulajdonosi struktúráját. Amennyiben a szerződés részekre osztása e nélkül nem lehetséges, 
meg kell állapítani, hogy a szerződés nem alkalmas a felosztásra.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek a tervezett 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
szándékaikat előzetes tájékoztató 
közzététele útján közölhetik, amelyet a 
költségvetési év kezdetét követően a lehető 
leghamarabb közzé kell tenni. A 
tájékoztató a VI. melléklet B. részének I. 
szakaszában előírt információkat 
tartalmazza. A tájékoztatókat vagy a 
Bizottság vagy az ajánlatkérő szervek 
teszik közzé a IX. melléklet 2. pontjának b) 
alpontjában leírt „felhasználói oldalukon”.
Amennyiben az ajánlatkérő szervek 
közzéteszik a tájékoztatót a felhasználói 
oldalukon, a felhasználói oldalukon való 
közzétételről értesítést küldenek a IX. 
melléklet 3. pontjának megfelelően.

(1) Az ajánlatkérő szervek a tervezett 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
szándékaikat előzetes tájékoztató 
közzététele útján közlik, amelyet a 
költségvetési év kezdetét követően a lehető 
leghamarabb közzé kell tenni. A 
tájékoztató a VI. melléklet B. részének I. 
szakaszában előírt információkat 
tartalmazza. A tájékoztatókat vagy a 
Bizottság vagy az ajánlatkérő szervek 
teszik közzé a IX. melléklet 2. pontjának b) 
alpontjában leírt „felhasználói oldalukon”.
Amennyiben az ajánlatkérő szervek 
közzéteszik a tájékoztatót a felhasználói 
oldalukon, a felhasználói oldalukon való 
közzétételről értesítést küldenek a IX. 
melléklet 3. pontjának megfelelően.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden ajánlatkérő valamennyi eljárás 
tekintetében jogosult ajánlati/részvételi 
felhívást használni a pályázati felhívás 
eszközeként. A hirdetményeknek a VI. 
melléklet C. részében meghatározott 
információt kell tartalmazniuk, és a 49. 
cikk rendelkezéseinek megfelelően kell 
őket közzétenni.

Minden ajánlatkérő valamennyi eljárás 
tekintetében ajánlati/részvételi felhívást
használ a pályázati felhívás eszközeként.
A hirdetményeknek a VI. melléklet C. 
részében meghatározott információt kell 
tartalmazniuk, és a 49. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően kell őket 
közzétenni.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ajánlatkérő szervek határozhatnak
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 

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

szerződést a legjobb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek, ha bizonyítható, hogy az 
ajánlat nem tesz eleget az uniós
jogszabályok vagy a nemzeti jogszabályok, 
illetve az építési beruházás, a 
szolgáltatásnyújtás vagy az árubeszerzés 
helyén alkalmazandó kollektív 
megállapodások vagy a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi szociális és 
környezetvédelmi jogi rendelkezések által 
megállapított szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi kötelezettségeknek.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 3 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek figyelembe vehetik 
a kis- és középvállalkozásokat.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az emberkereskedelem megelőzéséről, 
és az ellene folytatott küzdelemről, az 
áldozatok védelméről szóló, 2011. április 
5-i 2011/36/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 szerinti 
emberkereskedelemben és 
gyermekmunkában való részvétel miatt;
_____________
1 HL L 101., 2011.4.15., 1. o.

Módosítás 75

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

eb) amelynek jogszabályai lehetővé teszik, 
hogy a kereskedelmi viszonosság elvét –
amely minden uniós vállalkozás számára 
lehetővé teszi, hogy a részvételre 
jelentkező vagy az ajánlattevő származási 
országában valamely közbeszerzésen 
ajánlatot nyújtson be – ne tartsák 
tiszteletben;

Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) ha az ajánlatkérő bizonyítani tudja bír az
uniós vagy nemzeti jogszabályokban, 
illetve az építési beruházás vagy a 
szolgáltatásnyújtás helyén alkalmazandó 
kollektív megállapodásokban 
megállapított uniós szociális, munkaügyi 
vagy környezetvédelmi jogszabályok vagy 
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségek megszegését, az ellátási 
láncot is beleértve; Az uniós 
jogszabályoknak vagy a nemzetközi 
rendelkezéseknek való megfelelés 
magában foglalja az egyenértékű módon 
való megfelelést is;

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ha a gazdasági szereplő olyan 
harmadik országból származik, amely 
saját közbeszerzési piacait nem nyitja meg 
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az uniós vállalatok előtt;

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ha az ajánlatkérő szerv bármilyen 
módon bizonyítani tudja, hogy a gazdasági 
szereplő egyéb súlyos kötelességszegést 
követett el;

c) ha az ajánlatkérő szerv bizonyítékokkal 
igazolja, hogy a gazdasági szereplő egyéb 
súlyos kötelességszegést követett el;

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az útlevelet kiállító hatóság 
közvetlenül az illetékes hatóságoktól kéri 

(3) Az útlevelet kiállító hatóság 
közvetlenül az illetékes hatóságoktól kéri 
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be a vonatkozó információkat, kivéve, ha 
azt a személyes adatok védelmére 
vonatkozó nemzeti szabályok megtiltják.

be a vonatkozó információkat, kivéve, ha 
azt a személyes adatok védelmére 
vonatkozó nemzeti szabályok megtiltják, 
valamint ha az információk kizárólag 
magától a gazdasági szereplőtől kérhetőek 
be. Ilyen esetekben a gazdasági szereplő a 
közbeszerzési útlevél megszerzéséhez 
eljuttatja a hatóságnak az adott 
információkat.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai közbeszerzési útlevelet 
minden ajánlatkérő szerv köteles az útlevél 
által lefedett részvételi feltételek 
teljesítésének bizonyítékaként elismerni, és 
az indokolás nélkül nem kérdőjelezhető 
meg. Az említett indokolás összefügghet 
azzal a ténnyel, hogy az útlevelet hat
hónapnál régebben állították ki.

(4) Az európai közbeszerzési útlevelet 
minden ajánlatkérő szerv köteles az útlevél 
által lefedett részvételi feltételek 
teljesítésének bizonyítékaként elismerni, és 
az indokolás nélkül nem kérdőjelezhető 
meg. Az említett indokolás összefügghet 
azzal a ténnyel, hogy az útlevelet tizenkét
hónapnál régebben állították ki.

Indokolás

A közbeszerzési útlevél az adminisztratív költségek csökkentésének fontos eszköze lehet, az 
érvényesség idejét azonban meg kell hosszabbítani, mivel a hat hónap ésszerűtlenül rövid, és 
a gazdasági szereplők – különösen a kkv-k – számára túlságosan drága lenne az útlevél évi 
kétszeri megújítása.

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel az 56. cikk (3) bekezdése 
szerint meghatározott gazdasági és 
pénzügyi helyzetre vonatkozó feltételekre, 
valamint az 56. cikk (4) bekezdése szerint 
meghatározott műszaki és szakmai 
képességgel kapcsolatos feltételekre, egy 

Tekintettel az 56. cikk (3) bekezdése 
szerint meghatározott gazdasági és 
pénzügyi helyzetre vonatkozó feltételekre, 
valamint az 56. cikk (4) bekezdése szerint 
meghatározott műszaki és szakmai 
képességgel kapcsolatos feltételekre, egy 
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gazdasági szereplő szükség esetén és egy 
adott szerződés tekintetében egyéb 
szervezetek kapacitására is támaszkodhat, a 
velük fennálló kapcsolatának jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben a gazdasági 
szereplőnek bizonyítania kell az 
ajánlatkérő szerv számára, hogy a 
szükséges erőforrások rendelkezésére 
fognak állni, például olyan módon, hogy 
bemutatja az említett szervezetek erre 
vonatkozó kötelezettségvállalását. A 
gazdasági és pénzügyi helyzettel 
kapcsolatban az ajánlatkérő szervek 
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplő és ezek a jogalanyok 
egyetemleges feleljenek a szerződés 
teljesítéséért.

gazdasági szereplő szükség esetén és egy 
adott szerződés tekintetében egyéb 
szervezetek kapacitására is támaszkodhat, a 
velük fennálló kapcsolatának jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben a gazdasági 
szereplőnek bizonyítania kell az 
ajánlatkérő szerv számára, hogy a 
szükséges erőforrások rendelkezésére 
fognak állni, például olyan módon, hogy 
bemutatja az említett szervezetek erre 
vonatkozó kötelezettségvállalását.

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Építési beruházásra vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, 
illetve valamely árubeszerzésre irányuló 
szerződéssel kapcsolatos beállítási és 
üzembe helyezési műveletek esetén az 
ajánlatkérő szervek előírhatják, hogy 
bizonyos kritikus fontosságú feladatokat 
maga az ajánlattevő, vagy olyan ajánlat 
esetében, amelyet a 6. cikk szerint a 
gazdasági szereplők egy csoportja nyújtott 
be, a csoport egyik tagja végezzen el.

törölve

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A költségeket az ajánlatkérő szerv 
választása szerint pusztán az ellenérték 

törölve
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alapján vagy egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 67. cikkben 
előírt feltételek alapján az életciklus-
költségek meghatározására irányuló 
módszer – alkalmazásával értékelik.

Indokolás

A 66. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) és b) pontjának módosítása miatt törölve.

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – 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 
teljesítményt, a valamennyi felhasználó 
számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget, ezen belül többek között 
a szerződési hirdetményben, az 
ismertetőben vagy a szándék 
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megerősítésére vonatkozó felhívásban 
meghatározott minimumkövetelményeken 
túlmutató, további innovatív 
megoldásokat;

Módosítás 87

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) társadalmi szempontból fenntartható 
termelési folyamat;

Módosítás 88

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az igényelt építési beruházásokhoz, 
árubeszerzésekhez vagy szolgáltatásokhoz, 
illetve életciklusuk bármely más 
szakaszához kapcsolódó sajátos helyi 
eredet a szerződések alapelveinek 
tiszteletben tartása mellett.

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) belső költségek, ideértve a 
megszerzéshez (például az előállítási 
költségek), a használathoz (például az 
energiafogyasztási és a karbantartási 
költségek) és az életciklus végéhez
(például az elszállítási és újrahasznosítási 
költségek) kapcsolódó költségeket, 
valamint

a) belső költségek, ideértve a 
megszerzéshez (például az előállítási 
költségek), a használathoz (például az 
energiafogyasztási és a karbantartási 
költségek, az erőforrás rendelkezésre 
állása) és az életciklus végéhez (például az 
elszállítási és újrahasznosítási költségek) 
kapcsolódó költségeket, valamint
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Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. törölve

Módosítás 91

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) más olyan szempontok, amelyek 
kellően indokolják az ajánlat kirívóan 
alacsony költségét.

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
megállapítja, hogy az ajánlatban szereplő 
ellenszolgáltatás azért kirívóan alacsony, 
mert az ajánlattevő állami támogatáshoz 
jutott, az ajánlatot pusztán ezen az alapon 
csak akkor utasíthatja el, ha az
ajánlattevővel konzultált, és az ajánlattevő 
az ajánlatkérő szerv által megállapított 
kellő időn belül nem tudja bizonyítani, 
hogy a kérdéses támogatás a Szerződés 
107. cikkének értelmében 
összeegyeztethető volt a belső piaccal. Az 
ajánlatot ilyen körülmények között 
elutasító ajánlatkérő szerv köteles erről 
tájékoztatni a Bizottságot.

(5) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
megállapítja, hogy az ajánlatban szereplő 
ellenszolgáltatás azért kirívóan alacsony, 
mert az ajánlattevő állami támogatáshoz 
jutott, az ajánlatot elutasítja, kivéve, ha az 
ajánlattevő az ajánlatkérő szerv által 
megállapított kellő időn belül konzultáció 
során bizonyítani tudja, hogy a kérdéses 
támogatás a Szerződés 107. cikkének 
értelmében összeegyeztethető volt a belső 
piaccal. Az ajánlatot ilyen körülmények 
között elutasító ajánlatkérő szerv köteles 
erről tájékoztatni a Bizottságot.

Indokolás

Annak egyértelműsítése érdekében, hogy az állami támogatásban részesülő ajánlattevők 
kivételt kell képezniük, és csak a Szerződés 107. cikkével összhangban.

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
70 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70a. cikk
A szerződés teljesítésével kapcsolatosan az 
ajánlatkérő szervek megfelelő gyakorlatot 
vezetnek be a teljesítmény nyomon 
követésére és a minőség biztosítására, és e 
gyakorlatot jelzik az ajánlattételi 
felhívásban. A szerződés teljesítésének 
nyomon követése terén a hatékonyság és 
az átláthatóság fokozása érdekében az 
elektronikus közbeszerzésnek elő kell 
segítenie ezen nyomon követési 
eljárásokat.

Indokolás

Amennyiben elmarad a szerződés teljesítésének nyomon követése, az olyan helyzethez 
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vezethet, amelyet utólag kell orvosolni. Annak érdekében, hogy a lehető legkorábban 
rávilágítsanak a szerződés végrehajtásával kapcsolatosan a szabályok be nem tartására, 
nyomon kell követni a szerződés teljesítését és végrehajtását.  Ez biztosítja a közpénzek 
leghatékonyabb felhasználását. Az elektronikus közbeszerzést arra is fel kell használni, hogy 
feltárják és javítsák a végrehajtási szakaszban elkövetett hibákat.

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
70 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70b. cikk
A szerződésnek egyértelmű eljárást kell 
meghatároznia a teljesítménnyel és a 
szerződés végrehajtásával kapcsolatos 
mulasztás esetére.

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
70 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70c. cikk
Hogy a lehető legtöbb piaci szereplő 
számára lehetővé tegyék a 
közbeszerzésben való részvételt, a 
tagállamok biztosítják az objektív, 
hatékony és alacsony költségekkel járó 
jogorvoslati eljárásokat.

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
70 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70d. cikk
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A szerződő fél által elkövetett súlyos 
szerződésszegés esetén az ajánlatkérő 
szerv szankciókat vezethet be a szerződő 
féllel szemben, hogy megelőzze a jövőbeli 
szerződésekre vonatkozó súlyos 
szerződésszegést.

Indokolás

Annak lehetősége, hogy a jövőben szankciókat alkalmazhassanak az olyan szerződő felekkel 
szemben, amelyek súlyos szerződésszegést követnek el, jelentősen javíthatja a közbeszerzési 
kultúrát és biztosítja a közpénzek leghatékonyabb felhasználását.

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A közbeszerzési dokumentációban az
ajánlattevő az ajánlatában köteles 
megjelölni az ajánlatkérő szerv részére a 
szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére - és ha a
szerződés jellege azt megengedi - az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 

(2) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy az alvállalkozó által a fővállalkozó 
részére teljesített szolgáltatásokért, árukért 
vagy építési beruházásokért járó 
kifizetések azonnal esedékessé válnak, 
amennyiben
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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.

a) az ajánlatkérő szerv a fővállalkozó felé 
teljesítette a szerződést vagy annak egy 
részét;
b) az ajánlatkérő szerv a teljesített 
szolgáltatásokat, árukat vagy építési 
beruházásokat maradéktalanul 
teljesítettként elfogadta; vagy
c) az alvállalkozó által a fővállalkozó 
részére az a) és b) pontban meghatározott 
körülményekről való tájékoztatásra 
vonatkozóan kitűzött ésszerű határidő 
eredménytelenül telt el.

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a módosítás a vállalkozó javára 
megváltoztatja a szerződés gazdasági 
egyensúlyát;

törölve

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Unió Bírósága a Szerződés 
258. cikke szerinti eljárásban 
megállapítja, hogy valamely tagállam 
elmulasztotta a Szerződések szerinti 
kötelezettségei teljesítését, mivel az adott 
tagállamhoz tartozó valamely ajánlatkérő 
szerv a szóban forgó szerződést a 

törölve
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Szerződések és a jelen irányelv szerinti 
kötelezettségeinek betartása nélkül ítélte 
oda.

Módosítás 102

Irányelvre irányuló javaslat
76 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

76b. cikk
Az ajánlatkérő szervnek megfelelő 
tapasztalattal kell rendelkezniük a zöld 
közbeszerzés teljes eljárásának 
lefolytatásához. A tagállamok megfelelő 
időben lehetőséget biztosítanak a zöld 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
szükséges ismeretek és készségek 
megszerzésére.

Módosítás 103

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bírálóbizottság kizárólag a pályázat 
résztvevőitől független természetes 
személyekből állhat. Ha a pályázat 
résztvevőitől meghatározott szakképesítést 
követelnek meg, a bírálóbizottság tagjai 
legalább egyharmadának rendelkeznie kell 
a résztvevőktől megkövetelt vagy azzal 
egyenértékű szakképesítéssel.

A bírálóbizottság kizárólag a pályázat 
résztvevőitől független természetes 
személyekből állhat. Ha a pályázat 
résztvevőitől meghatározott szakképesítést 
követelnek meg, a bírálóbizottság tagjai 
legalább egyharmadának rendelkeznie kell 
a résztvevőktől megkövetelt vagy azzal 
egyenértékű szakképesítéssel. A 
bírálóbizottság összeállításánál törekedni 
kell a nemek egyenlőségének 
biztosítására.



AD\911383HU.doc 59/71 PE486.034v02-00

HU

Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyeleti testület az alábbi feladatokért
felel:

Az illetékes hatóságok az alábbi 
feladatokért felelnek:

a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérő szervek, különösen a központi 
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;

a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérő szervek, különösen a központi 
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;

b) jogi tanácsadás az ajánlatkérő 
szerveknek a közbeszerzési szabályok és 
elvek értelmezésével, valamint a 
közbeszerzési szabályok konkrét esetekben 
való alkalmazásával kapcsolatban;

b) jogi tanácsadás az ajánlatkérő 
szerveknek a közbeszerzési szabályok és 
elvek értelmezésével, valamint a 
közbeszerzési szabályok konkrét esetekben 
való alkalmazásával kapcsolatban;

c) saját kezdeményezésű 
véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát figyelembe véve;

c) saját kezdeményezésű 
véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát figyelembe véve;

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

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

e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 
jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
problémákra;

e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 
jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
problémákra;

f) az állampolgárok és a vállalkozások által 
a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 

f) az állampolgárok és a vállalkozások által 
a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 
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kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérő szerveknek, amelyek 
azt döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;

kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérő szerveknek, amelyek 
azt döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;

g) a nemzeti bíróságok és hatóságok által 
azt követően hozott határozatok 
figyelemmel kísérése, hogy az Európai 
Unió Bíróságának a Szerződés 267. cikke 
alapján hozott döntése, illetve az Európai
Számvevőszék megállapításai szerint 
megsértették az Unió közbeszerzési 
szabályait az Unió által társfinanszírozott 
projektekkel kapcsolatban; a felügyeleti 
testület az uniós közbeszerzési szabályok 
minden olyan megsértéséről jelentést tesz 
az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, 
amelyek az Európai Unió által közvetlenül 
vagy közvetve finanszírozott 
szerződésekhez kapcsolódnak.

g) a nemzeti bíróságok és hatóságok által 
azt követően hozott határozatok 
figyelemmel kísérése, hogy az Európai 
Unió Bíróságának a Szerződés 267. cikke 
alapján hozott döntése, illetve az Európai 
Számvevőszék megállapításai szerint 
megsértették az Unió közbeszerzési 
szabályait az Unió által társfinanszírozott 
projektekkel kapcsolatban; a felügyeleti 
testület az uniós közbeszerzési szabályok 
minden olyan megsértéséről jelentést tesz 
az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, 
amelyek az Európai Unió által közvetlenül 
vagy közvetve finanszírozott 
szerződésekhez kapcsolódnak.

Az e) pontban említett feladatok nem 
sérthetik a jogorvoslati jognak a nemzeti 
jog vagy a 89/665/EGK irányelv által 
létrehozott rendszer szerinti gyakorlását.

Az e) pontban említett feladatok nem 
sérthetik a jogorvoslati jognak a nemzeti 
jog vagy a 89/665/EGK irányelv által 
létrehozott rendszer szerinti gyakorlását.

A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy a nyomon követési és 
tanácsadói tevékenysége során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.

A tagállamok felhatalmazzák az illetékes 
hatóságokat, hogy nyomon követési és 
tanácsadói tevékenységük során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.

Indokolás

Mivel a közbeszerzés nyomon követése és szabályozása a tagállamokban már megvalósul, az 
ezen feladatokért jelenleg felelős hatóságoknak kell biztosítaniuk az információkat, 
elkészíteniük az éves jelentést és jelentést tenniük a Bizottságnak. A gazdasági válság idején 
fontos ezen adminisztratív feladatok összehangolása és a rendelkezésre álló rendszerek és 
közpénzek hatékony felhasználása.
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Módosítás 105

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyeleti testület – a Bizottság által a 
tagállamokkal folytatott kommunikációra 
és a velük fenntartott kapcsolatra 
vonatkozóan létrehozott általános eljárások 
és munkamódszerek sérelme nélkül –
különleges kapcsolattartó pontként
működik a Bizottság számára, amikor az 
Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján 
figyelemmel kíséri az uniós jog 
alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. A felügyeleti testület 
jelentést tesz a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be.

Az illetékes hatóságok – a Bizottság által a 
tagállamokkal folytatott kommunikációra 
és a velük fenntartott kapcsolatra 
vonatkozóan létrehozott általános eljárások 
és munkamódszerek sérelme nélkül –
különleges kapcsolattartó pontként
működnek a Bizottság számára, amikor az 
Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke
alapján, valamint az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 317. cikke 
alapján figyelemmel kísérik az uniós jog 
alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. A felügyeleti testület 
jelentést tesz a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be.

Különösen olyan egyedi eseteket utalhat a 
Bizottság a felügyeleti testület elé, 
amelyekben még nem kötötték meg a 
szerződést, vagy még lehetőség van 
felülvizsgálati eljárás lefolytatására. 
Azokkal a megfigyelési tevékenységekkel 
is megbízhatja a felügyeleti testületet, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
biztosítsák azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek a tagállamokat az 
uniós közbeszerzési szabályok és a 
Bizottság által meghatározott elvek 
megsértésének orvoslására kötelezik.
A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv 
számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 
testületet bizonyos esetek nyomon 
követésével, valamint annak 



PE486.034v02-00 62/71 AD\911383HU.doc

HU

biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.

Indokolás

Mivel a közbeszerzés nyomon követése és szabályozása a tagállamokban már megvalósul, az 
ezen feladatokért jelenleg felelős hatóságoknak kell biztosítaniuk az információkat, 
elkészíteniük az éves jelentést és jelentést tenniük a Bizottságnak. A gazdasági válság idején 
fontos ezen adminisztratív feladatok összehangolása és a rendelkezésre álló rendszerek és 
közpénzek hatékony felhasználása.

Módosítás 106

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyeleti testület által annak biztosítása 
érdekében elvégzett nyomozási és 
végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérő szervek döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és a Szerződés 
elveivel, nem helyettesíthetik, illetve nem 
érinthetik a Bizottság intézményes szerepét 
mint a Szerződés védelmezője. Ha a 
Bizottság úgy dönt, hogy egy egyedi ügyet 
a (4) bekezdés szerint a testület elé utal, 
fenntartja a beavatkozás jogát a Szerződés 
által ráruházott hatáskörrel összhangban.

Az illetékes hatóságok által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérő szervek döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és a Szerződés 
elveivel, nem helyettesíthetik, illetve nem 
érinthetik a Bizottság intézményes szerepét 
mint a Szerződés védelmezője. Ha a 
Bizottság úgy dönt, hogy egy egyedi ügyet 
a (4) bekezdés szerint a testület elé utal, 
fenntartja a beavatkozás jogát a Szerződés 
által ráruházott hatáskörrel összhangban.

Indokolás

Mivel a közbeszerzés nyomon követése és szabályozása a tagállamokban már megvalósul, az 
ezen feladatokért jelenleg felelős hatóságoknak kell biztosítaniuk az információkat, 
elkészíteniük az éves jelentést és jelentést tenniük a Bizottságnak. A gazdasági válság idején 
fontos ezen adminisztratív feladatok összehangolása és a rendelkezésre álló rendszerek és 
közpénzek hatékony felhasználása.
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Módosítás 107

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:

Az ajánlatkérő szervek eljuttatják az 
illetékes hatóságokhoz a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:

Indokolás

Mivel a közbeszerzés nyomon követése és szabályozása a tagállamokban már megvalósul, az 
ezen feladatokért jelenleg felelős hatóságoknak kell biztosítaniuk az információkat, 
elkészíteniük az éves jelentést és jelentést tenniük a Bizottságnak. A gazdasági válság idején 
fontos ezen adminisztratív feladatok összehangolása és a rendelkezésre álló rendszerek és 
közpénzek hatékony felhasználása.

Módosítás 108

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.

Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, az 
illetékes hatóságok írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosítanak a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.
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Indokolás

Mivel a közbeszerzés nyomon követése és szabályozása a tagállamokban már megvalósul, az 
ezen feladatokért jelenleg felelős hatóságoknak kell biztosítaniuk az információkat, 
elkészíteniük az éves jelentést és jelentést tenniük a Bizottságnak. A gazdasági válság idején 
fontos ezen adminisztratív feladatok összehangolása és a rendelkezésre álló rendszerek és 
közpénzek hatékony felhasználása.

Módosítás 109

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell a 
felügyeleti testület által az (1)-(7) bekezdés 
szerint elvégzett tevékenységekről szóló 
összefoglalást.

A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell az illetékes 
hatóságok testület által az (1)-(7) bekezdés 
szerint elvégzett tevékenységekről szóló 
összefoglalást.

Indokolás

Mivel a közbeszerzés nyomon követése és szabályozása a tagállamokban már megvalósul, az 
ezen feladatokért jelenleg felelős hatóságoknak kell biztosítaniuk az információkat, 
elkészíteniük az éves jelentést és jelentést tenniük a Bizottságnak. A gazdasági válság idején 
fontos ezen adminisztratív feladatok összehangolása és a rendelkezésre álló rendszerek és 
közpénzek hatékony felhasználása.

Módosítás 110

Irányelvre irányuló javaslat
84 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

84a. cikk
A Bizottság 2013. végéig jelentést nyújt be
a 12. cikkben megállapított küszöbértékek 
alatti közbeszerzések során alkalmazott 
különböző gyakorlatokról, különösen az 
eddig nem elsőbbséginek minősülő 
szolgáltatások esetében.

Módosítás 111
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Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A gazdasági szereplők – különösen a 
kkv-k és a civil társadalom –
közbeszerzéshez való hozzáférésének 
javítása céljából, valamint a jelen 
irányelvben szereplő rendelkezések pontos 
értelmezésének megkönnyítése érdekében 
a tagállamok kötelesek biztosítani, hogy 
megfelelő segítség álljon rendelkezésre, 
ideértve az elektronikus utat és az üzleti 
segítségnyújtásra szolgáló meglévő 
hálózatok alkalmazását. A támogatásba 
beletartoznak a különböző szereplők által 
tett közös ajánlatok is.

Módosítás 112

Irányelvre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját a 71/306/EGK 
tanácsi határozattal létrehozott 
közbeszerzési tanácsadó bizottság segíti.
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
szerinti bizottság.

(1) A Bizottság munkáját a 71/306/EGK 
tanácsi határozattal létrehozott 
közbeszerzési tanácsadó bizottság segíti.
Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 
szerinti bizottság. A bizottság 
összeállításánál törekedni kell a nemek 
közötti egyenlőség biztosítására.

Módosítás 113

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 114

Irányelvre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében a 
dokumentációban szereplő azon leírás, 
amely meghatározza a termék, illetve 
szolgáltatás tekintetében megkövetelt 
jellemzőket, így a minőség színvonalát, a 
környezetvédelmi és éghajlattal összefüggő 
teljesítmény színvonalát, a valamennyi 
követelménynek (többek között a
fogyatékossággal élő személyek számára 
való elérhetőségnek) megfelelő kialakítást, 
továbbá a megfelelőség-értékelést, a 
teljesítményt, a termék rendeltetését, a 
biztonságot és a méreteket, beleértve a 
termék kereskedelmi nevére, a 
terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és 
vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a 
jelölésre és címkézésre, a használati 
utasításra, az áru vagy szolgáltatás teljes 
életciklusának szakaszaiban alkalmazott 
gyártási folyamatokra és módszerekre,
valamint a megfelelőség-értékelési 
eljárásokra vonatkozó követelményeket;

b) árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében a 
dokumentációban szereplő azon leírás, 
amely meghatározza a termék, illetve 
szolgáltatás tekintetében megkövetelt 
jellemzőket, így a minőség színvonalát, a 
környezetvédelmi és éghajlattal összefüggő 
teljesítmény színvonalát, a valamennyi 
követelménynek (többek között a
fogyatékossággal élő személyek számára 
való elérhetőségnek) megfelelő kialakítást, 
továbbá a megfelelőség-értékelést, a 
teljesítményt, a termék rendeltetését, a 
biztonságot és a méreteket, beleértve a 
termék kereskedelmi nevére, a 
terminológiára, a jelekre, a vizsgálatra és 
vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a 
jelölésre és címkézésre, a használati 
utasításra, valamint a megfelelőség-
értékelési eljárásokra vonatkozó 
követelményeket;

Módosítás 115

Irányelvre irányuló javaslat
XIII melléklet – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdasági szereplő azonosítója; a) a gazdasági szereplő azonosítója;
cégjegyzékszám, név, cím és bank neve;
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Indokolás

A gazdasági szereplő közbeszerzési dokumentumokban feltüntetett hivatalos adatainak 
fokozott szabványosítása elősegíti az ügyleti költségek csökkentését, ugyanakkor nem 
befolyásolja a versenyt, mivel ezek az információk csak az ajánlattevő megbízhatóságának 
ellenőrzéséhez szükségesek, az ajánlattevő kiválasztásában azonban nem játszanak központi 
szerepet.

Módosítás 116

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A vállalat bemutatása: alapítás éve, 
vállalati forma, tulajdonos(ok), az 
igazgatóság tagjai, ágazati kód, a vállalat 
fő szolgáltatásainak és/vagy termékeinek 
rövid ismertetése;

Indokolás

A gazdasági szereplő közbeszerzési dokumentumokban feltüntetett hivatalos adatainak 
fokozott szabványosítása elősegíti az ügyleti költségek csökkentését, ugyanakkor nem 
befolyásolja a versenyt, mivel ezek az információk csak az ajánlattevő megbízhatóságának 
ellenőrzéséhez szükségesek, az ajánlattevő kiválasztásában azonban nem játszanak központi 
szerepet.

Módosítás 117

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak igazolása, hogy a gazdasági 
szereplő teljesítette adófizetési és 
társadalombiztosítási kötelezettségeit az 
adott tagállam jogszabályainak 
megfelelően stb.;

Indokolás

A gazdasági szereplő közbeszerzési dokumentumokban feltüntetett hivatalos adatainak 
fokozott szabványosítása elősegíti az ügyleti költségek csökkentését, ugyanakkor nem 
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befolyásolja a versenyt, mivel ezek az információk csak az ajánlattevő megbízhatóságának 
ellenőrzéséhez szükségesek, az ajánlattevő kiválasztásában azonban nem játszanak központi 
szerepet.

Módosítás 118

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a gazdasági szereplő elmúlt három 
számviteli évre vonatkozó fő gazdasági 
mutatói: bruttó értékesítés, EBIT és 
szolvenciamutató. Az induló vállalkozások 
úgy teljesíthetik ezt a követelményt, ha 
közbeszerzési útlevelükben feltüntetik az 
alapítás napja és az aktuális nap között 
érvényes információkat;

Indokolás

A gazdasági szereplő közbeszerzési dokumentumokban feltüntetett hivatalos adatainak 
fokozott szabványosítása elősegíti az ügyleti költségek csökkentését, ugyanakkor nem 
befolyásolja a versenyt, mivel ezek az információk csak az ajánlattevő megbízhatóságának 
ellenőrzéséhez szükségesek, az ajánlattevő kiválasztásában azonban nem játszanak központi 
szerepet.

Módosítás 119

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a gazdasági szereplő fő szervezeti 
mutatói: az alkalmazottak átlagos száma 
az elmúlt három évben, az alkalmazottak 
száma az előző év végén. Az induló 
vállalkozások úgy teljesíthetik ezt a 
követelményt, ha közbeszerzési 
útlevelükben feltüntetik az alapítás napja 
és az aktuális nap között érvényes 
információkat;
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Indokolás

A gazdasági szereplő közbeszerzési dokumentumokban feltüntetett hivatalos adatainak 
fokozott szabványosítása elősegíti az ügyleti költségek csökkentését, ugyanakkor nem 
befolyásolja a versenyt, mivel ezek az információk csak az ajánlattevő megbízhatóságának 
ellenőrzéséhez szükségesek, az ajánlattevő kiválasztásában azonban nem játszanak központi 
szerepet.

Módosítás 120

Irányelvre irányuló javaslat
XIII melléklet – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az útlevél érvényességi idejének jelölése, 
amely nem lehet hat hónapnál rövidebb 
időtartam.

f) az útlevél érvényességi idejének jelölése, 
amely nem lehet tizenkét hónapnál 
rövidebb időtartam.

Indokolás

A közbeszerzési útlevél az adminisztratív költségek csökkentésének fontos eszköze lehet, az 
érvényesség idejét azonban meg kell hosszabbítani, mivel a hat hónap ésszerűtlenül rövid, és 
a gazdasági szereplők – különösen a kkv-k – számára túlságosan drága lenne az útlevél évi 
kétszeri megújítása.

Módosítás 121

Irányelvre irányuló javaslat
XVI melléklet – 2 sor – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

79611000-0 és 85000000-9-től 85323000-
9-ig (kivéve 85321000-5 és 85322000-2)

79611000-0 és 85000000-9-től 85323000-
9-ig (kivéve 85321000-5 és 85322000-2, 
valamint 85143000-3)

Módosítás 122

Irányelvre irányuló javaslat
XVI melléklet – 8 a sor (új) és 8 b sor (új)

Módosítás

74110000-3-tól 74114000-1-ig Jogi szolgáltatások

Egyéb szolgáltatás
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