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Módosítás 26
Kent Johansson

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 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. Ehhez a 
tagállamoknak – az eredményes és 
megfelelő megoldások előmozdítása 
érdekében – fokozott rugalmasságra van 
szükségük.

Or. en

Módosítás 27
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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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 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, minden esetben biztosítva a 
közpénzek hatékonyabb felhasználását.

Or. es

Módosítás 28
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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, az átláthatóság és 



AM\904833HU.doc 5/145 PE491.205v01-00

HU

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.

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.

Or. en

Módosítás 29
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell a közkiadások 
hatékonyságának növelése érdekében, 
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét, valamint annak érdekében, 
hogy a beszerzők képesek legyenek jobban 

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell, hogy a közbeszerzők 
képesek legyenek jobban felhasználni a 
közbeszerzést a fenntartható fejlődés és a 
magas szintű, közös társadalmi célok 
támogatására, és ezáltal növeljék a 
közkiadások hatékonyságát, a költség-
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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.

haszon arány szempontjából a legjobb 
eredményt biztosítva, és elősegítve 
különösen a kis- és középvállalkozások 
közbeszerzésben való részvételét. Szükség 
van ezenkívül az uniós közbeszerzési 
szabályok egyszerűsítésére, különösen a 
közbeszerzési politikába beépítendő 
fenntarthatósági célok elérése érdekében 
használt módszerekre vonatkozóan, 
valamint az alapfogalmak tisztázására a 
nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Or. fr

Módosítás 30
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 

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

fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell annak érdekében, hogy a 
beszerzők jobban felhasználhassák a 
közbeszerzést a fenntartható fejlődés és 
más közös hosszú távú társadalmi célok 
támogatására, ily módon a legjobb ár-érték 
arány biztosítása mellett nőhet a 
közkiadások hatékonysága, illetve hogy 
megkönnyítsék különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét. Szükség van ezenkívül az 
irányelvek egyszerűsítésére, különösen a 
tekintetben, hogy a fenntarthatósági 
célkitűzéseket hogyan lehet beépíteni a 
közbeszerzési eljárásokba, illetve az 
alapfogalmak és koncepciók tisztázására a 
nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának jól megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Or. en

Indokolás

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies.

Módosítás 31
Zigmantas Balčytis

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 

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

intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell a közkiadások 
hatékonyságának növelése érdekében, 
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való 
részvételét, valamint annak érdekében, 
hogy a beszerzők jobban felhasználhassák
a közbeszerzést a fenntartható fejlődés és 
más közös társadalmi célok támogatására,
a lehető legjobb költség-haszon arányt
biztosítva ezáltal. Szükség van ezenkívül 
az irányelvek egyszerűsítésére, különösen 
a közbeszerzési politikába beépítendő 
fenntarthatósági célkitűzések eléréséhez 
használt módszer tekintetében, illetve az 
alapfogalmak és koncepciók tisztázására a 
nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának jól megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Or. lt

Módosítás 32
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A sikeres ajánlattevők számára a jelenlegi terhes adminisztratív előírásokból fakadó magas 
költségek jelentik a legnagyobb akadályt, ezért a felülvizsgálat elsődleges céljának az 
egyszerűsítésnek, és különösen a kkv-k közbeszerzésben való részvétele előmozdításának kell 
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lennie.

Módosítás 33
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából. Az 
irányelv 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, ugyanakkor biztosítja 
számukra a kapcsolatot a beszerzés 
tárgyával, továbbá a legjobb ár-érték 
arányt.

Or. fr

Módosítás 34
Zigmantas Balčytis
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Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából. Az 
irányelv 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
termelési folyamat fogalmát be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének, valamint a 
közegészség és a közbiztonság, illetve a 
tagállami és uniós szociális normák és 
munkajog betartásának szavatolása
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, valamint azt, hogyan 
használhatják fel a rájuk ruházott 
mérlegelési jogkörüket a társadalmi 
szempontból fenntartható közbeszerzést
szolgáló műszaki leírás és odaítélési 
szempontok megállapítása céljából.

Or. lt

Módosítás 35
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket be kell 

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 11. cikke szerint a 
környezetvédelmi követelményeket be kell 
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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.

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, ezáltal biztosítva
számukra a lehetőséget arra, hogy 
szerződéseik keretében az általuk teljesített 
ellenszolgáltatásért a legjobb szolgáltatást 
kapják.

Or. en

Módosítás 36
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
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 
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leírásban vagy az odaítélési 
kritériumokban meghatározhat.

Or. en

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 37
Zigmantas Balčytis

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. lt
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Módosítás 38
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 39
Zigmantas Balčytis

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 szolgáltatási irányelv 
rendelkezéseit.

Or. lt
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Módosítás 40
Zigmantas Balčytis

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 Megállapodás célja a 
közbeszerzési szerződésekkel összefüggő, 
kiegyensúlyozott jogok és kötelezettségek 
– mindkét oldalon egyenlő piaci 
hozzáférést, valamint az Unióban, illetve 
harmadik országokban székhellyel 
rendelkező gazdasági szereplők számára 
egyenlő versenyfeltételeket biztosító –
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.

Or. lt

Módosítás 41
Henri Weber
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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 szerződések 
vonatkozásában kiegyensúlyozott jogok és 
kötelezettségek e többoldalú 
keretrendszerében a tagállamoknak arra 
kell törekedniük, hogy növeljék az uniós 
és harmadik országbeli vállalkozások 
egyenrangúságát a belső piacon annak 
érdekében, hogy megkönnyítsék a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) integrációját, 
valamint ösztönözzék a munkahelyek 
létrehozását 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 
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alkalmazzák azon harmadik országok 
gazdasági szereplőire, amelyek az 
egyezmények részes felei.

Or. fr

Módosítás 42
Zigmantas Balčytis

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

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 elvének való 
megfelelést az európai gazdasági 
szereplők számára egyenlő hozzáférést 
nem biztosító harmadik országok 
tekintetében, másrészről pedig tisztességes 
versenyt és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson.

Or. lt

Módosítás 43
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Ezenkívül az Uniónak hatékony 
eszközökre van szüksége, hogy egyrészt 
elsősorban az alapvető viszonosság és 
egyensúly elvének Bizottság által 
végzendő értékelése révén előmozdítsa a 
viszonosság elvének betartását azokban a 
harmadik országokban, amelyek nem 
biztosítanak egyenlő hozzáférést az 
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európai gazdasági szereplők számára, 
másrészt hogy világszinten tisztességes 
versenyt és egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson.

Or. fr

Módosítás 44
Tiziano Motti

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Helyénvaló, hogy a postai 
szolgáltatásokra és a postai 
szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásokra 
irányuló beszerzés kikerüljön a hatály 
alól, mivel erről az ágazatról 
következetesen az a megállapítás született, 
hogy olyan mértékű versenynyomás alatt 
áll, ami már nem teszi szükségessé az 
Unió közbeszerzési szabályai által 
biztosított beszerzési fegyelmet.

Or. en

Indokolás

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
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rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

Módosítás 45
Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ezen értékhatár alatti, személyeknek 
nyújtott szolgáltatás általában nem tartozik 
más tagállamok szolgáltatóinak 
érdekkörébe, kivéve, ha konkrét jelek 
utalnak ennek az ellenkezőjére, mint 
például a határokon átnyúló projektek 
uniós finanszírozása. A személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokra irányuló, az 
említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ezen értékhatár alatti, személyeknek 
nyújtott szolgáltatás általában nem tartozik 
más tagállamok szolgáltatóinak 
érdekkörébe, kivéve, ha konkrét jelek 
utalnak ennek az ellenkezőjére, mint 
például a határokon átnyúló projektek 
uniós finanszírozása. A személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokra irányuló, az 
említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
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bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek képesek legyenek 
olyan egyedi minőségi feltételek 
alkalmazására a szolgáltatók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv által korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
összes gazdasági szereplő számára 
engedélyt adnak, bármilyen korlátozás 
vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy ez a 
rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek képesek legyenek 
olyan egyedi minőségi feltételek 
alkalmazására a szolgáltatók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv által korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
összes gazdasági szereplő számára 
engedélyt adnak, bármilyen korlátozás 
vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy ez a 
rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét. Az egyes személyek 
általi használatra szánt áruk és 
szolgáltatások beszerzésekor figyelembe 
kell venni az érintettek igényeit és 
döntéseit.

Or. en

Módosítás 46
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 

(11) A szolgáltatások egyéb kategóriái 
természetüknél fogva korlátozott határokon 
átnyúló dimenzióval jellemezhetők: ezek a 
személyeknek nyújtott szolgáltatásokként 
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ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 500 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ezen értékhatár alatti, személyeknek 
nyújtott szolgáltatás általában nem tartozik 
más tagállamok szolgáltatóinak 
érdekkörébe, kivéve, ha konkrét jelek 
utalnak ennek az ellenkezőjére, mint 
például a határokon átnyúló projektek 
uniós finanszírozása. A személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokra irányuló, az 
említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek képesek legyenek 
olyan egyedi minőségi feltételek 
alkalmazására a szolgáltatók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 

ismeretesek, úgymint egyes szociális, 
egészségügyi és oktatási szolgáltatások. A 
szóban forgó szolgáltatásokat 
meghatározott kontextusban nyújtják, 
amely a különböző kulturális 
hagyományoknak köszönhetően 
tagállamonként jelentősen eltérő. Ezért az 
említett szolgáltatásokra irányuló 
közbeszerzési szerződések esetében egy 
külön szabályrendszert kell kialakítani egy 
magasabb, 400 000 EUR-s értékhatárral. 
Az ezen értékhatár alatti, személyeknek 
nyújtott szolgáltatás általában nem tartozik 
más tagállamok szolgáltatóinak 
érdekkörébe, kivéve, ha konkrét jelek 
utalnak ennek az ellenkezőjére, mint 
például a határokon átnyúló projektek 
uniós finanszírozása. A személyeknek 
nyújtott szolgáltatásokra irányuló, az 
említett értékhatárt meghaladó 
szerződésekre az egész Unióra kiterjedő 
átláthatóságnak kell érvényesülnie. A 
kulturális háttér jelentőségére és a szóban 
forgó szolgáltatások érzékenységére 
tekintettel a tagállamoknak széles körű 
mérlegelési jogot kell biztosítani ahhoz, 
hogy a szolgáltatók kiválasztását az általuk 
legmegfelelőbbnek tartott módon 
szervezhessék meg. Az irányelv szabályai 
figyelembe veszik ennek szükségességét, 
és csak az átláthatóság és az egyenlő 
bánásmód alapelveinek betartását írják elő, 
valamint gondoskodnak arról, hogy az 
ajánlatkérő szervek képesek legyenek 
olyan egyedi minőségi feltételek 
alkalmazására a szolgáltatók 
kiválasztásakor, mint például az Európai 
Unió szociális védelemmel foglalkozó 
bizottsága által elfogadott, a szociális 
szolgáltatások önkéntes alapú európai 
minőségi keretében meghatározott 
feltételek. A tagállamok és/vagy a 
hatóságok továbbra is jogosultak maguk 
nyújtani ezeket a szolgáltatásokat, vagy oly 
módon megszervezni a szociális 
szolgáltatásokat, hogy az ne járjon 
közbeszerzési szerződések megkötésével, 
például úgy, hogy pusztán finanszírozzák 
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az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv által korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
összes gazdasági szereplő számára 
engedélyt adnak, bármilyen korlátozás 
vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy ez a 
rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

az ilyen szolgáltatásokat, vagy hogy az 
ajánlatkérő szerv által korábban 
meghatározott feltételeknek megfelelő 
összes gazdasági szereplő számára 
engedélyt adnak, bármilyen korlátozás 
vagy kvóta nélkül, feltéve, hogy ez a 
rendszer megfelelő közzétételről 
gondoskodik, és tiszteletben tartja az 
átláthatóság és a megkülönböztetés 
tilalmának alapelvét.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzési szabályok terhes és költséges adminisztratív feladatokkal járnak, ezért 
elengedhetetlen az egyszerűsítés. Fontos egyszerűsítési intézkedésként az árubeszerzésre és 
szolgáltatásra irányuló, valamint a szociális szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében azonos küszöbértéket kell végrehajtani, egyúttal továbbra is különböző 
eljárási szabályokat alkalmazva. Ez azt jelenti, hogy meg kell emelni az olyan, árubeszerzésre 
és szolgáltatásnyújtás előmozdítására irányuló közbeszerzési szerződésekre vonatkozó 
küszöbértéket, amelyek gazdasági méretük révén tényleges határokon átnyúló üzleti 
lehetőségeket biztosítanak. Ezzel egyidejűleg a szociális szolgáltatásokra vonatkozó 
küszöbértéket ezzel össze kell hangolni, azaz némileg csökkenteni kell, e területen az egységes 
piac fellendítése érdekében.

Módosítás 47
Gyürk András, Werner Langen

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 
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harmadik országbeli közbeszerzési 
piacokhoz való hozzáférésének javítása 
érdekében különleges szabályokat kell 
bevezetni a COM(2012) 124 / 
2012/0060(COD) dokumentumnak 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 48
Jens Rohde

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 

törölve
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sikeres ajánlatok aránya.

Or. en

Módosítás 49
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Fokozott rugalmasságra van szükség, 
és az ajánlatkérő szerveknek – ha az 
érintett tagállam joga másként nem 
rendelkezik – bizonyos konkrét 
helyzetekben képesnek kell lenniük a 
versenypárbeszéd ezen irányelv szerinti 
eljárásának alkalmazására is. A 
szerződések értékét tekintve az utóbbi 
években jelentősen megnövekedett ennek 
az eljárásnak a használata. Olyan esetekben 
mutatkozott hasznosnak, amikor az 
ajánlatkérő szervek nem képesek 
meghatározni, hogy milyen eszköz 
elégítené ki az igényeiket, vagy hogy 
milyen módon állapítsák meg a piaci 
kínálatot a technikai, pénzügyi vagy jogi 
megoldások tekintetében. Ilyen helyzet 
állhat elő különösen az innovatív projektek 
esetében, valamint ha jelentős, integrált 
közlekedési infrastruktúra, vagy nagy 
számítógépes hálózat kiépítéséről, vagy 
összetett és strukturált finanszírozást 
igénylő projekt megvalósításáról van szó.
Az eljárást olyan megfelelő 
biztosítékoknak kell kísérniük, amelyek 
lehetővé teszik az egyenlő bánásmód és az 
átláthatóság elvének betartását. Ez 
nagyobb mozgásteret ad az ajánlatkérő 
szerveknek, hogy olyan építési beruházást, 
árut és szolgáltatásokat vásároljanak, 
amelyek tökéletesen igazodnak konkrét 
igényeikhez. Ugyanakkor növelnie kell a 
határokon átnyúló kereskedelmet is, mivel 
az értékelés kimutatta, hogy a hirdetmény 
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közzétételével induló tárgyalásos 
eljárásban odaítélt szerződések körében 
különösen nagy a sikeres, határokon 
átnyúló ajánlatok aránya.

Or. en

Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében javasolt a tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd összevonása.

Módosítás 50
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(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+ 



PE491.205v01-00 26/145 AM\904833HU.doc

HU

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 
szükséges „piaci húzóerő” generálására, a 
piac kizárása nélkül ösztönözve az 
innovatív megoldás kialakítását.

F, valamint az innovatív áruk és 
szolgáltatások közbeszerzésének
megkönnyítéséhez, és segíti a tagállamokat 
az Innovatív Unió célkitűzéseinek 
elérésében. 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 
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.

Or. en

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 51
Vicky Ford

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, 

(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, 
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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 
szükséges „piaci húzóerő” generálására, a 
piac kizárása nélkül ösztönözve az 
innovatív megoldás kialakítását.

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, de nem írhat elő kötelező 
kvótákat az innovációs közbeszerzésre 
vonatkozóan, mivel ez korlátozná a 
versenyt és az ajánlatkérő szervek 
választási lehetőségeit. 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 
szükséges „piaci húzóerő” generálására, a 
piac kizárása nélkül ösztönözve az 
innovatív megoldás kialakítását.

Or. en
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Módosítás 52
Gaston Franco

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 
lehetővé tehetik az ajánlatkérő szervek 
számára a közbeszerzési eljárások során 
felmerülő hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját.

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

Or. fr

Módosítás 53
Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A keretmegállapodásokat széles 
körben alkalmazzák, és egész Európában 
hatékony beszerzési módszernek tekintik 
őket. Ezért azokat jórészt változatlan 
formában kell megőrizni. Ugyanakkor 
pontosítani kell egyes fogalmakat, 
különösen a keretmegállapodás olyan 
ajánlatkérők által történő használatának 
feltételeit, amelyek a megállapodásban 
nem szerepelnek félként.

(21) A keretmegállapodásokat széles 
körben alkalmazzák, és egész Európában 
hatékony beszerzési módszernek tekintik 
őket. Ezért azokat jórészt változatlan 
formában kell megőrizni. Ugyanakkor 
pontosítani kell egyes fogalmakat, 
különösen a keretmegállapodás olyan 
ajánlatkérők által történő használatának 
feltételeit, amelyek a megállapodásban 
nem szerepelnek félként. Megjelenhetnek 
az érintett természetes személyek igényei 
vagy döntései – az összes feltételt előíró 
keretmegállapodással összefüggésben –
azon objektív feltételek között, amelyek 
alapján eldönthető, hogy a 
keretmegállapodásban félként szereplő 
gazdasági szereplők közül melyik 
teljesítsen egy adott feladatot, például a 
természetes személyeknek szánt áruk vagy 
szolgáltatások nyújtását.

Or. en

Módosítás 54
Vicky Ford

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 

(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 
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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 
ajánlatkérő szervek a nemzeti vagy uniós 
jog hatálya alatt közös jogalanyokat 
hozhatnak létre. Az ilyen közös 
közbeszerzésekre különös szabályokat kell
alkotni.

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 
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. 

Or. en

Módosítás 55
Jens Rohde

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 

(27) A közbeszerzők által kidolgozott 
műszaki leírásoknak lehetővé kell tenniük 
a közbeszerzés verseny előtti megnyitását. 
E célból lehetővé kell tenni a műszaki 
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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 
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.

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

Or. en

Módosítás 56
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Lehetővé kell tenni, hogy azok az 
ajánlatkérő szervek, amelyek sajátos 
környezetvédelmi, szociális vagy egyéb
jellemzőkkel rendelkező építési 
beruházásokat, árukat vagy 
szolgáltatásokat kívánnak beszerezni, 
hivatkozhassanak bizonyos címkékre, mint 
például az európai ökocímkére, nemzeti 
vagy nemzetközi ökocímkékre vagy 
bármely más címkére, feltéve, hogy a 
címkére vonatkozó követelmények 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, 
például a termék leírásához és 
megjelenéséhez, ideértve a csomagolási 
követelményeket is. Elengedhetetlen 
továbbá, hogy ezeket a követelményeket 
objektíve igazolható kritériumok alapján 
fogalmazzák meg és fogadják el, olyan 
eljárásban, amelyben részt vehetnek az 
érdekeltek – úgymint a kormányzati 
szervek, a fogyasztók, a gyártók, a 
forgalmazók és a környezetvédelmi 
szervezetek –, valamint elengedhetetlen, 
hogy a címke minden érdekelt fél számára 
hozzáférhető és elérhető legyen.

(28) Lehetővé kell tenni, hogy azok az 
ajánlatkérő szervek, amelyek sajátos 
környezetvédelmi jellemzőkkel rendelkező 
építési beruházásokat, árukat vagy 
szolgáltatásokat kívánnak beszerezni, 
hivatkozhassanak bizonyos címkékre, mint 
például az európai ökocímkére, nemzeti 
vagy nemzetközi ökocímkékre vagy 
bármely más címkére, feltéve, hogy a 
címkére vonatkozó követelmények 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, 
például a termék leírásához és 
megjelenéséhez, ideértve a csomagolási 
követelményeket is. Elengedhetetlen 
továbbá, hogy ezeket a követelményeket 
objektíve igazolható kritériumok alapján 
fogalmazzák meg és fogadják el, olyan 
eljárásban, amelyben részt vehetnek az 
érdekeltek – úgymint a kormányzati 
szervek, a fogyasztók, a gyártók, a 
forgalmazók és a környezetvédelmi 
szervezetek –, valamint elengedhetetlen, 
hogy a címke minden érdekelt fél számára 
hozzáférhető és elérhető legyen.

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi jellemzők beilleszthetők a közbeszerzési szerződésbe, mivel azok 
közvetlenül kapcsolódhatnak az elvégzett munkálatok, illetve a nyújtott szolgáltatások vagy 
áruk minőségéhez. A szociális jellemzők nem állnak közvetlen összefüggésben a nyújtott 
minőséggel, a szociálpolitikai célokat ennélfogva a szociális politika keretében kell 
megvalósítani. A közbeszerzés feladata, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat révén 
biztosítsa az adófizetők pénzének hatékony felhasználását.

Módosítás 57
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)
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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.

Or. fr

Módosítás 58
Bendt Bendtsen

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.
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Or. da

Módosítás 59
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr

Módosítás 60
Krišjānis Kariņš

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 
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 

(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 
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 
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azoknak a részeknek a számát, amelyre 
vonatkozóan egy gazdasági szereplő 
ajánlatot nyújthat be; ezenkívül 
korlátozhatják az egyetlen pályázónak 
odaítélhető részek számát is.

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.

Or. lv

Módosítás 61
Kent Johansson

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Módosítás 62
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)
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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 „A legjobb 
gyakorlatok európai kódexe a kkv-k 
közbeszerzési eljárásokban való 
részvételének megkönnyítéséről” címmel 
szolgálati munkadokumentumot tett közzé 
(SEC(2008) 2193), amely arra kívánja 
ösztönözni a tagállamokat, hogy a kkv-k e 
piacokon történő részvételének javítása 
érdekében dolgozzanak ki nemzeti 
stratégiákat, programokat és cselekvési 
terveket. 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.

Or. en

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 
és politikák bevezetésére kell ösztönözni, amelyek uniós és nemzeti szinten egyaránt elősegítik 
a kkv-k szélesebb körű átfogó közreműködését ezeken a piacokon.

Módosítás 63
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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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 
megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon 
meghatározhatják a megfelelő minőségi 
standardokat.

(37) A közpénzek leghatékonyabb
felhasználásának és a legjobb ár-érték 
arány elérésének biztosítása érdekében az 
odaítélési eljárásnak kiváló minőségű, a 
hatóságok működésbeli és 
fenntarthatósági célkitűzéseit optimálisan 
teljesítő építési beruházások, áruk és 
szolgáltatások beszerzését kell 
eredményeznie. Az odaítélési eljárásnak 
azt is biztosítania kell, hogy az ajánlatokat 
valódi versenyfeltételek mellett bírálják el, 
és hogy a szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján ítéljék oda, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. Ennek 
megfelelően az ajánlatkérő szervek 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
fenntarthatósági szempontokat – többek 
között például a termelési folyamathoz és 
egyéb életciklus-jellemzőkhöz kapcsolódó 
tényezőket – értékelő szerződés-odaítélési
kritériumokat fogadjanak el. Fel kell 
hívni a figyelmet arra is, hogy az 
ajánlatkérő szervek számára azt is lehetővé 
kell tenni, hogy műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon 
meghatározhassák a megfelelő 
fenntarthatósági és más minőségi 
standardokat.

Or. en

Módosítás 64
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
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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 
megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon meghatározhatják 
a megfelelő minőségi standardokat.

(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 
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.

Or. en

Módosítás 65
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ha az ajánlatkérő szerv úgy dönt, 
hogy a gazdaságilag legelőnyösebb 

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

szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik
esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. A 
legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlat 
kiválasztása érdekében az ajánlatkérő 
szerveknek a szerződés tárgyához 
kapcsolódó, objektív kritériumokat kell 
használniuk. Az odaítélési szempontok 
azonban nem ruházhatnak korlátlan 
választási szabadságot az ajánlatkérő 
szervre. Az odaítélési eljárásnak inkább 
azt kell biztosítania, hogy az átláthatóság, 
a megkülönböztetésmentesség és az
egyenlő bánásmód elvének szigorú 
betartása révén valódi versenyhelyzet 
alakuljon ki. Ezen elvek érvényesüléséhez 
többek között az szükséges, hogy az 
ajánlattevők által benyújtott információkat 
hatékonyan és átlátható módon 
ellenőrizzék.

Or. en

Indokolás

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.

Módosítás 66
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A fenntartható fejlődés előmozdítását 
célzó Európa 2020 stratégia 
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 
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.

(39) A fenntartható fejlődés előmozdítását 
célzó Európa 2020 stratégia 
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 folyamatos az 
előrelépés az életciklus-költségek 
meghatározására szolgáló közös 
módszerek meghatározása terén, és az 
életciklus-költségek meghatározására 
irányuló ágazat-specifikus módszereket 
folyamatosan fejlesztik, tesztelik és 
finomítják. Helyénvalónak tűnik ezért, 
hogy a jövőben ágazati jogalkotás 
keretében határozzák meg az 
energiahatékonysági, éghajlat-változási és 
más környezetvédelmi, szociális és 
innovációs jellegű közbeszerzésekkel 
kapcsolatos kötelező célkitűzéseket és 
terveket, az adott ágazatban uralkodó 
sajátos politikákkal és feltételekkel 
összefüggésben, még inkább előmozdítva
ezzel a közbeszerzésnek a fenntartható 
növekedés támogatását célzó alkalmazását.
Ennek keretében törekedni kell az 
életciklus-költségek meghatározására 
irányuló megfelelő módszerek ágazat-
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specifikus alkalmazására. Ezen irányelv 
többi rendelkezésével összhangban az 
ágazat-specifikus jogszabályok révén 
elfogadott kötelező közbeszerzési 
kritériumok magukban foglalhatnak 
olyan műszaki leírásokat és odaítélési 
szempontokat is, amelyek kitérnek az 
általános szociális és környezeti 
előnyökkel és ártalmakkal kapcsolatos 
fenntarthatósági megfontolásokra, akkor 
is, ha ezek pénzben nincsenek kifejezve 
vagy nem fejezhetők ki, feltéve, hogy a 
szerződés tárgyához kapcsolódnak, és az 
átláthatóság, a
megkülönböztetésmentesség és az 
esélyegyenlőség elvének minden 
tekintetben megfelelnek.

Or. en

Indokolás

Az irányelv nem tartalmaz olyan kötelező közbeszerzési követelményeket, amelyek előírják, 
hogy az ajánlatkérő szerv adott közbeszerzési tárgyhoz kapcsolódóan mit köteles vásárolni. 
Tekintettel az egyes ágazatokban érvényesülő, rendkívül változatos feltételekre és 
lehetőségekre, helytelen és nehéz is volna ebben az irányelvben ilyen konkrétumokról 
rendelkezni.

Módosítás 67
Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A fenntartható fejlődés előmozdítását 
célzó Európa 2020 stratégia 
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 

(39) A fenntartható fejlődés előmozdítását 
célzó Európa 2020 stratégia 
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 
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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 
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.

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 
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. Ezenfelül 
üdvözlendő az a lehetőség, hogy a 
minimális vagy teljes mértékben 
harmonizált uniós jogszabályokon vagy 
hasonló előírásokon túlmutató környezeti 
megfontolások is figyelembe vehetők. A 
feltételeknek, odaítélési kritériumoknak 
vagy szerződési feltételeknek stb. minden 
esetben összhangban kell állniuk az uniós 
jog alapvető elveivel.

Or. en

Módosítás 68
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
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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 
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.

(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. 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 
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.

Or. de
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Módosítás 69
Vicky Ford, Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) A fenntartható fejlődés előmozdítását 
célzó Európa 2020 stratégia 
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 
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.

(39) A fenntartható fejlődés előmozdítását 
célzó Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek eléréséhez rendkívül 
fontos, hogy teljes mértékben kihasználják 
a közbeszerzésben rejlő lehetőséget. 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 
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 



AM\904833HU.doc 45/145 PE491.205v01-00

HU

inkább alátámasztva ezzel a 
közbeszerzésnek a fenntartható növekedés 
támogatását célzó alkalmazását.

Or. en

Módosítás 70
Vicky Ford

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 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 

(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, 
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-
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kialakított módszert kötelezővé kell tenni. költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 
kialakított módszert kötelezővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 71
Kent Johansson

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 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; minden így 

(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 
pénzben kifejezhetők és nyomon 
követhetők. Az áruk vagy szolgáltatások 
egyes kategóriáihoz kapcsolódó, életciklus-
költségek kiszámítására uniós szintű közös 
módszereket kell kialakítani; a relevancia 
és az arányosság mértékétől függően
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kialakított módszert kötelezővé kell tenni. minden így kialakított módszert kötelezővé 
kell tenni.

Or. en

Módosítás 72
Vicky Ford

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.

Or. en

Módosítás 73
Jens Rohde

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 

(41) Tekintettel az életciklus-költségek 
kiszámítására irányuló módszerek 
folyamatos fejlődésére, egyre kevésbé van 
szükség arra, hogy a műszaki leírások és 
az odaítélési szempontok egyedi termelési 
folyamatokra, a szolgáltatásnyújtás egy 
meghatározott módjára vagy egy termék, 
illetve szolgáltatás életciklusának bármely 
egyéb szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, ezért 
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közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Az 
említett jellemzők csak az előállítási 
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.

mindezt azokra a területekre kell 
korlátozni, ahol továbbra sincs mód az 
életciklus-költségek kiszámítására. A 
műszaki követelményeknek minden 
esetben közvetlenül kapcsolódniuk kell a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Az 
említett jellemzők csak a fogyatékkal élők 
társadalmi beilleszkedésére 
vonatkozhatnak. 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.

Or. en
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Indokolás

A szociális jellemzők nem állnak közvetlen összefüggésben a nyújtott minőséggel, a 
szociálpolitikai célokat ennélfogva a szociális politika keretében kell megvalósítani. Kivételt 
képezhet a fogyatékkal élők hozzáférése, ugyanakkor ami a munkavállalók egészségének 
védelmét és a hasonló követelményeket illeti, ezeket nem szükséges kifejezetten előírni, mivel a 
nemzeti és uniós szociális jogszabályoknak eleget nem tevő gazdasági szereplők nem vehetnek 
részt a közbeszerzésben.

Módosítás 74
Pilar del Castillo Vera

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 
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 

(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 
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 fogyatékkal 
élők hozzáférését is. Az ilyen jellemzőket 
magukban foglaló valamennyi teljesítési 
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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.

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.

Or. es

Módosítás 75
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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 
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szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez 
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a fogyatékkal
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 

szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok közvetlenül
kapcsolódnak a közbeszerzés tárgyához. A 
társadalmi megfontolások közbeszerzésbe 
való jobb integrációja érdekében a 
beszerzők számára lehetővé kell tenni, 
hogy az adott termelési vagy 
szolgáltatásnyújtási folyamatokban 
közvetlenül részt vevő személyek 
munkakörülményeihez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessék a gazdasági 
szempontból legelőnyösebb ajánlat 
odaítélési szempontjai között. Ezek a 
jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a fogyatékkal 
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 
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ajánlat gazdasági értékére. minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

Or. en

Módosítás 76
Jens Rohde

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.

Or. en
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Indokolás

A szociális jellemzők nem állnak közvetlen összefüggésben a nyújtott minőséggel, a 
szociálpolitikai célokat ennélfogva a szociális politika keretében kell megvalósítani.

Módosítás 77
Pilar del Castillo Vera

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.

Or. es
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Módosítás 78
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Módosítás 79
Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
nemzeti hatóságot, amely a közbeszerzés 
felügyeletéért, végrehajtásáért és 
ellenőrzéséért felel. Ennek a központi 
szervnek közvetlen és időszerű 
információkkal rendelkeznie, különösen a 
közbeszerzési jogot érintő különböző 
problémákkal kapcsolatban. A szóban 
forgó testületnek képesnek kell lennie 
arra, hogy azonnali visszajelzést adjon a 
politika működéséről és potenciális 
gyenge pontjairól a nemzeti jogban és a 
gyakorlatban, és hozzájáruljon a 
megoldások gyors megtalálásához. A 
korrupció és a csalás elleni hatékony 
küzdelem érdekében mind a központi 
szerv, mind a nyilvánosság számára 
biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 
megvizsgálják a megkötött szerződések 
szövegét. Ezért a nagy értékű 
szerződéseket el kell juttatni a felügyeleti 
testülethez, a jogos köz- és 
magánérdekeket nem veszélyeztető 
mértékig hozzáférést biztosítva az érdekelt 
személyeknek e dokumentumokhoz.

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

Or. en

Módosítás 80
Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(55) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
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 
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továbbítania kell a megfelelő 
dokumentumokat az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

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.

Or. en

Módosítás 81
Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) „civil társadalom”: az állam és a piac 
közötti térben működő egyesületi világ, 
beleértve az egyéni részvételt és a nem 
kormányzati, önkéntes és uniós 
szervezetek tevékenységeit;

Or. en

Módosítás 82
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „részvételre jelentkező”: a meghívásos 
vagy tárgyalásos eljárásban, hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban, 
versenypárbeszédben vagy innovációs 
partnerségben való részvételre történő 
meghívásért folyamodó, vagy meghívást 
kapó gazdasági szereplő;

14. „részvételre jelentkező”: a hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban, 
versenypárbeszédben vagy innovációs 
partnerségben való részvételre történő 
meghívásért folyamodó, vagy meghívást 
kapó gazdasági szereplő;

Or. en
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Indokolás

A meghívásos eljárás törlése, valamint a tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd 
összevonása által indokolt módosítás.

Módosítás 83
Henri Weber

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;

Or. fr

Módosítás 84
Jens Rohde

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 használatot és a karbantartást is 
–, a nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig, 
elszámolásig és a véglegesítésig.
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Or. en

Indokolás

A szállítás figyelembevétele egyrészről nehéz lenne, másrészről pedig bonyolulttá tenné az 
életciklus-költségek kiszámítását, és megakadályozhatná azok hatékony alkalmazását.

Módosítás 85
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 22 a (új) és 22 b(új) pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. „szociálisan fenntartható előállítási 
folyamat”: olyan gyártási folyamat, ahol 
az építési beruházások, szolgáltatások és 
áruk nyújtása megfelel az egészségügyi és 
biztonsági, társadalmi és munkajogi 
követelményeknek, valamint a 
szabályoknak és szabványoknak, 
elsősorban a munkahelyen tanúsított 
egyenlő bánásmód elve tekintetében;
22b. „a munkahelyen tanúsított egyenlő 
bánásmód elve”: a releváns 
foglalkoztatási feltételek, különösen a 
nemzeti és az uniós jogszabályokban, 
illetve az építési beruházás, a 
szolgáltatásnyújtás és az árubeszerzés 
helyén alkalmazandó kollektív 
megállapodásokban meghatározott 
egészségügyi és biztonsági, szociális és 
munkajogi jogszabályok, szabályok és 
előírások tiszteletben tartása;

Or. fr

Módosítás 86
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 200 000 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében.

c) 400 000 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében.

Or. en

Indokolás

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Módosítás 87
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 200 000 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében.

c) 400 000 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében.

Or. da

Módosítás 88
Jens Rohde
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 500 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

d) 400 000 EUR a XVI. mellékletben 
felsorolt szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló szerződések 
esetében.

Or. en

Indokolás

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Módosítás 89
Jens Rohde

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 
átláthatóság szerződésben foglalt elvének 
való megfelelést.

Or. en
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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 90
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti ajánlatkérő szervek az ezen 
irányelv által értékükből kifolyólag nem 
szabályozott szerződések odaítélésénél 
kötelesek tiszteletben tartani az egyenlő 
bánásmód, a megkülönböztetésmentesség 
és az átláthatóság elvét.

Or. de

Módosítás 91
Zigmantas Balčytis

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 
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azokra a harmadik országokra is kiterjed, 
amelyek nem aláírói a GPA-nak, de 
hozzáférnek az európai közbeszerzési 
piachoz.

Or. lt

Módosítás 92
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közbeszerzésekről szóló 
megállapodás uniós jogalkotási kereten 
belüli gyakorlati végrehajtásának az Unió 
és az aláíró harmadik országok közötti 
piacnyitás tekintetében az alapvető 
viszonosság elvének helyes alkalmazásán 
kell alapulnia. Az alapvető viszonosság 
ilyenfajta felmérését azokra a harmadik 
országokra is ki kell terjeszteni, amelyek 
nem aláíró felei a közbeszerzési 
megállapodásnak, de hozzáférnek a 
piachoz.

Or. fr

Módosítás 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

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 
olyan közbeszerzési szerződésre, amelynek 
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elsődleges célja, hogy az ajánlatkérő szerv 
számára lehetővé tegye postai 
szolgáltatások és a postai szolgáltatásoktól 
eltérő szolgáltatások nyújtását.
(2) E cikk alkalmazásában:
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;
a. „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;
vi. logisztikai szolgáltatások (a fizikai 
kézbesítést és/vagy a raktározást egyéb, 
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nem postai funkciókkal vegyítő 
szolgáltatások).

Or. en

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 94
Eija-Riitta Korhola

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;

Or. en

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 95
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

teljes körűen az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy az általa ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzik;

Or. en

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 96
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek nem 
végezhetnek a nyílt piacon a megállapodás 
szempontjából releváns tevékenységet;

Or. en

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 97
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hulladékégetésre irányuló szerződés 
esetében az e cikk (1) bekezdésének b) 
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pontjában, (3) bekezdésének b) pontjában 
és (4) bekezdésének c) pontjában szereplő 
százalékos arány értéke 50 %.

Or. en

Indokolás

Különleges aggodalomra ad okot, hogy az új megfogalmazás hátrányosan érintheti a 
hulladékégetést, amely máskülönben a hulladékkezelés környezetvédelmi szempontból 
kívánatos módjának tekinthető. Mivel egyes tagállamokban a helyi hatóságoknak jogszabályi 
kötelessége a települési hulladék kezelése, jelentős összegeket fordítottak hulladékégetőkre, 
amely beruházások kereskedelmi szempontból nem lettek volna megvalósíthatók, a 90 %-os 
küszöbértékkel pedig annak ellenére pályázatot kellene kiírniuk a hulladékégetésre, hogy a 
magánszektor alacsony kapacitása miatt nem áll rendelkezésre valós kereskedelmi 
alternatíva.

Módosítás 98
Pilar del Castillo Vera

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.

Or. es

Módosítás 99
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

szereplőket egyenlő és 
megkülönböztetésmentes bánásmódban 
részesítik, továbbá átlátható és arányos 
módon járnak el, biztosítva ezáltal a 
közpénzek leghatékonyabb felhasználását.

Or. en

Módosítás 100
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a szolgáltatásnyújtásra és az 
építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében, valamint a 
szolgáltatásokat vagy beállítási és üzembe 
helyezési műveleteket is tartalmazó, 
árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében a jogi személyektől 
megkövetelhető, hogy az ajánlatban vagy 
a részvételi jelentkezésben tüntessék fel a 
kérdéses szerződés teljesítéséért felelős 
alkalmazottak nevét és megfelelő 
szakképesítését.

Törölve

Or. en

Indokolás

Valamely gazdasági szereplő csak akkor tehet ajánlatot egy adott szerződésre, ha a székhely 
szerinti tagállamban jogszerűen bejegyezték, ezért feltételezni kell és kölcsönösen el kell 
ismerni, hogy ezek a gazdasági szereplők eleget tesznek a vonatkozó és különleges szakmai 
követelményeknek. A szerződés teljesítésében részt vevő személyek nevének megadására 
vonatkozó előírás aránytalan, szükségtelen és bürokratikus követelmény, amely egyúttal 
ellentétes a vállalatok irányítási előjogával.

Módosítás 101
Alejo Vidal-Quadras
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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.

Or. en

Módosítás 102
Alejo Vidal-Quadras

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 



AM\904833HU.doc 69/145 PE491.205v01-00

HU

vonatkozó döntéseket.

Or. en

Módosítás 103
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk
Szolgáltatási utalvány rendszer

(1) A közszolgáltatások megszervezésekor 
az ajánlatkérő szervek szolgáltatási 
utalványrendszert alkalmazhatnak, hogy 
az igénybevevőnek szabadságot adjanak a 
szolgáltató kiválasztásában. Az 
ajánlatkérő szerv határozza meg a 
szolgáltatási utalvány értékét, valamint 
azokat a szolgáltatásokat, amelyeknél 
felhasználható, továbbá az ügyfelet, aki 
azt használhatja.
(2) Az ajánlatkérő szerv meghatározhatja 
azokat a követelményeket, amelyeket a 
szolgáltatónak teljesítenie kell ahhoz, 
hogy felvegyék a szolgáltatási 
utalványrendszerbe. Ezeknek a 
követelményeknek 
megkülönböztetésmentesnek és a 
szolgáltatás tárgyához mérten arányosnak 
kell lenniük. Minden olyan szolgáltatót, 
amely teljesíti a követelményeket, fel kell 
venni a rendszerbe. A szolgáltatók listáját 
nyilvánosan elérhetővé kell tenni.
(3) Az ajánlatkérő szerv az ebben az 
irányelvben előírt eljárás keretében ki is 
választhatja a szolgáltatási utalvány 
rendszerbe felveendő szolgáltatókat.
(4) Az ügyfél a szolgáltatási 
utalványrendszer bármelyik szolgáltatóját 
választhatja vagy dönthet úgy is, hogy 
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nem veszi igénybe a rendszert.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi gazdasági helyzetben a közszolgáltatások nyújtására szolgáló új, hatékony 
eszközökre van szükség. A szolgáltatási utalvány rendszer ennek egy további módja. 
Rendkívül egyszerű hozzáférhetősége miatt előnyös a kkv-k számára. Választási lehetőséget 
biztosít a polgárok számára, akik szabadon dönthetnek a szolgáltató személyéről. A 
szolgáltatási utalványrendszer nyilvánvalóan kedvez a hatóságnak is, mivel a szolgáltatási 
utalványrendszer kialakítása a közbeszerzéshez képest sokkal egyszerűbb.

Módosítás 104
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 105
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok arról is rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szervek 
versenypárbeszéd alapú eljárást
alkalmazhatnak a következő esetek 
bármelyikében:

Or. en
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Indokolás

A tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd egyszerűsítést célzó összevonása.

Módosítás 106
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Sürgős helyzet folytán csak akkor 
rövidíthető le a határidő, ha a kialakult 
helyzetet nem maguk az ajánlatkérő 
szervek idézték elő.

Or. de

Módosítás 107
Werner Langen

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.

Or. de
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Módosítás 108
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk törölve

Or. en

Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében törölve, mivel az eljárásra nincs szükség; ha valamely ajánlatkérő 
szerv nyílt eljárást folytatott, de arra ajánlat vagy érvényes ajánlat nem érkezett, az 
ajánlatkérő szerv hirdetmény közzététele nélkül alkalmazhatja a tárgyalásos eljárást. A 
meghívásos eljárás ennélfogva bonyolultabbá és átláthatatlanabbá teszi a szabályrendszert, 
és feleslegesen korlátozza a versenyt.

Módosítás 109
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk törölve

Or. en

Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében a 27. és 28. cikket egyetlen eljárássá kell összevonni.

Módosítás 110
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Módosítás 111
Jens Rohde

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.

Or. en

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 112
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tárgyalások során nem 
módosulhatnak az alábbiak:
a) a beszerzés leírása;
b) a műszaki leírásnak a 
minimumkövetelményeket meghatározó 
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része;
c) az odaítélési szempontok.

Or. en

Indokolás

A két eljárás összevonását követően a 27. cikkből átvéve.

Módosítás 113
Vicky Ford

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 magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 114
Vicky Ford

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 

(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 
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alapján nyújtsák be végleges ajánlatukat. 
Ezeknek az ajánlatoknak tartalmazniuk kell 
minden, a projekt megvalósításához előírt 
és szükséges elemet.

vagy megoldások alapján nyújtsák be 
végleges ajánlatukat. Ezeknek az 
ajánlatoknak tartalmazniuk kell minden, a 
projekt megvalósításához előírt és 
szükséges elemet.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 115
Vicky Ford

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 
szellemitulajdon-jogokhoz kíván 
hozzájutni (ha vannak).

Or. en
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Módosítás 116
Vicky Ford, Gyürk András

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ajánlatkérő szervek nem zárhatják 
le a piacot azáltal, hogy előre 
meghatározzák a számukra szükséges 
innovatív megoldást, hanem a 
leginnovatívabb ötletek mozgósítása 
érdekében egy adott problémára kínált 
számos különböző megoldásra nyitottnak 
kell lenniük.

Or. en

Módosítás 117
Vicky Ford

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 
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tekintetében, feltéve, hogy megszerezte a 
vonatkozó szellemitulajdon-jogokat, vagy 
a partnerrel vagy partnerekkel történt 
megállapodás szerint más megfelelő 
díjazást fizetett.

Or. en

Módosítás 118
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződést a tárgyalásos eljárás 27.
cikkben leírt szabályai szerint kell 
odaítélni.

A szerződést a versenypárbeszéd 28.
cikkben leírt szabályai szerint kell 
odaítélni.

Or. en

Indokolás

A 27. és 28. cikk összevonását követően.

Módosítás 119
Gyürk András

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 
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) 

Csak azok a gazdasági szereplők 
nyújthatnak be az ajánlatkérő szerv által 
meghatározott igények teljesítésére 
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.
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pontjával összhangban.

Or. en

Módosítás 120
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ha az alábbi okok valamelyike miatt az 
építési beruházásokat, árukat vagy 
szolgáltatásokat csak egy konkrét 
gazdasági szereplő képes teljesíteni:

Törölve

i. technikai okokból nincs verseny;
ii. szabadalmak, szerzői jogok vagy egyéb 
szellemitulajdon-jogok védelme;
iii. más kizárólagos jogok védelme.
Ez a kivétel csak akkor alkalmazandó, ha 
nem létezik ésszerű alternatíva vagy 
helyettesítési lehetőség, és a verseny 
hiánya nem annak eredménye, hogy 
mesterségesen korlátozták a közbeszerzés 
paramétereit;

Or. en

Indokolás

Az alapértelmezett eljárásnak a nyílt eljárásnak kell lennie. Amennyiben a kívánt építési 
beruházásokat, árukat vagy szolgáltatásokat csak egy gazdasági szereplő tudja teljesíteni, az 
ajánlatkérő szerv az a) ponttal összhangban továbbra is alkalmazhatja ezt az eljárást. Ez a 
rendelkezés ugyanakkor lehetőséget adhat a nyílt eljárás megkerülésére.

Módosítás 121
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a korábbi nyertes szállító általi olyan 
kiegészítő szállítások tekintetében, 
amelyek célja vagy a mindennapi áruk, 
illetve felszerelések részleges pótlása, vagy 
a meglévő áruk, illetve felszerelések 
kibővítése, amennyiben a szállító 
megváltozása esetén az ajánlatkérő szerv 
arra kényszerülne, hogy olyan, eltérő 
műszaki jellemzőkkel rendelkező anyagot 
szerezzen be, amely 
összeegyeztethetetlenséget, illetve az 
üzemeltetésben és a karbantartásban 
aránytalan műszaki nehézségeket 
eredményezne; az ilyen szerződések, 
illetve az ismétlődő szerződések tartama 
főszabályként nem haladhatja meg a három 
évet;

b) a korábbi nyertes szállító általi olyan 
kiegészítő szállítások tekintetében, 
amelyek célja vagy a mindennapi áruk, 
illetve felszerelések részleges pótlása, vagy 
a meglévő áruk, illetve felszerelések 
kibővítése, amennyiben a szállító 
megváltozása esetén az ajánlatkérő szerv 
arra kényszerülne, hogy olyan, eltérő 
műszaki jellemzőkkel rendelkező anyagot 
szerezzen be, amely 
összeegyeztethetetlenséget, illetve az 
üzemeltetésben és a karbantartásban 
aránytalan műszaki nehézségeket 
eredményezne; az ilyen szerződések, 
illetve az ismétlődő szerződések tartama 
nem haladhatja meg az eredeti szerződés 
időpontjától számított három évet;

Or. en

Indokolás

A „főszabályként” megfogalmazás nem kellően konkrét, és a három évtől való eltérést 
biztosító rugalmasság esetében legalább e lehetőség igénybevételének feltételeit pontosabban 
meg kell határozni.

Módosítás 122
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerződések dinamikus beszerzési 
rendszerben történő odaítélése érdekében 
az ajánlatkérő szerv a meghívásos eljárás 
szabályait követi. A kiválasztási 
szempontoknak megfelelő összes 
részvételre jelentkezőt fel kell venni a 
rendszerbe; a rendszerbe felvehető 
részvételre jelentkezők száma nem 
korlátozható a 64. cikknek megfelelően. A 

(2) A szerződések dinamikus beszerzési 
rendszerben történő odaítélése érdekében 
az ajánlatkérő szerv a nyílt eljárás 
szabályait követi. A kiválasztási 
szempontoknak megfelelő összes 
részvételre jelentkezőt fel kell venni a 
rendszerbe; a rendszerbe felvehető 
részvételre jelentkezők száma nem 
korlátozható a 64. cikknek megfelelően. A 
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dinamikus beszerzési rendszerrel 
összefüggésben mindennemű 
kommunikációt elektronikus úton kell 
elvégezni, a 19. cikk (2)–(6) bekezdéseinek 
megfelelően.

dinamikus beszerzési rendszerrel 
összefüggésben mindennemű 
kommunikációt elektronikus úton kell 
elvégezni, a 19. cikk (2)–(6) bekezdéseinek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

Mivel a meghívásos eljárást töröltük, illetve a dinamikus beszerzési rendszerhez való 
hozzáférés érdekében a gazdasági szereplők közötti nyílt és tisztességes verseny biztosítása 
céljából az említett gazdasági szereplők kiválasztásakor a nyílt eljárást kell alkalmazni. 

Módosítás 123
Jens Rohde

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.

Or. en

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 124
Jens Rohde
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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.

Or. en

Módosítás 125
Jens Rohde

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.

Or. en

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 126
Werner Langen
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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.

törölve

Or. de

Módosítás 127
Jens Rohde

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.

Or. en

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.
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Módosítás 128
Zigmantas Balčytis

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:

Or. lt

Módosítás 129
Zigmantas Balčytis

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1a 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;

Or. lt

Módosítás 130
Zigmantas Balčytis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az életciklus jellemzői;

Or. lt
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Módosítás 131
Zigmantas Balčytis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) társadalmi szempontból fenntartható 
termelési folyamat;

Or. lt

Módosítás 132
Zigmantas Balčytis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. lt

Módosítás 133
Zigmantas Balčytis

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1a 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;

Or. lt
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Módosítás 134
Zigmantas Balčytis

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1a 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 
általános vagy különös rendelkezésekkel 
előírni az elkészült építmény és az annak 
részét képező anyagok vagy alkatrészek 
tekintetében.

Or. lt

Módosítás 135
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós joggal összeegyeztethető 
kötelező nemzeti műszaki szabályok 
sérelme nélkül, a műszaki leírást az alábbi 
módok valamelyikén kell kidolgozni:

3. Az uniós joggal összeegyeztethető 
kötelező nemzeti műszaki szabályok 
sérelme nélkül, a műszaki leírást a 
következő módon kell kidolgozni:

Or. en

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 
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kívánják pontosítani a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a műszaki követelmények nem 
alkalmazhatók a versenyt korlátozó módon.

Módosítás 136
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) ezenfelül, az ilyen teljesítmény- vagy 
funkcionális követelményeknek való 
megfelelés vélelmezésekor hivatkozni 
lehet az építési beruházási munkák 
tervezésére, számítási módszerére és 
kivitelezésére, valamint az áruk 
felhasználására vonatkozó európai 
szabványokat közzétevő nemzeti 
szabványokra, európai műszaki 
tanúsítványokra, közös műszaki 
leírásokra, nemzetközi szabványokra, az 
európai szabványügyi szervezetek által 
létrehozott egyéb műszaki hivatkozási 
rendszerekre vagy – ezek hiányában –
nemzeti szabványokra, nemzeti műszaki 
tanúsítványokra, illetve nemzeti műszaki 
leírásokra; valamennyi hivatkozást a 
„vagy azzal egyenértékű” kifejezésnek kell 
követnie;

Or. en

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.
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Módosítás 137
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Törölve

Or. en

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 138
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Törölve

Or. en
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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 139
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért nincs szükség a „szerződés tárgya által indokolt esetek 
kivételével” kikötésre, mivel a rendelkezés már említi a „kivételes körülmények”-et. 
Ennélfogva ezt a kikötést törölni kell, egyértelművé téve, hogy a műszaki leírás főszabályként 
nem hivatkozhat adott eljárásra, szabadalomra stb.

Módosítás 140
Jens Rohde
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Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 141
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

mindegyike teljesül:

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi jellemzők beilleszthetők a közbeszerzési szerződésbe, mivel azok 
közvetlenül kapcsolódhatnak az elvégzett munkálatok, illetve a nyújtott szolgáltatások vagy 
áruk minőségéhez. A szociális jellemzők nem állnak közvetlen összefüggésben a nyújtott 
minőséggel, a szociálpolitikai célokat ennélfogva a szociális politika keretében kell 
megvalósítani.

Módosítás 142
Alejo Vidal-Quadras

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;

Or. en

Módosítás 143
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a címke megfelel az (1) bekezdés 
b), c), d) és e) pontjaiban előírt 
feltételeknek, azonban a szerződés 
tárgyához nem kapcsolódó 
követelményeket is előír, az ajánlatkérő 

Törölve
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szervek a műszaki leírást az adott címke 
részletes leírására vagy szükség esetén 
annak a szerződés tárgyához kapcsolódó, 
és az adott tárgy jellemzőinek 
meghatározására alkalmas részeire való 
hivatkozással is meghatározhatják.

Or. en

Indokolás

Ha egy címke az előírtnál több feltételnek vagy kritériumnak is megfelel, az nem járhat több 
dokumentációs követelménnyel.

Módosítás 144
Jens Rohde

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.

Or. en

Módosítás 145
Werner Langen

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.

Or. de

Módosítás 146
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

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 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. Az ajánlatkérő szervek nem 
utasíthatnak el más olyan ajánlattevőket, 
akik bizonyítani tudják, hogy teljesítik a 
szerződésben foglalt funkcionális 
követelményeket.

Or. en

Indokolás

A változatokat engedélyezni kell, és aránytalannak tűnik az alternatív ajánlattevők kizárása. A 
közbeszerzési eljárásban való részvétel az ajánlatkérő szerv és a gazdasági szereplők számára 
egyaránt forrásigényes; utóbbiak minden bizonnyal nem fordítanak emberi és pénzügyi 
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erőforrásokat olyan pályázatra, amelyről tudják, hogy a benne szereplő megoldás nem felel 
meg a szerződésben előírtaknak.

Módosítás 147
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A változatokat engedélyező ajánlatkérő 
szerv a közbeszerzési dokumentációban 
meghatározza, hogy a változatoknak 
milyen minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Az 
ajánlatkérő szervek arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott odaítélési 
szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

(2) Az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési 
dokumentációban meghatározza, hogy a 
változatoknak milyen 
minimumkövetelményeknek kell 
megfelelniük, és azokat milyen egyéb 
követelmények szerint kell elkészíteni. Az 
ajánlatkérő szervek arról is kötelesek 
gondoskodni, hogy a kiválasztott odaítélési 
szempontok a szóban forgó 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokra, valamint azokra a megfelelő 
ajánlatokra is alkalmazhatók legyenek, 
amelyek nem változatok.

Or. de

Módosítás 148
Werner Langen

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 

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 
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irányuló közbeszerzési szerződést 
eredményezne, vagy inkább 
árubeszerzésre, mint szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződést 
eredményezne.

árubeszerzésre, mint szolgáltatásnyújtásra 
irányuló közbeszerzési szerződést 
eredményezne.

Or. de

Módosítás 149
Eija-Riitta Korhola

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. 
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.

A verseny ösztönzése és a kkv-k 
közbeszerzésbe történő bevonásának 
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.

Or. en

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 150
Kent Johansson
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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. 
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.

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

Or. en

Módosítás 151
Jens Rohde

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

Or. en

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.
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Módosítás 152
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

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. 

Or. es

Módosítás 153
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghívásos és tárgyalásos eljárások 
esetében a központi szint alatti ajánlatkérő 
szervek a 24. cikk (2) bekezdése 
értelmében előzetes tájékoztatót 
alkalmazhatnak pályázati felhívásként, 
feltéve, hogy a tájékoztató az alábbi 
feltételek mindegyikének megfelel:

A versenypárbeszéd esetében a központi 
szint alatti ajánlatkérő szervek a 24. cikk 
(2) bekezdése értelmében előzetes 
tájékoztatót alkalmazhatnak pályázati 
felhívásként, feltéve, hogy a tájékoztató az 
alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

Or. en
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Indokolás

A 26. és 27. cikk törlésével összhangban.

Módosítás 154
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tartalmazza azt, hogy a szerződést 
pályázati felhívásról szóló hirdetmény 
további közzététele nélküli meghívásos 
vagy tárgyalásos eljárás útján ítélik oda, és 
felkéri az érdekelt gazdasági szereplőket, 
hogy részvételi szándékukat írásban 
közöljék;

b) tartalmazza azt, hogy a szerződést 
pályázati felhívásról szóló hirdetmény 
további közzététele nélküli 
versenypárbeszéd útján ítélik oda, és 
felkéri az érdekelt gazdasági szereplőket, 
hogy részvételi szándékukat írásban 
közöljék;

Or. en

Indokolás

A 26. és 27. cikk törlésével összhangban.

Módosítás 155
Pilar del Castillo Vera

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

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.

Or. es
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Módosítás 156
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghívásos eljárásban, a 
versenypárbeszéd és az innovációs 
partnerség keretében, valamint a 
tárgyalásos eljárás során az ajánlatkérő 
szerv egyidejűleg és írásban hívja fel a 
kiválasztott jelentkezőket ajánlattételre, 
vagy versenypárbeszéd esetében a 
párbeszédben való részvételre.

A versenypárbeszéd és az innovációs 
partnerség keretében az ajánlatkérő szerv 
egyidejűleg és írásban hívja fel a 
kiválasztott jelentkezőket ajánlattételre, 
vagy versenypárbeszéd esetében a 
párbeszédben való részvételre.

Or. en

Indokolás

A 26. és 27. cikk törlésével összhangban.

Módosítás 157
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az ajánlatkérő szervek úgy 
határoznak, hogy nem ítélik oda a 
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 
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környezetvédelmi kötelezettségeknek.

Or. fr

Módosítás 158
Jean-Pierre Audy

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.

Or. fr

Módosítás 159
Henri Weber

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.

Or. fr

Módosítás 160
Jean-Pierre Audy
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Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) 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;

Or. fr

Módosítás 161
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 162
Henri Weber

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 

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
uniós vagy nemzeti jogszabályokban, 
illetve az építési beruházás vagy a 
szolgáltatásnyújtás helyén alkalmazandó 
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és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről, az ellátási láncot is 
beleértve; ha az ellátási lánc teljes 
egészében vagy részben harmadik 
országban található, az ajánlatkérő szerv 
akkor zárhat ki egy gazdasági szereplőt, ha 
tudomással bír a XI. mellékletben felsorolt 
nemzetközi szociális és környezetvédelmi 
jogi rendelkezések által megállapított 
kötelezettségek megszegéséről;

kollektív megállapodásokban 
megállapított uniós szociális, munkaügyi 
vagy környezetvédelmi jogszabályok vagy 
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségek megszegéséről, az ellátási 
láncot is beleértve; ha az ellátási lánc 
teljes egészében vagy részben harmadik 
országban található, az ajánlatkérő szerv 
akkor zárhat ki egy gazdasági szereplőt, ha 
tudomással bír a XI. mellékletben felsorolt 
nemzetközi szociális és környezetvédelmi 
jogi rendelkezések által megállapított 
kötelezettségek megszegéséről;

Or. fr

Módosítás 163
Alejo Vidal-Quadras

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 szerv bizonyítani tudja
az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegését. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is;

Or. en

Módosítás 164
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 165
Alejo Vidal-Quadras

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;

Or. en

Módosítás 166
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr
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Módosítás 167
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az uniós vagy nemzeti 
jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó 
kollektív megállapodásokban 
meghatározott egészségügyi és biztonsági, 
szociális és munkajogi szabályok és 
előírások tiszteletben tartása;

Or. fr

Módosítás 168
Pilar del Castillo Vera

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.

Or. es
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Módosítás 169
Alejo Vidal-Quadras

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.

Or. en

Módosítás 170
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 171
Jens Rohde

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.

Or. en

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 szármára túlságosan drága lenne az útlevél évi 
kétszeri megújítása.

Módosítás 172
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minőségbiztosítási és
környezetgazdálkodási standardok

Minőségbiztosítási, környezetgazdálkodási 
és szociális standardok

Or. fr

Módosítás 173
Henri Weber
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Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ajánlatkérők előírhatják független 
szervezetek által kiállított tanúsítványok 
bemutatását arra vonatkozóan, hogy a 
gazdasági szereplő és adott esetben 
alvállalkozói megfelelnek az uniós vagy 
nemzeti jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó 
kollektív megállapodásokban 
meghatározott egészségügyi és biztonsági, 
szociális és munkajogi szabályoknak és 
előírásoknak.

Or. fr

Módosítás 174
Henri Weber

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 175
Werner Langen
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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 
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.

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 
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.

Or. de

Módosítás 176
Alejo Vidal-Quadras

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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 177
Werner Langen

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

Or. de

Módosítás 178
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
63 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk törölve

Or. en

Indokolás

Aránytalan és felesleges akadály; először is, a gazdasági szereplőnek valamely tagállamban 
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az érintett ágazatra / szakmára vonatkozó követelményekkel összhangban jogszerűen 
bejegyzett vállalatnak kell lennie. Ezenfelül a közbeszerzési útlevél bevezetésével nem 
szükséges az egyes tagállamokban összeállított további jegyzékek végrehajtása, ez ugyanis a 
verseny korlátozásának és az egységes piac elé állított új akadályok létrehozásának 
veszélyével jár. 

Módosítás 179
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghívásos eljárásban, a tárgyalásos 
eljárásban, a versenypárbeszédben és az 
innovációs partnerségben az ajánlatkérő 
szerv korlátozhatja a kiválasztási 
szempontoknak megfelelő olyan 
jelentkezők számát, akiket, illetve 
amelyeket ajánlattételre vagy párbeszédben 
való részvételre fel fog hívni, feltéve, hogy 
elegendő számú alkalmas jelentkező van.

A versenypárbeszédben és az innovációs 
partnerségben az ajánlatkérő szerv 
korlátozhatja a kiválasztási szempontoknak 
megfelelő olyan jelentkezők számát, 
akiket, illetve amelyeket ajánlattételre vagy 
párbeszédben való részvételre fel fog hívni, 
feltéve, hogy elegendő számú alkalmas 
jelentkező van.

Or. en

Indokolás

A tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd összevonásával való összhang érdekében.

Módosítás 180
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghívásos eljárásban a részvételre 
jelentkezők minimális száma öt. A 
tárgyalásos eljárásban, a 
versenypárbeszédben és innovációs 
partnerség esetén a minimális létszám 
három. A meghívott jelentkezők 
létszámának mindenképpen elegendőnek 

A versenypárbeszédben a részvételre 
jelentkezők minimális száma hat,
innovációs partnerség esetén pedig a 
minimális létszám három. A meghívott 
jelentkezők létszámának mindenképpen 
elegendőnek kell lennie a tényleges 
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kell lennie a tényleges verseny 
biztosításához.

verseny biztosításához.

Or. en

Indokolás

A tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd összevonásával való összhang érdekében. 
Emellett a versenypárbeszédre jelentkezők előírt minimális számának háromnál többnek kell 
lennie, mivel az eljárás célja a rugalmasság biztosítása, nem pedig a verseny korlátozása.  Az 
innovációs partnerségek esetében a három ésszerűbbnek tűnik, mivel a kutatásra és 
innovációra irányuló szerződésekhez kapcsolódó piac kisebb.

Módosítás 181
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; a) a legjobb ár-érték arányt képviselő
ajánlat;

Or. en

Módosítás 182
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. fr

Módosítás 183
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. b) a legalacsonyabb költség, a teljes 
életciklus figyelembevételével.

Or. en

Módosítás 184
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. b) a legalacsonyabb ár.

Or. en

Indokolás

A „költség” szó helyett meg kell tartani a jelenlegi irányelv 53. cikkében szereplő „ár” 
kifejezést. Ez fokozott jogi egyértelműséget biztosít a két lehetőség, azaz „a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat” és „a legalacsonyabb ár” között. Ily módon az előbbi követelmény 
akkor alkalmazható, ha a szerződés tárgya összetettebb jellegű, és a teljes ár természetéből 
adódóan különböző további költségeket foglal magában. Ennek ellenére az utóbbi lehetőséget 
fenn kell tartani arra az esetre, ha az ajánlatkérő szerv szabványos árukat és szolgáltatásokat 
kíván vásárolni.

Módosítás 185
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 186
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Törölve

Or. en

Indokolás

A „költség” szó helyett meg kell tartani a jelenlegi irányelv 53. cikkében szereplő „ár” 
kifejezést. Ez fokozott jogi egyértelműséget biztosít a két lehetőség, azaz „a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat” és „a legalacsonyabb ár” között, és a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat kidolgozásakor az életciklus-költségek meghatározását kell alkalmazni.

Módosítás 187
Gyürk András

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A költségeket az ajánlatkérő szerv 
választása szerint a szigorú szabványosítás 
tárgyát képező termékek esetében pusztán 
az ellenérték alapján, illetve egy 
költséghatékonysági megközelítés – mint 
például a 67. cikkben előírt feltételek 
alapján az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszer –
alkalmazásával értékelik.

Or. en

Módosítás 188
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 szemszögéből a legjobb ár-
érték arányt képviselő ajánlatot a szóban 
forgó beszerzési szerződés tárgyával
kapcsolatos szempontok alapján kell 
meghatározni. Ezek a szempontok az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti, a teljes 
életciklus figyelembevételével számított 
áron kívül a szóban forgó közbeszerzési 
szerződés tárgyával kapcsolatos egyéb 
szempontokat is magukban foglalnak, 
úgymint:

Or. en

Indokolás

A 66. cikk (1) bekezdése első albekezdése a) és b) pontjának módosítása miatt kiigazítva.
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Módosítás 189
Jens Rohde

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 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
áron kívül a szóban forgó közbeszerzési 
szerződés tárgyával kapcsolatos egyéb 
szempontokat is magukban foglalnak, 
úgymint:

Or. en

Módosítás 190
Alejo Vidal-Quadras

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:

Or. en
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Módosítás 191
Vicky Ford, Gyürk András

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 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, ezen belül többek között 
a szerződési hirdetményben, az 
ismertetőben vagy a szándék
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
meghatározott minimumkövetelményeken 
túlmutató, további innovatív 
megoldásokat;

Or. en

Módosítás 192
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
szintet, a valamennyi felhasználó számára 
alkalmas kialakítást, a környezetvédelmi 
jellemzőket és az innovatív jelleget;

Or. en

Módosítás 193
Jens Rohde
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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) az életciklus-költségek és 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;

Or. en

Indokolás

A „költség” szó helyett meg kell tartani a jelenlegi irányelv 53. cikkében szereplő „ár” 
kifejezést. Ez fokozott jogi egyértelműséget biztosít a két lehetőség, azaz „a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat” és „a legalacsonyabb ár” között, és a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlat kidolgozásakor az életciklus-költségek meghatározását kell alkalmazni.

Módosítás 194
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a társadalmi szempontból 
fenntartható termelési folyamat;

Or. fr

Módosítás 195
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A rendelkezés ellentétes a vállalatok irányítási előjogával.

Módosítás 196
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a szerződés fenntartható fejlődésre 
gyakorolt hatása, az életciklus valamennyi 
szakaszában. Ezt a hatást nem kell 
pénzben kifejezni, feltéve, hogy az 
alkalmazott szempontok összhangban 
állnak a (4) bekezdéssel.

Or. en

Módosítás 197
Gaston Franco

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

Or. fr

Módosítás 198
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy a szerződések bizonyos fajtái 
odaítélésének az (1) bekezdés a) pontjában 
és a (2) bekezdésben említettek szerint a 
legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlaton 
kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 199
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az odaítélési szempontok nem 
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szervre. E 
kritériumoknak biztosítaniuk kell a 
tényleges verseny lehetőségét, és olyan 

(4) Az odaítélési szempontok nem 
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szervre. A 
legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot 
a következő odaítélési szempontok alapján 
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követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérő 
szervnek az ajánlattevők által megadott 
információk és benyújtott bizonyítékok 
alapján ténylegesen ellenőriznie kell, hogy 
az ajánlattevők megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

kell meghatározni:

a) kapcsolódniuk kell a közbeszerzési 
szerződés tárgyához;

b) biztosítaniuk kell a tényleges verseny 
lehetőségét; és
c) olyan követelményekkel kell együtt 
járniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését.
Az ajánlatkérő szervnek az ajánlattevők 
által megadott információk és benyújtott 
bizonyítékok alapján ténylegesen 
ellenőriznie kell, hogy az ajánlattevők 
megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

Or. en

Módosítás 200
Gaston Franco

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

Or. fr
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Módosítás 201
Eija-Riitta Korhola

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) és az életciklus végéhez 
(például az elszállítási és újrahasznosítási 
költségek) kapcsolódó költségeket

Or. en

Módosítás 202
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső környezetvédelmi költségek, feltéve, 
hogy pénzben kifejezett értékük 
meghatározható és igazolható – ezek 
magukban foglalhatják az üvegházhatású 
gázok és más szennyezőanyagok 
kibocsátásának költségeit, valamint a 
klímaváltozás hatásainak csökkentésével 
kapcsolatos egyéb kiadásokat.

törölve

Or. en

Indokolás

A külső költségek számszerűsítése bonyolult, és ezzel egyidejűleg az életciklus-költségek 
meghatározása nem állíthat újabb akadályokat az áruk és szolgáltatások egységes piacon 
belüli szabad mozgása elé.
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Módosítás 203
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az életciklushoz közvetlenül kapcsolódó 
külső környezetvédelmi költségek, feltéve, 
hogy pénzben kifejezett értékük 
meghatározható és igazolható – ezek 
magukban foglalhatják az üvegházhatású 
gázok és más szennyezőanyagok 
kibocsátásának költségeit, valamint a 
klímaváltozás hatásainak csökkentésével 
kapcsolatos egyéb kiadásokat.

törölve

Or. en

Indokolás

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. 
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria.This kind of 
proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.

Módosítás 204
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szerv köteles 
magyarázatot kérni a gazdasági 
szereplőktől a felszámított ár vagy 
költségek tekintetében, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

(1) Az ajánlatkérő szerv a gazdasági 
szereplők ajánlatainak elutasítását 
megelőzően köteles írásban magyarázatot
kérni az ajánlat alkotóelemeiről, ha egy 
adott megbízás esetében az ajánlatban 
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szereplő ellenérték a teljesítéshez képest 
kirívóan alacsonynak tűnik.

Or. de

Módosítás 205
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 206
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 207
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. törölve

Or. de

Módosítás 208
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. törölve

Or. en

Módosítás 209
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 210
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 211
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján ellenőrzi a 
megadott információkat. Csak abban az 
esetben utasíthatja el az ajánlatot, ha a 
bizonyíték nem indokolja a felszámított ár 
vagy költségek alacsony szintjét, 
figyelembe véve a (3) bekezdésben említett 
elemeket.

törölve

Or. de

Módosítás 212
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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által megállapított kötelezettségeknek.

Or. de

Módosítás 213
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 5 bekezdés

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 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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 214
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 215
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Az ajánlatkérő szerv különleges 
feltételeket állapíthat meg valamely 
szerződés teljesítésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy e feltételek szerepelnek a 
pályázati felhívásban vagy az 
ajánlattételhez szükséges 
dokumentációban, és közvetlenül 
kapcsolódnak a szerződésben foglalt 
építési beruházásokhoz, árukhoz vagy 
szolgáltatásokhoz. Ezek a feltételek 
mindenekelőtt szociális és 
környezetvédelmi megfontolásokra 
vonatkozhatnak. Tartalmazhatnak arra 
vonatkozó követelményt is, hogy a 
gazdasági szereplők irányozzanak elő 
kompenzációt az áringadozásból (fedezeti 
ügylet) eredő olyan árnövekedési 
kockázatokra, amelyek jelentős hatással 
lehetnek a szerződések teljesítésére.

Or. en

Indokolás

Annak pontosítása érdekében, hogy különleges feltételek csak annyiban megengedettek, 
amennyiben közvetlenül kapcsolódnak a szerződésben foglalt építési beruházásokhoz, árukhoz 
vagy szolgáltatásokhoz.
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Módosítás 216
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71 cikk Törölve
Alvállalkozók
(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.
(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére – és ha a 
szerződés jellege azt megengedi – az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségét.

Or. en

Indokolás

A felelősség a szerződést elnyerő ajánlattevőt terheli, és ez a gazdasági szereplő saját 
belátása szerint szervezheti a szerződés tárgyának teljesítését.
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Módosítás 217
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71. cikk törölve
Alvállalkozás
(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.
(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére - és ha a 
szerződés jellege azt megengedi - az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

Or. de

Módosítás 218
Eija-Riitta Korhola
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Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71 cikk törölve
Alvállalkozók
(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.
(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére – és ha a 
szerződés jellege azt megengedi – az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen. A szóban forgó fizetési módra 
vonatkozó rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségét.

Or. en

Indokolás

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract.The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.
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Módosítás 219
Henri Weber

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.

Or. fr

Módosítás 220
Henri Weber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok három egymást követő 
alvállalkozói szintre korlátozzák az 
ajánlattevő azon lehetőségét, hogy az 
építési beruházás, szolgáltatásnyújtás 
vagy beszerzés bármely részét 
alvállalkozóknak adja át. 

Or. fr

Módosítás 221
Werner Langen

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

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

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

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.

Or. de

Módosítás 222
Alejo Vidal-Quadras

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
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Or. en

Módosítás 223
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – 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 
Szerződések és a jelen irányelv szerinti 
kötelezettségeinek betartása nélkül ítélte 
oda.

törölve

Or. en

Módosítás 224
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

74. cikk törölve
A szerződések odaítélése a szociális és 
egyéb meghatározott szolgáltatások 
esetében
A szociális és a XVI. mellékletben 
felsorolt egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket 
a jelen fejezetnek megfelelően kell 
odaítélni, ha a szerződések értéke 
megegyezik a 4. cikk d) pontjában 
szereplő értékhatárral, illetve azt 
meghaladja.
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Or. de

Indokolás

Továbbra is fenn kell tartani az A és B kategóriába tartozó szolgáltatások közötti különbség 
tekintetében fennálló jelenlegi jogi helyzetet, a kapcsolódó követekezményekkel együtt.

Módosítás 225
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75. cikk törölve
A hirdetmények közzététele
(1) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést kíván odaítélni a 
74. cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, ezt a szándékát 
ajánlati/részvételi felhívásban teszi közzé.
(2) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést ítélt oda a 74. 
cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, a közbeszerzési eljárás 
eredményét az eljárás eredményéről szóló 
tájékoztatóban teszi közzé.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet H. és I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően
A Bizottság meghatározza ezeket a 
szabvány-formanyomtatványokat. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 91. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

Or. de
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Indokolás

Továbbra is fenn kell tartani az A és B kategóriába tartozó szolgáltatások közötti különbség 
tekintetében fennálló jelenlegi jogi helyzetet. Következésképpen tehát a 75. cikket törölni 
kellene.

Módosítás 226
Satu Hassi
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
76 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

76a. cikk
Zöld közbeszerzés

(1) A leginkább energiahatékony irodai 
berendezések ösztönzése érdekében, a 
Bizottság és más közösségi intézmények, 
valamint más nemzeti szintű hatóságok az 
irodai berendezések beszerzésére
vonatkozó követelményeik 
meghatározásakor, a közösségi és nemzeti 
jog, valamint a gazdasági szempontok 
sérelme nélkül ösztönzik – a legalább a 
2008. január 15-i 106/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 
Energy Star műszaki előírásokkal 
megegyező szintű – energiahatékonysági
követelmények használatát.
(2) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
közbeszerzési szerződéseket kötő 
ajánlatkérő szervek csak olyan termékeket 
szerezhetnek be, amelyek az energiával 
kapcsolatos termékek címkézéséről szóló 
irányelv (a 2010. május 19-i 2010/30/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv) 
egyedi végrehajtási intézkedéseinek 
értelmében a leghatékonyabb osztályba 
tartoznak.
(3) Amennyiben a hatóságok az e cikk a) 
és b) pontjában előírtnál alacsonyabb 
teljesítményű termékeket választanak, ezt 
a döntésüket a szerződésből eredő 
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életciklus-költségek összessége 
tekintetében külön megindokolják. 
(4) Amennyiben az állami szervek árukat, 
rendszereket, szolgáltatásokat és 
épületeket szereznek be, a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a szóban forgó 
áruk, rendszerek, szolgáltatások és 
épületek magas energiahatékonysági 
teljesítményűek legyenek a 67. cikkben 
említett, az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszerrel 
készült elemzés alapján. Az 
energiahatékonysági irányelv 5. cikkének 
sérelme nélkül az áruk, rendszerek, 
szolgáltatások vagy épületek együttes vagy 
csoportos beszerzése esetén az összesített 
energiahatékonyság prioritást élvez az 
egyes beszerzések energiahatékonyságával 
szemben, figyelembe véve a tervezett 
felhasználás technikai megfelelőségét.

Or. en

Indokolás

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzésnek természetesen összhangban kell állnia az 
EU éghajlat-védelmi és energiahatékonysági céljaival, valamint az energiával kapcsolatos 
termékek címkézéséről és az Energy Starról szóló uniós jogszabállyal. Az energiahatékonyság 
tekintetében javasoljuk az irányelvben önálló jogalap létrehozását, mivel ez egyszerűbb és 
szilárdabb megközelítést eredményez, mint az Európai Parlament ITRE Bizottságának 
megbízatására /egy tárgyalás alatt álló irányelvre történő hivatkozás.

Módosítás 227
Kent Johansson

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 bírálóbizottság kizárólag a pályázat 
résztvevőitől független természetes 
személyekből állhat. Ha a pályázat 
résztvevőitől meghatározott szakképesítést 
követelnek meg, a bírálóbizottság tagjai 
legalább egyharmadának rendelkeznie kell 



PE491.205v01-00 136/145 AM\904833HU.doc

HU

a résztvevőktől megkövetelt vagy azzal 
egyenértékű szakképesítéssel.

a résztvevőktől megkövetelt vagy azzal 
egyenértékű szakképesítéssel. A 
bírálóbizottság összeállításánál törekedni 
kell a nemek egyenlőségének 
biztosítására.

Or. en

Módosítás 228
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 89/665/EGK tanácsi irányelvvel 
összhangban a tagállamok kötelesek az 
ajánlatkérő szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálatára alkalmazott rendszert
kiegészítő, hatékony, elérhető és átlátható 
mechanizmusok útján biztosítani a jelen 
irányelv helyes alkalmazását.

A 89/665/EGK tanácsi irányelvvel 
összhangban a tagállamok kötelesek az 
ajánlatkérő szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálatára alkalmazott rendszernek 
megfelelően biztosítják a jelen irányelv 
helyes alkalmazását.

Or. de

Módosítás 229
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk törölve

Or. de

Módosítás 230
Werner Langen
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Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk törölve

Or. de

Módosítás 231
Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 232
Werner Langen

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.

Or. de
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Módosítás 233
Hermann Winkler

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk törölve

Or. de

Módosítás 234
Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv dokumentálja az 
összes közbeszerzési eljárás menetét, 
függetlenül attól, hogy az eljárásokat 
elektronikus úton folytatják-e le. Ebből a 
célból az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési 
eljárás valamennyi szakaszát 
dokumentálja, ideértve a gazdasági 
szereplőkkel folytatott kommunikációt és a 
belső tanácskozásokat, az ajánlatok 
elkészítését, az esetleges párbeszédet vagy 
tárgyalást, a kiválasztást és a szerződés 
odaítélését.

Az ajánlatkérő szerv dokumentálja az 
összes közbeszerzési eljárás menetét, 
függetlenül attól, hogy az eljárásokat 
elektronikus úton folytatják-e le. Ebből a 
célból az ajánlatkérő szerv a közbeszerzési 
eljárás valamennyi szakaszát 
dokumentálja, ideértve a gazdasági 
szereplőkkel folytatott kommunikációt és a 
belső tanácskozásokat, az ajánlatok 
elkészítését, az esetleges párbeszédet vagy 
tárgyalást, a kiválasztást és a szerződés 
odaítélését. A jelentéseket nyilvánosságra 
kell hozni.

Or. en

Módosítás 235
Kent Johansson

Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés
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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.

Or. en

Módosítás 236
Kent Johansson

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. E 
bizottság a 182/2011/EU rendelet 
értelmében vett 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.

Or. en

Módosítás 237
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés
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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 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

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 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. de

Módosítás 238
Werner Langen

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 
fogyatékkal 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;

Or. de
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Módosítás 239
Jens Rohde

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;

Or. en

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 240
Jens Rohde

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;

Or. en

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.
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Módosítás 241
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) annak igazolása, hogy a gazdasági 
szereplő az egyes tagállamok joga 
értelmében eleget tett az adó- és 
társadalombiztosítási járulék fizetési 
kötelezettségeinek stb.;

Or. en

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 242
Jens Rohde

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;

Or. en
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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 243
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a gazdasági szereplő fő szervezeti 
mutatói: alkalmazottak átlagos száma az 
elmúlt három évben, 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;

Or. en

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 244
Jens Rohde

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 

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

Or. en

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 245
Jens Rohde

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)

Or. en

Módosítás 246
<RepeatBlock-By><Members>Catherine Trautmann</Members>

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

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

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

Egyéb szolgáltatás

Or. en
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