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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

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

MÓDOSÍTÁSOK

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

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás
In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Módosítás 2

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, illetve a 
végrehajtási szakasz során felmerülő hibák 
megelőzését, feltárását és korrekcióját.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Az energiahatékonyság az Európa 
erőforrás-hatékonyságának növelését 
célzó Európa 2020 kiemelt kezdeményezés 
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egyik legfontosabb eleme. A közbeszerzés 
során a nagyfokú energiahatékonyság 
biztosítása érdekében a tagállamok 
biztosítják, hogy magas 
energiahatékonysági teljesítménnyel 
rendelkező árukat, rendszereket, 
szolgáltatásokat és épületeket, valamint − 
különösen az információs technológia 
területén − berendezéseket vásároljanak, 
figyelembe véve a teljes életciklus-
elemzésen alapuló költséghatékonyságot.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az EU-n belül a közbeszerzéseknek több mint a fele az irányelv hatályán kívül esik, jelentős 
szerepet biztosítva a tagállamok számára a kkv-k részvételének elősegítése terén. A nemzeti 
szintű közbeszerzési szerződések jobb lehetőséget jelentenek, mivel e szerződések mérete 
megfelelőbb a kkv-k számára.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
32 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerveknek és egyéb 
érintett feleknek biztosítaniuk kell a 
bizalmas információk védelmét, és meg 
kell akadályozniuk az ilyen 



PE486.034v01-00 8/23 PA\896600HU.doc

HU

információkkal való bármifajta 
visszaélést.

Or. en

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választott kommunikációs eszközöknek 
széles körben rendelkezésre kell állniuk, és 
nem korlátozhatják a gazdasági szereplők 
közbeszerzési eljáráshoz való hozzáférését.

A választott kommunikációs eszközöknek 
széles körben rendelkezésre kell állniuk, és 
nem korlátozhatják a gazdasági szereplők 
közbeszerzési eljáráshoz való hozzáférését.

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

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

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy legkésőbb két évvel a 92. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök - különösen 
elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy legkésőbb két évvel a 92. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök - különösen 
elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

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

Nem érvényes ez a kötelezettség azokban 
az esetekben, amikor az elektronikus 
eszközök használatához olyan különleges 
eszközökre vagy fájlformátumokra lenne 
szükség, amelyek nem állnak széles körben 
rendelkezésre valamennyi tagállamban a
(3) bekezdés értelmében. Az ajánlatok 
benyújtására egyéb kommunikációs 
eszközt használó ajánlatkérő szervek 
felelőssége, hogy a közbeszerzési 
dokumentációban feltüntessék, hogy a 
gazdasági szereplőkkel kicserélendő 
információk sajátos jellege miatt az 
elektronikus út alkalmazásához olyan 
különleges eszközökre vagy 
fájlformátumokra lenne szükség, amelyek 
nem állnak széles körben rendelkezésre 
valamennyi tagállamban.

Nem érvényes ez a kötelezettség azokban 
az esetekben, amikor az elektronikus 
eszközök használatához olyan különleges 
eszközökre vagy fájlformátumokra lenne 
szükség, amelyek nem állnak széles körben 
rendelkezésre valamennyi tagállamban a
(3) bekezdés értelmében. Az ajánlatok 
benyújtására egyéb kommunikációs 
eszközt használó ajánlatkérő szervek 
felelőssége, hogy a közbeszerzési 
dokumentációban feltüntessék, hogy a 
gazdasági szereplőkkel kicserélendő 
információk sajátos jellege miatt az 
elektronikus út alkalmazásához olyan 
különleges eszközökre vagy 
fájlformátumokra lenne szükség, amelyek 
nem állnak széles körben rendelkezésre 
valamennyi tagállamban.

Az alábbi esetekben tekintendő úgy, hogy 
az ajánlatkérő szervnek jogos indoka van 

Az alábbi esetekben tekintendő úgy, hogy 
az ajánlatkérő szervnek jogos indoka van 
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arra, hogy ne írja elő az elektronikus 
kommunikációs eszközök használatát a 
benyújtási folyamat során:

arra, hogy ne írja elő az elektronikus 
kommunikációs eszközök használatát a 
benyújtási folyamat során:

a) a műszaki leírás megjelenítése a 
beszerzés speciális természete miatt nem 
lehetséges az általánosan használt 
alkalmazások által támogatott 
fájlformátumok segítségével;

a) a műszaki leírás megjelenítése a 
beszerzés speciális természete miatt nem 
lehetséges az általánosan használt 
alkalmazások által támogatott
fájlformátumok segítségével;

b) a műszaki leírás megjelenítésére 
alkalmas fájlformátumokat támogató 
alkalmazásokra védett engedélyezési 
rendszer vonatkozik, és az ajánlatkérő 
szerv nem tudja ezeket letöltésre vagy 
távoli használatra hozzáférhetővé tenni;

b) a műszaki leírás megjelenítésére 
alkalmas fájlformátumokat támogató 
alkalmazásokra védett engedélyezési 
rendszer vonatkozik, és az ajánlatkérő 
szerv nem tudja ezeket letöltésre vagy 
távoli használatra hozzáférhetővé tenni;

c) a műszaki leírás megjelenítésére 
alkalmas fájlformátumokat támogató 
alkalmazások olyan fájlformátumokat 
használnak, amelyeket semmilyen 
nyilvános vagy letölthető alkalmazás nem 
tud kezelni.

c) a műszaki leírás megjelenítésére 
alkalmas fájlformátumokat támogató 
alkalmazások olyan fájlformátumokat 
használnak, amelyeket semmilyen 
nyilvános vagy letölthető alkalmazás nem 
tud kezelni.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések odaítélésekor 
az ajánlatkérő szerv az ezen irányelvhez 
igazított nemzeti eljárásokat alkalmazza, 
feltéve, hogy a 30. cikk sérelme nélkül 
pályázati felhívást tettek közzé.

A közbeszerzési szerződések odaítélésekor 
az ajánlatkérő szerv az ezen irányelvhez 
igazított nemzeti eljárásokat alkalmazza, 
feltéve, hogy a 30. cikk sérelme nélkül 
pályázati felhívást tettek közzé.

A tagállamok kötelesek úgy rendelkezni, 
hogy az ajánlatkérő szervek alkalmazhatják 
a jelen irányelvben szabályozott nyílt vagy 
meghívásos eljárást.

A tagállamok kötelesek úgy rendelkezni, 
hogy az ajánlatkérő szervek alkalmazhatják 
a jelen irányelvben szabályozott nyílt vagy 
meghívásos eljárást.

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

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy 
az ajánlatkérő szervek alkalmazhatják a 
jelen irányelvben szabályozott innovációs 
partnerséget.
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A tagállamok arról is rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szervek tárgyalásos 
eljárást vagy versenypárbeszédet 
alkalmazhatnak a következő esetek 
bármelyikében:

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

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

Indokolás

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

Módosítás 12

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.

(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 − a szerződésben rögzített 
minőségi kritériumok szerinti, időben 
történő teljesítéshez alapvető − 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.

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
70 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
70 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
70 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
70 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Annak lehetősége, hogy a jövőben szankciókat alkalmazhassanak az olyan szerződő felekkel 
szemben, amelyek súlyos szerződésszegést követnek el, jelentősen javíthatja a közbeszerzési 
kultúrát és biztosítja a közpénzek leghatékonyabb felhasználását.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
III cím – I a fejezet (új) – 76 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ia. fejezet
Zöld közbeszerzés

76a. cikk
Amikor közigazgatási intézmények árukat, 
rendszereket, szolgáltatásokat és 
épületeket vásárolnak, a tagállamok 
biztosítják, hogy magas 
energiahatékonysági teljesítménnyel 
rendelkező árukat, rendszereket, 
szolgáltatásokat és épületeket, valamint − 
különösen az információs technológia 
területén − berendezéseket vásároljanak, 
az energiahatékonysági irányelv III. 
mellékletében foglaltaknak megfelelően, 
figyelembe véve a 67. cikkben említett, a 
teljes életciklus elemzésén alapuló 
költséghatékonyságot. Az 
energiahatékonysági irányelv III. 
melléklete által nem szabályozott 
termékek esetében a közintézményeknek a 
beszerzés során az energiahatékonyság 
figyelembevételére kell törekedniük.
A tagállamok szabályokat határoznak meg 
az (1) bekezdésben és az 
energiahatékonysági irányelv III. 
mellékletében foglalt rendelkezések 
alkalmazására az árukat, rendszereket 
vagy szolgáltatásokat lízingelő vagy bérlő 
közigazgatási intézmények számára, a 
rövid távú, nem megújuló szerződések 
esetét kivéve.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
szolgáltatási szerződésekre vonatkozó 
ajánlattételi felhívások esetén a 
közintézmények felmérjék annak 
lehetőségét, hogy az 
energiahatékonyságra vonatkozó hosszú 
távú szerződéseket kössenek az 
energiahatékonysági irányelv 14b. 
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cikkében foglaltaknak megfelelően.
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

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

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
III cím – I a fejezet (új) – 76 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak ki kell jelölniük egy A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
végrehajtási tevékenységek koordinálását 
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független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot. A szóban forgó felügyelet 
minden ajánlatkérő szervre kiterjed.

és felügyeletét. A szóban forgó felügyelet 
minden ajánlatkérő szervre kiterjed.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyeleti testület az alábbi feladatokért
felel:

Az illetékes hatóságok az alábbi 
feladatokért felelnek:

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

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

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

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

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

c) saját kezdeményezésű 
véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
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gyakorlatát figyelembe véve; gyakorlatát figyelembe véve;
d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő jelentéskészítésre;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy a nyomon követési és 
tanácsadói tevékenysége során észlelt 

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

jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felügyeleti testület által annak biztosítása 
érdekében elvégzett nyomozási és 
végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérő szervek döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és a Szerződés 
elveivel, nem helyettesíthetik, illetve nem 

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

érinthetik a Bizottság intézményes szerepét 
mint a Szerződés védelmezője. Ha a 
Bizottság úgy dönt, hogy egy egyedi ügyet 
a (4) bekezdés szerint a hatóság elé utal, 
fenntartja a beavatkozás jogát a Szerződés 
által ráruházott hatáskörrel összhangban.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;

a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;

b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.

b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.

Or. en

Indokolás

Mivel a közbeszerzés nyomon követése és szabályozása a tagállamokban már megvalósul, az 
ezen feladatokért jelenleg felelős hatóságoknak kell biztosítaniuk az információkat, 
elkészíteniük az éves jelentést és jelentést tenniük a Bizottságnak. A gazdasági válság idején 
fontos ezen adminisztratív feladatok összehangolása és a rendelkezésre álló rendszerek és 
közpénzek hatékony felhasználása.
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani.

A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani.

A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni annak 
nyilvánosságra hozatalát.

A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni annak 
nyilvánosságra hozatalát.

Or. en

Indokolás

Mivel a közbeszerzés nyomon követése és szabályozása a tagállamokban már megvalósul, az 
ezen feladatokért jelenleg felelős hatóságoknak kell biztosítaniuk az információkat, 
elkészíteniük az éves jelentést és jelentést tenniük a Bizottságnak. A gazdasági válság idején 
fontos ezen adminisztratív feladatok összehangolása és a rendelkezésre álló rendszerek és 
közpénzek hatékony felhasználása.
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Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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


