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RÖVID INDOKOLÁS

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

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

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

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

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 

(27) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
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közzétételét, és növelhetik a beszerzési 
folyamatok hatékonyságát és 
átláthatóságát. A közbeszerzési 
eljárásokban ezeknek kell a kommunikáció 
és az információcsere standard eszközévé 
válniuk. Az elektronikus eszközök 
használata segítségével idő is 
megtakarítható. Következésképpen 
rendelkezni kell azoknak a minimális 
időszakoknak a csökkentéséről, amelyek 
során elektronikus eszközöket használnak, 
azzal a feltétellel azonban, hogy 
kompatibilisek az uniós szinten elképzelt 
sajátos átviteli móddal. Ezenfelül a 
megfelelő funkciókkal rendelkező 
elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök lehetővé tehetik 
az ajánlatkérő szervek számára a 
közbeszerzési eljárások során felmerülő 
hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját.

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 és költség is 
megtakarítható. Következésképpen 
rendelkezni kell azoknak a minimális 
időszakoknak a csökkentéséről, amelyek 
során elektronikus eszközöket használnak, 
azzal a feltétellel azonban, hogy 
kompatibilisek az uniós szinten elképzelt 
sajátos átviteli móddal. Ezenfelül a 
megfelelő funkciókkal rendelkező 
elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök lehetővé tehetik 
az ajánlatkérő szervek számára a 
közbeszerzési eljárások során felmerülő 
hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) A közbeszerzésnek a „Gondolkozz 
előbb kicsiben!” elvét kell követnie, és a 
tagállamoknak teljes körűen végre kell 
hajtaniuk a kkv-k közbeszerzési 
eljárásokban való részvételét megkönnyítő 
legjobb gyakorlatok európai kódexét.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nyílt eljárásokban bármely érdekelt 
gazdasági szereplő ajánlatot tehet a 
pályázati felhívás alapján. Az ajánlatok 
beérkezésének minimális határideje a 
hirdetmény feladásának napjától számított
40 nap. Az ajánlathoz csatolni kell a 
minőségi kiválasztáshoz kért 
információkat.

(1) A nyílt eljárásokban bármely érdekelt 
gazdasági szereplő ajánlatot tehet a 
pályázati felhívás alapján. Az ajánlatok 
beérkezésének minimális határideje a 
hirdetmény feladásának napjától számított
52 nap. Az ajánlathoz csatolni kell a 
minőségi kiválasztáshoz kért 
információkat.

(2) Amennyiben az ajánlatkérő időszakos 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének 
ezen cikk (1) bekezdésének 2. albekezdése 
szerinti minimális határideje 20 napra 
csökkenthető, feltéve, hogy mindkét 
következő feltétel teljesül:

(2) Amennyiben az ajánlatkérő időszakos 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének 
ezen cikk (1) bekezdésének 2. albekezdése 
szerinti minimális határideje 36 napra 
csökkenthető, feltéve, hogy mindkét 
következő feltétel teljesül:

a) az időszakos előzetes tájékoztató a VI. 
melléklet A. részének I. szakaszában előírt 
adatok mellett a VI. melléklet A. részének 
II. szakaszában előírt valamennyi adatot 
tartalmazza, amennyiben ezek az utóbbi 
adatok a időszakos előzetes tájékoztató 

a) az időszakos előzetes tájékoztató a VI. 
melléklet A. részének I. szakaszában előírt 
adatok mellett a VI. melléklet A. részének 
II. szakaszában előírt valamennyi adatot 
tartalmazza, amennyiben ezek az utóbbi 
adatok a időszakos előzetes tájékoztató 
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közzétételekor rendelkezésre állnak; b) az 
időszakos előzetes tájékoztatót a 
hirdetmény elküldése előtt legalább 45
nappal és legfeljebb 12 hónappal 
közzétételre megküldték.

közzétételekor rendelkezésre állnak; b) az 
időszakos előzetes tájékoztatót a 
hirdetmény elküldése előtt legalább 52
nappal és legfeljebb 12 hónappal 
közzétételre megküldték.

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

(3) Ha az ajánlatkérők által megfelelően 
indokolt sürgősségi helyzet 
kivitelezhetetlenné teszi a jelen cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított határidőt, a hirdetmény 
elküldésének időpontjától számított 
legalább 22 napos határidőt is 
meghatározhatnak.

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

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

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A meghívásos eljárások során a 
pályázati felhívás alapján a minőségi 
kiválasztáshoz előírt információ 
benyújtásával bármely gazdasági szereplő 
kérelmezheti részvételét. A részvételi 
jelentkezések beérkezésének minimális 
határideje általános szabályként a 
hirdetmény, vagy a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás feladásától számított 
legalább 30 nap, és semmiképpen nem 
lehet 15 napnál kevesebb.

(1) A meghívásos eljárások során a 
pályázati felhívás alapján a minőségi 
kiválasztáshoz előírt információ 
benyújtásával bármely gazdasági szereplő 
kérelmezheti részvételét. A részvételi 
jelentkezések beérkezésének minimális 
határideje általános szabályként a 
hirdetmény, vagy a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás feladásától számított 
legalább 37 nap, és semmiképpen nem 
lehet 22 napnál kevesebb.

(2) Csak azok a gazdasági szereplők 
tehetnek ajánlatot, amelyeket a kért 
információk értékelését követően az 
ajánlatkérő meghívott. Az ajánlatkérő a 72. 
cikk (2) bekezdésében szereplő 

(2) Csak azok a gazdasági szereplők 
tehetnek ajánlatot, amelyeket a kért 
információk értékelését követően az 
ajánlatkérő meghívott. Az ajánlatkérő a 72. 
cikk (2) bekezdésében szereplő 
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rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, akiket 
meghív az eljárásban való részvételre.

rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, akiket 
meghív az eljárásban való részvételre.

Az ajánlatok beérkezésére nyitva álló 
határidőt az ajánlatkérő és a kiválasztott 
részvételre jelentkezők közötti kölcsönös 
megállapodás útján is megállapíthatják,
feltéve, hogy minden részvételre 
jelentkezőnek ugyanannyi ideje van 
ajánlata benyújtására.

Az ajánlatok beérkezésére nyitva álló 
határidőt az ajánlatkérő és a kiválasztott 
részvételre jelentkezők közötti kölcsönös 
megállapodás útján is megállapíthatják, 
feltéve, hogy minden részvételre 
jelentkezőnek ugyanannyi ideje van 
ajánlata benyújtására.

Ha nem tudnak megegyezni az ajánlatok 
beérkezésének határidejéről, az ajánlatkérő 
kitűz egy határidőt, amely semmiképpen 
nem lehet kevesebb az ajánlati felhívás 
elküldésének időpontjától számított 10 
napnál.

Ha nem tudnak megegyezni az ajánlatok 
beérkezésének határidejéről, az ajánlatkérő 
kitűz egy határidőt, amely legalább 24 
nap, és semmiképpen nem lehet kevesebb 
az ajánlati felhívás elküldésének 
időpontjától számított 10 napnál.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pályázati felhívás közzétételével 
induló tárgyalásos eljárások során a 
pályázati felhívás alapján a minőségi 
kiválasztáshoz előírt információ 
benyújtásával bármely gazdasági szereplő 
kérelmezheti részvételét. A részvételi 
jelentkezések beérkezésének minimális 
határideje általános szabályként a 
hirdetmény, illetve ha időszakos előzetes 
tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás feladásától számított 
legalább 30 nap, és semmiképpen nem 
lehet 15 napnál kevesebb.

(1) A pályázati felhívás közzétételével 
induló tárgyalásos eljárások során a 
pályázati felhívás alapján a minőségi 
kiválasztáshoz előírt információ 
benyújtásával bármely gazdasági szereplő 
kérelmezheti részvételét. A részvételi 
jelentkezések beérkezésének minimális 
határideje általános szabályként a 
hirdetmény, illetve ha időszakos előzetes 
tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás feladásától számított 
legalább 37 nap, és semmiképpen nem 
lehet 22 napnál kevesebb.

(2) Csak azok a gazdasági szereplők 
vehetnek részt a tárgyalásokon, amelyeket 
a kért információk értékelését követően az 
ajánlatkérő meghívott. Az ajánlatkérő a 72. 

(2) Csak azok a gazdasági szereplők 
vehetnek részt a tárgyalásokon, amelyeket 
a kért információk értékelését követően az 
ajánlatkérő meghívott. Az ajánlatkérő a 72. 
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cikk (2) bekezdésében szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, akiket 
meghív az eljárásban való részvételre. Az 
ajánlatok beérkezésére nyitva álló határidőt 
az ajánlatkérő és a kiválasztott részvételre 
jelentkezők közötti kölcsönös 
megállapodás útján is megállapíthatják, 
feltéve, hogy minden részvételre 
jelentkezőnek ugyanannyi ideje van 
ajánlata benyújtására. Ha nem tudnak 
megegyezni az ajánlatok beérkezésének 
határidejéről, az ajánlatkérő kitűz egy 
határidőt, amely semmiképpen nem lehet 
kevesebb az ajánlati felhívás elküldésének 
időpontjától számított 10 napnál.

cikk (2) bekezdésében szereplő 
rendelkezéseknek megfelelően 
korlátozhatja azoknak az alkalmas 
részvételre jelentkezőknek a számát, akiket 
meghív az eljárásban való részvételre. Az 
ajánlatok beérkezésére nyitva álló határidőt 
az ajánlatkérő és a kiválasztott részvételre 
jelentkezők közötti kölcsönös 
megállapodás útján is megállapíthatják, 
feltéve, hogy minden részvételre 
jelentkezőnek ugyanannyi ideje van 
ajánlata benyújtására. Ha nem tudnak 
megegyezni az ajánlatok beérkezésének 
határidejéről, az ajánlatkérő kitűz egy 
határidőt, amely legalább 24 nap, és
semmiképpen nem lehet kevesebb az 
ajánlati felhívás elküldésének időpontjától 
számított 10 napnál.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az ajánlatkérők nem ítélhetik oda a 
szerződést a legjobb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek, ha megállapították, hogy az 
ajánlat nem tesz legalább egyenértékű 
módon eleget az Unió szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi 
jogszabályai, a szellemitulajdon-joghoz 
fűződő jogszabályai, vagy a XIV. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Or. en
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 5%-ánál
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 
módosítás értéke pénzben kifejezhető, a 
módosítás nem tekintendő lényegesnek az
(1) bekezdés értelmében, ha annak értéke 
nem haladja meg a 12. cikkben 
megállapított értékhatárokat, és ha az 
eredeti szerződés árának 10%-ánál
kevesebb, feltéve, hogy a módosítás nem 
változtatja meg a szerződés általános 
jellegét. Több egymást követő módosítás 
megvalósítása esetén ezt az értéket az 
egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Or. en


