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RÖVID INDOKOLÁS

1. Az előadó álláspontja

1.1 – Általános észrevételek

A WTO közbeszerzési megállapodásának felülvizsgálatára, valamint a szabadkereskedelemre 
vonatkozó tárgyalások során az EU mindig is azt az álláspontot képviselte, hogy az egyenlő 
bánásmód, az átláthatóság és a viszonosság elve alapján meg kell nyitni a nemzetközi 
közbeszerzési piacot1. Az európai piachoz hasonló nyitottsági fok azonban nincs jelen a 
harmadik országok többségén belül, sőt, a gazdasági válság súlyosbodásával több ország 
protekcionista intézkedéseket vezetett be, amelyek de facto kizárják a közbeszerzési piacról a 
külső ajánlattevőket2.

A Bizottság által a közbeszerzéseket illetően megállapított aszimmetria az európai 
vállalkozásoknak megközelítőleg 12 milliárd euró veszteséget okoz, elsősorban a 
húzóágazatokban3. Ha a nemzetközi közbeszerzési piac megnyílna az uniós vállalkozások 
előtt, ez megközelítőleg 180 000 új álláshely létrehozását eredményezné.

Az előadó egyetért a javaslat általános céljával, amely az európai termékek és szolgáltatások 
harmadik országok piacaira való bejutása tekintetében képviselt uniós tárgyalási pozíciót 
igyekszik megerősíteni. A viszonosság elvének fontosságára az Európai Tanács4 és az 
Európai Parlament5 is többször felhívta a figyelmet.

1.2 A javasolt főbb módosítások

Az egységes és koherens szabályozási alkalmazás érdekében az előadó helyénvalónak találja 
egyes rendelkezések szigorítását, illetve az értelmezési viták elkerülése érdekében a szöveg 
egyszerűsítését.

A javasolt főbb módosítások a nem érintett árukat és szolgáltatásokat illető bánásmódra 
vonatkoznak (a rendeletre irányuló javaslat 6. cikke). E tekintetben az előadó úgy véli, hogy 
                                               
1 Részletesebben lásd: Európai Parlament, DG Expo (2012): Közbeszerzés a nemzetközi piacon, 10–11. o.
2 Kínában például „buy local” záradékokat vezettek be a 2003-as kormányzati beszerzési törvény 10. cikkébe.
Ezt a protekcionista politikát Peking 2007-ben a külföldi javak közbeszerzését korlátozó két rendelet 
bevezetésével csak megerősítette. Az Egyesült Államokban az „American Recovery and Reinvestment Act” 
megerősítette a körülbelül 70 évvel ezelőtt, a nagy gazdasági válságot követően bevezetett „Buy American” 
protekcionista intézkedéseket. A brazil kormány 2010-ben módosította közbeszerzési törvényét, bevezetve azt a 
lehetőséget, hogy a közbeszerző minimum 25%-ban határozza meg a részben vagy egészben Brazíliában 
előállított termékek vagy szolgáltatások kötelező arányát. Lásd: Európai Parlament, DG Expo (2012):
Közbeszerzés a nemzetközi piacon, 22–30. o. Lásd még: Európai Bizottság (2012): A szóban forgó rendeletre 
irányuló javaslat hatásvizsgálata, 10–14. o.
3 Itt elsősorban a vasúti és építőipari ágazatról van szó.  Lásd az Európai Bizottság hatástanulmányát, 
SWD(2012)0057.
4 Lásd az Európai Tanács 2010. szeptember 16-i és 2012. június 29-i ülésének következtetéseit.
5 Lásd az állami megrendelések uniós és harmadik országbeli piacaihoz való egyenlő hozzáférésről és a 
közbeszerzések koncessziókra is kiterjedő jogi kereteinek felülvizsgálatáról szóló, 2011. május 4-i európai 
parlamenti állásfoglalást (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-
2011-0284+0+DOC+XML+V0//HU).
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egyrészt egyszerűsíteni kell az eljárásokat, másrészt bővíteni kell az alkalmazási kört, amely 
jelenleg a javasolt küszöbértékeken felüli szerződésekre korlátozódik.

Az előadó szerint a különböző küszöbértékek alapján az eljárást két ágra kell bontani:

 az első esetben az ajánlatkérő szervek/ajánlatkérők kizárhatják a szerződések 
odaítélési eljárásaiból a harmadik országokból származó árukat vagy szolgáltatásokat 
tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben a kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja az ajánlatban szereplő áruk és 
szolgáltatások összértékének 50 %-át1; 

 a második esetben, azaz olyan szerződések esetén, amelyek becsült értéke legalább 
5 millió euró, a Bizottság megvizsgálja és jóváhagyja a harmadik országbeli 
ajánlattevők kizárására irányuló, az ajánlatkérő szervek/ajánlatkérők által benyújtott 
javaslatot.

A kirívóan alacsony összegű árajánlatok kezelését illetően az előadó helyteleníti, hogy a 
Bizottság – a Parlament kifejezett kérése ellenére – nem javasolt konkrét és ambiciózus 
intézkedéseket e téren2. Ennek tükrében az előadó olyan rendelkezés bevezetését javasolja, 
amelynek értelmében a kirívóan alacsony összegű árajánlatot elfogadni szándékozó, az 
ajánlatokat elbíráló szervek számára kötelező legyen a többi ajánlattevő írásbeli értesítése.

A leírt főbb módosításokon túlmenő néhány módosítás a rendelkezések szigorítására, 
automatizálására és meggyorsítására irányul. Itt különösen a harmadik országokkal való 
konzultáció lehetőségére (9. cikk) és a korlátozó intézkedések Bizottság általi bevezetésének 
lehetőségére (10. cikk) utalunk. E tekintetben az előadó úgy véli, hogy a harmadik országbeli 
ajánlattevők kizárásának felfüggesztésére csak akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország 
érdemi módon kibővítette és megkönnyítette az EU-ból származó ajánlattevők számára a saját 
közbeszerzési piacához való hozzáférést. Ezzel párhuzamosan indokolt, hogy a Bizottság által 
előírt ideiglenes korlátozó intézkedések bevezetésére automatikusan kerüljön sor3, 
amennyiben a vizsgálat eredményeképpen és az érintett harmadik országgal folytatott 
konzultációt követően megállapítást nyer, hogy az adott harmadik ország és az Unió között a 
piacnyitás tekintetében alapvető viszonossági hiány áll fenn.

Végezetül, az „értelmezési kiskapuk” elkerülése érdekében az előadó szükségesnek találja a 
13. cikk szerinti eltérések csökkentését. Ennek érdekében olyan módosítást javasol, amely 
megszünteti azt a lehetőséget, hogy az ajánlatokat elbíráló szerv ne alkalmazza a 10. cikkben 
említett korlátozó intézkedéseket abban az esetben, ha azok alkalmazása aránytalanul 
megnövelné a szerződéses árat vagy költségeket. A kirívóan alacsony összegű ajánlatok 

                                               
1 Ebben az esetben a Bizottság értékeli a kizárást, és amennyiben nem ért egyet az illetékes nemzeti hatóságok 
választásával, három héten belül jelzi azt.
2 Lásd az állami megrendelések uniós és harmadik országbeli piacaihoz való egyenlő hozzáférésről és a 
közbeszerzések koncessziókra is kiterjedő jogi kereteinek felülvizsgálatáról szóló, 2011. május 4-i európai 
parlamenti állásfoglalás 4. bekezdését:  „e tekintetben arra szólítja fel a Bizottságot, hogy értékelje a különösen 
alacsony árajánlatokhoz kapcsolódó problémákat, és javasoljon megfelelő megoldásokat”.
3 A jogi következetesség érdekében az előadó helyénvalónak tartja, hogy a korlátozó intézkedések visszavonása 
és felfüggesztése esetében is ugyanolyan szintű automatizmus lépjen életbe. A visszavonásra és a felfüggesztésre 
akkor kerül sor, ha a Bizottság meggyőződött arról, hogy az intézkedés bevezetésének indoka (a viszonosság 
alapvető hiánya) már nem áll fenn.
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kapcsán megfogalmazott véleményével összhangban az előadó úgy véli, hogy a minőségnek 
és a fenntarthatóságnak ára van.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 206. cikke szerint a 
vámunió létrehozásával az Unió a közös 
érdeknek megfelelően hozzájárul a 
világkereskedelem harmonikus 
fejlődéséhez, a nemzetközi kereskedelemre 
és a külföldi közvetlen befektetésekre
vonatkozó korlátozások fokozatos 
megszüntetéséhez és a vám- és egyéb 
akadályok csökkentéséhez.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 206. cikke szerint a 
vámunió létrehozásával az Unió a közös 
érdeknek megfelelően hozzájárul a 
világkereskedelem harmonikus 
fejlődéséhez, a nemzetközi kereskedelemre 
és a külföldi közvetlen befektetésekre 
vonatkozó korlátozások fokozatos 
megszüntetéséhez és a vám- és egyéb 
akadályok csökkentéséhez. E feladatok 
végrehajtása során és az EUMSZ 32. 
cikkének megfelelően az Unió szem előtt 
tartja a tagállamok és a harmadik 
országok közötti kereskedelem 
előmozdításának szükségességét;

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Kereskedelmi Világszervezet 
keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az 
Unió a viszonosság és a kölcsönös előnyök 
szellemében szorgalmazza az Unió és 
kereskedelmi partnerei nemzetközi 
közbeszerzési piacainak erőteljes
megnyitását.

(5) A Kereskedelmi Világszervezet 
keretében és kétoldalú kapcsolatai révén az 
Unió a viszonosság, az átláthatóság, az 
egyenlő bánásmód és a kölcsönös előnyök 
szellemében szorgalmazza az Unió és 
kereskedelmi partnerei nemzetközi
közbeszerzési piacainak ambiciózus
megnyitását.
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Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Számos harmadik ország vonakodik 
attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát 
a nemzetközi verseny előtt, illetve hogy az 
eddiginél nagyobb mértékben megnyissa 
ezt a piacot. Ennek eredményeképpen az 
Unió számos kereskedelmi partnere 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatokat 
alkalmaz az uniós gazdasági szereplőkkel 
szemben. E korlátozó közbeszerzési 
gyakorlatok miatt jelentős kereskedelmi 
lehetőségek vesznek el.

(6) Számos harmadik ország vonakodik 
attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát 
a nemzetközi verseny előtt, illetve hogy az 
eddiginél nagyobb mértékben megnyissa 
ezt a piacot. Ezt a vonakodást a jelenlegi
gazdasági válság még jobban elmélyítette, 
ami több harmadik országot arra 
kényszerített, hogy protekcionista 
politikákat vezessen be és a külföldi 
gazdasági szereplők rovására megvédje 
saját piacait.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A harmadik országbeli piacok 
lezárásának következtében az Unió 
számos kereskedelmi partnere korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaz az 
uniós gazdasági szereplőkkel szemben. E 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatok miatt 
jelentős kereskedelmi lehetőségek vesznek 
el, különösen a vasúti, építési, textil- és 
csúcstechnológiai ágazatban.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai ágazatban működő ajánlatkérők 
beszerzési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK 

(7) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai ágazatban működő ajánlatkérők 
beszerzési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK 
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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 csupán 
néhány rendelkezésben foglalkozik az 
Unió közbeszerzési politikájának külső 
dimenziójával, különösen a 2004/17/EK 
irányelv 58. és 59. cikkében. E
rendelkezések hatálya azonban korlátozott, 
és az iránymutatás hiánya miatt azokat az 
ajánlatkérők többnyire nem alkalmazzák.

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 csupán 
néhány rendelkezésben foglalkozik az 
Unió közbeszerzési politikájának külső 
dimenziójával, különösen a 2004/17/EK 
irányelv 58. és 59. cikkében. Ezek a
rendelkezések azonban a közüzemi 
közbeszerzésre szorítkoznak, és túlságosan 
korlátozott hatályúak ahhoz, hogy 
jelentősen befolyásolják a piacra jutással 
kapcsolatos tárgyalásokat.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EUMSZ 207. cikkével összhangban 
a közbeszerzés területén folytatott közös 
kereskedelempolitikának egységes elveken 
kell alapulnia.

(8) Az EUMSZ 207. cikkével összhangban 
a közbeszerzés területén folytatott közös 
kereskedelempolitikának egységes elveken 
kell alapulnia. E tekintetben az Uniónak 
növelnie kell tárgyalóerejét, hogy saját 
elsődleges és másodlagos joga alapján 
növelni tudja a harmadik országok 
közbeszerzési piacaihoz való hozzáférését.

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia,
jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 
2004/18/EK és a koncessziós szerződések 
odaítéléséről szóló […] európai parlamenti 
és tanácsi irányelv] szerinti ajánlatkérő
szervek / ajánlatkérők a legalább 5 millió 
EUR becsült értékű szerződések esetén 

(12) Fontos, hogy a [2004/17/EK, a 
2004/18/EK és a koncessziós szerződések 
odaítéléséről szóló […] európai parlamenti 
és tanácsi irányelv] szerinti ajánlatkérő
szervek / ajánlatkérők kizárhassák a 
szerződések odaítélési eljárásaiból a 
harmadik országokból származó árukat 
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kizárják a szerződések odaítélési 
eljárásaiból az Európai Unió által tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások által 
nem érintett árukat és szolgáltatásokat.

és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokat, amelyekben a
kötelezettségvállalások által nem érintett
áruk vagy szolgáltatások értéke 
meghaladja az ilyen áruk vagy 
szolgáltatások összértékének 50 %-át.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az átláthatóság érdekében az 
ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétett szerződési hirdetményben 
tájékoztatniuk kell a gazdasági szereplőket 
arról, ha e rendelettel összhangban élni 
kívánnak azon jogukkal, hogy a
szerződések odaítélési eljárásaiból 
kizárják az Európai Unión kívülről 
származó árukat és/vagy szolgáltatásokat 
tartalmazó olyan ajánlatokat, amelyekben 
a kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke 
meghaladja az ilyen áruk vagy 
szolgáltatások összértékének 50 %-át.

törölve

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
megalapozottan határozhasson az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásai által 
nem érintett, harmadik országbeli áruk és 
szolgáltatások kizárásáról, az ajánlatkérő 
szervnek / ajánlatkérőnek a bizottsági 
határozathozatalhoz szükséges megfelelő 
információkat tartalmazó szabványos űrlap 
útján értesítenie kell a Bizottságot kizárási 
szándékáról.

(14) Annak érdekében, hogy a Bizottság 
megalapozottan megvizsgálhassa az Unió 
nemzetközi kötelezettségvállalásai által 
nem érintett, harmadik országbeli áruk és 
szolgáltatások kizárását, az ajánlatkérő 
szervnek / ajánlatkérőnek a bizottsági 
határozathozatalhoz szükséges megfelelő 
információkat tartalmazó szabványos űrlap 
útján értesítenie kell a Bizottságot kizárási 
szándékáról.
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Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű 
szerződések esetén a Bizottságnak jóvá kell 
hagynia a tervezett kizárást, ha az Unió és 
az áruk és/vagy szolgáltatások származási 
országa között a közbeszerzési piacokhoz 
való hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
és/vagy szolgáltatások tekintetében az 
Unió által hozott kifejezett piacrajutási 
korlátozásokról rendelkezik. Ilyen 
megállapodás hiányában a Bizottságnak 
jóvá kell hagynia a kizárást, ha a harmadik 
ország olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság 
hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó 
közbeszerzési intézkedések nyomán az 
uniós gazdasági szereplőket, árukat és 
szolgáltatásokat súlyos és rendszeres 
hátrányos megkülönböztetés éri.

(15) Legalább 5 millió EUR becsült értékű 
szerződések esetén a Bizottságnak 
engedélyeznie kell a tervezett kizárást, ha 
az Unió és az áruk és/vagy szolgáltatások 
származási országa között a közbeszerzési 
piacokhoz való hozzáférésről kötött 
nemzetközi megállapodás a kizárni 
tervezett áruk és/vagy szolgáltatások 
tekintetében az Unió által hozott kifejezett 
piacrajutási korlátozásokról rendelkezik. 
Ilyen megállapodás hiányában a 
Bizottságnak jóvá kell hagynia a kizárást, 
ha a harmadik ország olyan korlátozó 
közbeszerzési intézkedéseket tart fenn, 
amelyek eredményeképpen az Unió és az 
érintett harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya. Alapvető viszonosság 
hiányát kell feltételezni, ha a korlátozó 
közbeszerzési intézkedések nyomán az 
uniós gazdasági szereplőket, árukat és 
szolgáltatásokat súlyos és rendszeres 
hátrányos megkülönböztetés éri.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottságnak azt kell 
vizsgálnia, hogy az érintett ország 
közbeszerzési joga a nemzetközi 
közbeszerzési előírásokkal összhangban 
milyen mértékben biztosítja az 
átláthatóságot, és milyen mértékben zárja 
ki az uniós áruk, szolgáltatások és 
gazdasági szereplők hátrányos 

törölve
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megkülönböztetését. Ezenfelül meg kell 
vizsgálnia, hogy a hatóságok és/vagy 
független ajánlatkérők milyen mértékben 
tartanak fenn vagy vezetnek be az uniós 
árukat, szolgáltatásokat és gazdasági 
szereplőket hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Tekintettel arra, hogy a harmadik 
országbeli áruk és szolgáltatások uniós 
közbeszerzési piacra jutása a közös 
kereskedelempolitika hatálya alá tartozik, 
a tagállamok vagy azok ajánlatkérő 
szervei / ajánlatkérői semmilyen, az e 
rendeletben foglaltaktól eltérő egyéb 
intézkedéssel nem korlátozhatják a 
harmadik országbeli áruk és 
szolgáltatások közbeszerzési eljárásaikban 
való részvételét.

törölve

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az 
érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése 
alapján bármikor valamely harmadik 
ország által állítólagosan alkalmazott 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatokra 
irányuló külső közbeszerzési vizsgálatot 
kezdeményezzen. A vizsgálatnak 
különösen figyelembe kell vennie, hogy a 
Bizottság e rendelet 6. cikkének (2) 
bekezdése alapján a korábbiakban több, 
harmadik országot érintő tervezett kizárást 
jóváhagyott. Az ilyen vizsgálati eljárások 

(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az 
érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése 
alapján bármikor valamely harmadik 
ország által állítólagosan alkalmazott 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatokra 
irányuló külső közbeszerzési vizsgálatot 
kezdeményezzen. A vizsgálatnak 
különösen figyelembe kell vennie, hogy a 
Bizottság e rendelet alapján a korábbiakban 
több, harmadik országot érintő tervezett 
kizárást jóváhagyott. Az ilyen vizsgálati 
eljárások nem sérthetik a nemzetközi 
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nem sérthetik a nemzetközi kereskedelmi 
szabályok, különösen a Kereskedelmi 
Világszervezet égisze alatt kialakított 
kereskedelmi szabályok alapján a 
Közösséget megillető jogok gyakorlásának 
biztosítása érdekében a közös kereskedelmi 
politika területén követendő közösségi 
eljárások megállapításáról szóló 1994. 
december 22-i 3286/94/EK tanácsi 
rendeletet.

kereskedelmi szabályok, különösen a 
Kereskedelmi Világszervezet égisze alatt 
kialakított kereskedelmi szabályok alapján 
a Közösséget megillető jogok 
gyakorlásának biztosítása érdekében a 
közös kereskedelmi politika területén 
követendő közösségi eljárások 
megállapításáról szóló 1994. december 22-i 
3286/94/EK tanácsi rendeletet.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Elengedhetetlen, hogy az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők versenyképes áron 
hozzáférjenek egy sor olyan kiváló 
minőségű termékhez, amelyek megfelelnek 
beszerzési igényeiknek. Ennélfogva az 
ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek 
lehetőséget kell adni arra, hogy ne 
alkalmazzák a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk és szolgáltatások piacra 
jutását korlátozó intézkedéseket, 
amennyiben nincs olyan elérhető európai 
uniós és/vagy a kötelezettségvállalások 
által érintett áru vagy szolgáltatás, amely
megfelel az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő 
alapvető közérdekek, például a 
közegészségügy vagy a közbiztonság 
védelmére vonatkozó követelményeinek, 
vagy ha az intézkedés alkalmazása 
aránytalanul megnövelné a szerződéses 
árat vagy költségeket.

(24) Elengedhetetlen, hogy az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők versenyképes áron 
hozzáférjenek egy sor olyan kiváló 
minőségű termékhez, amelyek megfelelnek 
beszerzési igényeiknek. Ennélfogva az 
ajánlatkérő szerveknek / ajánlatkérőknek 
lehetőséget kell adni arra, hogy ne 
alkalmazzák a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk és szolgáltatások piacra 
jutását korlátozó intézkedéseket, 
amennyiben nincs olyan elérhető európai 
uniós és/vagy a kötelezettségvállalások 
által érintett áru vagy szolgáltatás, amely 
megfelel az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő 
alapvető közérdekek, például a 
közegészségügy vagy a közbiztonság 
védelmére vonatkozó követelményeinek.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kötelezettségvállalások által érintett és A kötelezettségvállalások által érintett és 
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nem érintett áruk és szolgáltatások, 
valamint a kirívóan alacsony összegű 

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok 
kezelése

nem érintett áruk és szolgáltatások

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kötelezettségvállalások által érintett és 
nem érintett áruk és szolgáltatások 

kezelése

Általános rendelkezések

Az építési munkálatok kivitelezésére 
és/vagy építmények építésére, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződések odaítélésekor az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a 
kötelezettségvállalások által érintett árukat 
és szolgáltatásokat az Európai Unióból 
származó árukkal és szolgáltatásokkal 
azonos elbánásban részesítik.

(1) Az építési munkálatok kivitelezésére 
és/vagy építmények építésére, 
árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra 
irányuló szerződések odaítélésekor az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők a 
kötelezettségvállalások által érintett árukat 
és szolgáltatásokat az Európai Unióból 
származó árukkal és szolgáltatásokkal 
azonos elbánásban részesítik.

A 732/2008/EK rendelet I. mellékletében 
felsorolt legkevésbé fejlett országokból
származó áruk vagy szolgáltatások a 
kötelezettségvállalások által érintett 
áruknak és szolgáltatásoknak minősülnek.

A harmadik országok következő 
osztályozásából származó áruk vagy 
szolgáltatások a kötelezettségvállalások 
által érintett áruknak és szolgáltatásoknak 
minősülnek:
a) a 732/2008/EK rendelet I. 
mellékletében felsorolt legkevésbé fejlett 
országok;
b) a Világbank által három egymást 
követő évben az alacsony jövedelműek 
közé sorolt országok.
(2) A tagállamok vagy azok ajánlatkérő 
szervei / ajánlatkérői semmilyen, az e 
rendeletben foglaltaktól eltérő egyéb 
intézkedéssel nem korlátozzák a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások közbeszerzési 
eljárásaikban való részvételét.
(3) A Bizottság a 10. és 11. cikkben 
meghatározott szabályoknak megfelelően 
korlátozó intézkedéseket hozhat a 
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kötelezettségvállalások által nem érintett 
árukra és szolgáltatásokra vonatkozóan.

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5 cikk törölve
A kötelezettségvállalások által nem 
érintett árukra és szolgáltatásokra 
vonatkozó hozzáférési szabályok

A Bizottság korlátozó intézkedéseket 
hozhat a kötelezettségvállalások által nem 
érintett árukra és szolgáltatásokra 
vonatkozóan:
a) a 6. cikkben felsorolt szabályok szerint 
az egyes ajánlatkérők kérelmére;
b) a 10. és 11. cikkben felsorolt szabályok 
szerint.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők 
felhatalmazása a kötelezettségvállalások 

által nem érintett árukat és szolgáltatásokat 
tartalmazó ajánlatok kizárására

A kötelezettségvállalások által nem érintett 
árukat és szolgáltatásokat tartalmazó 

ajánlatok kizárása

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők kérelmére az olyan 

Az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők
kizárhatják a szerződések odaítélési 
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szerződések esetén, amelyek 
hozzáadottérték-adó (héa) nélküli becsült 
értéke legalább 5 millió EUR, 
megvizsgálja, jóváhagyható-e az, hogy az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők – a
következő feltételek mellett – kizárják a
szerződések odaítélési eljárásaiból az 
Unión kívülről származó árukat vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokat, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ajánlatban szereplő áruk és 
szolgáltatások összértékének 50 %-át.

eljárásaiból az Unión kívülről származó 
árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó 
olyan ajánlatokat, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ajánlatban szereplő áruk és 
szolgáltatások összértékének 50 %-át.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő az (1) bekezdés alapján 
kérelmezni kívánja a szerződések 
odaítélési eljárásaiból történő kizárást, ezt 
a 2004/18/EK irányelv 35. cikke vagy a 
2004/17/EK irányelv 42. cikke, illetve a 
koncessziós szerződések odaítéléséről 
szóló irányelv 26. cikke szerint általa 
közzétett szerződési hirdetményben 
feltünteti.

törölve

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az (1) 
bekezdésben foglalt feltételeknek 
megfelelő ajánlatot kap, amelyre 
vonatkozóan emiatt kizárást kíván 
kérelmezni, erről értesíti a Bizottságot. Az 
értesítési eljárás ideje alatt az ajánlatkérő 
szerv / ajánlatkérő folytathatja az ajánlatok 

Ha az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő az (1) 
bekezdésben foglalt feltételeknek 
megfelelő ajánlatot kap, amelyre 
vonatkozóan emiatt kizárást kíván 
kérelmezni, erről egy héten belül értesíti a 
Bizottságot. Az értesítési eljárás ideje alatt 
az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő 
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elemzését. folytathatja az ajánlatok elemzését.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 6 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Azok az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők, amelyek valamely 
ajánlatot az (1) bekezdés alapján kizártak, 
ezt feltüntetik a 2004/18/EK irányelv 35. 
cikke, a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, 
illetve a koncessziós szerződések 
odaítéléséről szóló irányelv 27. cikke 
szerint általuk közzétett, a közbeszerzési 
szerződés odaítéléséről szóló 
hirdetményben. A Bizottság végrehajtási 
aktusokat fogad el a szerződések 
odaítéléséről szóló hirdetményekhez 
használandó szabványos űrlapok 
létrehozására. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (3) bekezdésben 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 6 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, 
ha a Bizottság a 9. cikk (4) bekezdésével 
összhangban végrehajtási aktust fogadott 
el az Unióval érdemi tárgyalásokat 
folytató országból származó áruk és 
szolgáltatások ideiglenes piacra jutására 
vonatkozóan.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett 
szerződések esetén a Bizottság az értesítés 
kézhezvételét követő első munkanaptól 
számított két hónapon belül végrehajtási 
aktust fogad el a tervezett kizárás 
jóváhagyásáról. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Ez az 
időtartam kellően indokolt esetben egy 
alkalommal legfeljebb két hónappal 
meghosszabbítható, különösen, ha az 
értesítésben vagy az ahhoz csatolt 
dokumentumokban szereplő információ 
hiányos vagy pontatlan, illetve, ha a 
korábban közölt tények tekintetében 
lényeges változás következett be. Ha e két 
hónapos időszak vagy a meghosszabbított 
időszak végéig a Bizottság nem fogadott el 
a kizárást jóváhagyó vagy elutasító 
határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a 
Bizottság elutasította a kizárást.

törölve

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A végrehajtási aktusok (3) bekezdés 
szerinti elfogadásakor a Bizottság a 
következő esetekben jóváhagyja a tervezett 
kizárást:

törölve

a) ha az Unió és az áruk és/vagy 
szolgáltatások származási országa között a 
közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
és/vagy szolgáltatások tekintetében az 
Unió által hozott kifejezett piacrajutási 
korlátozásokról rendelkezik;
b) az a) pontban említett megállapodás 
hiányában és akkor, ha a harmadik 
ország olyan korlátozó közbeszerzési 
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intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya.
A b) pont alkalmazásában alapvető 
viszonosság hiánya feltételezhető, ha a 
korlátozó közbeszerzési intézkedések 
nyomán az uniós gazdasági szereplőket, 
árukat és szolgáltatásokat súlyos és 
rendszeres hátrányos megkülönböztetés 
éri.
A végrehajtási aktusok (3) bekezdés 
szerinti elfogadásakor a Bizottság nem 
hagyja jóvá a tervezett kizárást, ha az sérti 
az Unió nemzetközi megállapodásokban 
tett piacrajutási kötelezettségvállalásait.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottság a következőket 
vizsgálja:

törölve

a) az érintett ország közbeszerzési joga a 
nemzetközi közbeszerzési előírásokkal 
összhangban milyen mértékben biztosítja 
az átláthatóságot, és milyen mértékben 
zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és 
gazdasági szereplők hátrányos 
megkülönböztetését;
b) a hatóságok és/vagy független 
ajánlatkérők milyen mértékben tartanak 
fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, 
szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket 
hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat.
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Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a (3) bekezdés szerinti 
határozat meghozatala előtt meghallgatja 
az érintett ajánlattevőt vagy 
ajánlattevőket. 

törölve

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők, amelyek valamely 
ajánlatot az (1) bekezdés alapján kizártak, 
ezt feltüntetik a 2004/18/EK irányelv 35. 
cikke, a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, 
illetve a koncessziós szerződések 
odaítéléséről szóló irányelv 27. cikke 
szerint általuk közzétett, a közbeszerzési 
szerződés odaítéléséről szóló 
hirdetményben. A Bizottság végrehajtási 
aktusokat fogad el a szerződések 
odaítéléséről szóló hirdetményekhez 
használandó szabványos űrlapok 
létrehozására. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (3) bekezdésben 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha törölve
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a Bizottság a 9. cikk (4) bekezdésével 
összhangban végrehajtási aktust fogadott 
el az Unióval érdemi tárgyalásokat 
folytató országból származó áruk és 
szolgáltatások ideiglenes piacra jutására 
vonatkozóan.

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A kötelezettségvállalások által nem 
érintett árukat és szolgáltatásokat 
tartalmazó ajánlatok kizárásának 

megvizsgálása
(1) A Bizottság megvizsgálja az 
ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők azon 
határozatát, miszerint a 6. cikk (1) 
bekezdése értelmében kizárják a 
szerződések odaítélési eljárásaiból a 
harmadik országokból származó árukat 
vagy szolgáltatásokat tartalmazó 
ajánlatokat.
A vizsgálat során a Bizottság különösen 
az alábbiakat ellenőrzi:
a) az ajánlatkérő szervek / ajánlatkérők 
megfelelően értelmezték-e a 6. cikk (1) 
bekezdésének feltételeit;
b) a kizárás sérti-e az Unió nemzetközi 
megállapodásokban tett piacrajutási 
kötelezettségvállalásait.
(2) Amennyiben a Bizottság nem hagyja 
jóvá a kizárást, a 6. cikk (3) bekezdése 
szerinti értesítés kézhezvételét követő első 
munkanaptól számított három héten belül 
tájékoztatja egyet nem értéséről az 
ajánlatkérő szerveket / ajánlatkérőket.
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Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk
A kötelezettségvállalások által nem 
érintett árukat és szolgáltatásokat 
tartalmazó ajánlatok kizárásának 
jóváhagyása olyan szerződések esetén, 
amelyek becsült értéke 5 millió euró vagy 
annál több:
A Bizottság megvizsgálja az ajánlatkérő 
szervek / ajánlatkérők azon határozatát, 
miszerint a 6. cikk (1) bekezdése 
értelmében kizárják a szerződések 
odaítélési eljárásaiból a harmadik 
országokból származó árukat vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokat 
olyan szerződések esetén, amelyek becsült 
értéke legalább 5 millió euró.
A Bizottság a következő esetekben hagyja 
jóvá a tervezett kizárást:
a) ha az Unió és az áruk és/vagy 
szolgáltatások származási országa között a 
közbeszerzési piacokhoz való 
hozzáférésről kötött nemzetközi 
megállapodás a kizárni tervezett áruk 
és/vagy szolgáltatások tekintetében az 
Unió által hozott kifejezett piacrajutási 
korlátozásokról rendelkezik;
b) az a) pontban említett megállapodás
hiányában és akkor, ha a harmadik 
ország olyan korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket tart fenn, amelyek 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében kialakul az alapvető 
viszonosság hiánya.
A b) pont alkalmazásában alapvető 
viszonosság hiánya feltételezhető, ha a 
korlátozó közbeszerzési intézkedések 



AD\1003422HU.doc 21/30 PE510.571v02-00

HU

nyomán az uniós gazdasági szereplőket, 
árukat és szolgáltatásokat súlyos és 
rendszeres hátrányos megkülönböztetés 
éri.
A Bizottság elutasítja a tervezett kizárást,
ha az sérti az Unió nemzetközi 
megállapodásokban tett piacrajutási 
kötelezettségvállalásait.
(3) Az alapvető viszonosság hiányának 
felmérésekor a Bizottság a következőket 
vizsgálja:
a) az érintett ország közbeszerzési joga a 
nemzetközi közbeszerzési előírásokkal 
összhangban milyen mértékben biztosítja 
az átláthatóságot, és milyen mértékben 
zárja ki az uniós áruk, szolgáltatások és 
gazdasági szereplők hátrányos 
megkülönböztetését;
b) a hatóságok és/vagy független 
ajánlatkérők milyen mértékben tartanak
fenn vagy vezetnek be az uniós árukat, 
szolgáltatásokat és gazdasági szereplőket 
hátrányosan megkülönböztető 
gyakorlatokat.
(4) A Bizottság az értesítés kézhezvételét 
követő első munkanaptól számított két 
hónapon belül végrehajtási aktust fogad 
el a tervezett kizárás jóváhagyásáról vagy 
elutasításáról. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Ez az 
időtartam kellően indokolt esetben 
legfeljebb két hónappal 
meghosszabbítható, különösen, ha az 
értesítésben vagy az ahhoz csatolt 
dokumentumokban szereplő információ 
hiányos vagy pontatlan, illetve, ha a 
korábban közölt tények tekintetében 
lényeges változás következett be. Ha e két 
hónapos időszak vagy a meghosszabbított 
időszak végéig a Bizottság nem fogadott el 
a kizárást jóváhagyó vagy elutasító 
határozatot, úgy kell tekinteni, hogy a 
Bizottság elutasította a kizárást.
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(5) A Bizottság a (4) bekezdés szerinti 
határozat meghozatala előtt meghallgatja 
az érintett ajánlattevőt vagy ajánlattevőket 
és ajánlatkérő szerveket / ajánlatkérőket.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv / ajánlatkérő 
visszatarthat minden olyan információt, 
amelyek közlése 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.

törölve

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság mindenekelőtt figyelembe 
veszi, hogy e rendelet 6. cikkének (3) 
bekezdése alapján a korábbiakban 
jóváhagyott-e már ilyen tervezett kizárást.

A Bizottság mindenekelőtt figyelembe 
veszi, hogy e rendelet 6a. cikkének (4) 
bekezdése alapján a korábbiakban 
jóváhagyott-e már ilyen tervezett kizárást.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálat 
lefolytatása a 6. cikkben szereplő 
kritériumoknak megfelelően történik.

(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálat 
lefolytatása a 6b. cikk (2) és (3) 
bekezdésében szereplő kritériumoknak 
megfelelően történik.



AD\1003422HU.doc 23/30 PE510.571v02-00

HU

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság arra vonatkozó értékelését, 
hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-
e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, 
az érdekeltek és a tagállamok által 
szolgáltatott információkra és/vagy a 
Bizottság által a vizsgálat során gyűjtött 
tényekre alapozza, és az értékelést a 
vizsgálat indításától számított kilenc 
hónapon belül lezárja. Kellően indokolt 
esetben ez az időtartam három hónappal 
meghosszabbítható.

(3) A Bizottság arra vonatkozó értékelését, 
hogy az érintett harmadik ország alkalmaz-
e korlátozó közbeszerzési intézkedéseket, 
az érdekeltek és a tagállamok által 
szolgáltatott információkra és/vagy a 
Bizottság által a vizsgálat során gyűjtött 
tényekre alapozza, és az értékelést a 
vizsgálat indításától számított kilenc 
hónapon belül lezárja.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a külső 
közbeszerzési vizsgálat eredményeképpen 
azt állapítja meg, hogy az érintett 
harmadik ország nem alkalmazza az 
állítólagos korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket, határozatot fogad el a 
vizsgálat megszüntetéséről. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

törölve

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság arra vonatkozó értékelését, 
hogy az érintett harmadik ország 
alkalmaz-e korlátozó közbeszerzési
intézkedéseket, az érdekeltek és a 
tagállamok által szolgáltatott 
információkra és/vagy a Bizottság által a 
vizsgálat során gyűjtött tényekre alapozza, 
és az értékelést a vizsgálat indításától 
számított hat hónapon belül lezárja. 
Kellően indokolt esetben ez az időtartam 
két hónappal meghosszabbítható.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság a külső 
közbeszerzési vizsgálat eredményeképpen 
azt állapítja meg, hogy az érintett 
harmadik ország nem alkalmazza az 
állítólagos korlátozó közbeszerzési 
intézkedéseket, határozatot fogad el a 
vizsgálat megszüntetéséről. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság a vizsgálat 
eredményeképpen megállapítja, hogy 
valamely harmadik ország korlátozó 
közbeszerzési intézkedéseket alkalmaz, és 
úgy ítéli meg, hogy azt az EU érdekei 

Amennyiben a Bizottság a vizsgálat 
eredményeképpen megállapítja, hogy 
valamely harmadik ország korlátozó 
közbeszerzési intézkedéseket alkalmaz, 
felkéri a harmadik országot, hogy 
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indokolják, felkéri a harmadik országot, 
hogy egyeztetéseket kezdjen vele annak 
biztosítása érdekében, hogy az uniós 
gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások 
az adott ország nemzeti gazdasági 
szereplőit, áruit és szolgáltatásait 
megilletőkkel legalább azonos feltételekkel 
vehessenek részt az adott ország 
közbeszerzési szerződések odaítélésére 
irányuló közbeszerzési eljárásaiban, 
valamint hogy biztosítsa az átláthatóság és 
az egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazását.

egyeztetéseket kezdjen vele annak 
biztosítása érdekében, hogy az uniós 
gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások 
az adott ország nemzeti gazdasági 
szereplőit, áruit és szolgáltatásait 
megilletőkkel legalább azonos feltételekkel 
vehessenek részt az adott ország 
közbeszerzési szerződések odaítélésére 
irányuló közbeszerzési eljárásaiban, 
valamint hogy biztosítsa az átláthatóság és 
az egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazását.

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a harmadik ország által hozott 
kiigazító/korrekciós intézkedéseket 
visszavonják, felfüggesztik vagy nem 
megfelelően hajtják végre, a Bizottság:

Amennyiben a harmadik ország által hozott 
kiigazító/korrekciós intézkedéseket 
visszavonják, felfüggesztik vagy nem 
megfelelően hajtják végre, a Bizottságnak:

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a konzultáció 
megindítását követően nyilvánvalóvá válik, 
hogy a legmegfelelőbb eszköz egy 
korlátozó közbeszerzési gyakorlat 
megszüntetéséhez nemzetközi 
megállapodás megkötése, tárgyalásokat 
kell folytatni az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 207. és 218. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban.
Amennyiben egy ország érdemi
tárgyalásokat folytat az Európai Unióval a 
közbeszerzési piacokhoz való
hozzáférésről, a Bizottság végrehajtási 
aktust fogadhat el, amely előírja, hogy az 

(4) Amennyiben a konzultáció 
megindítását követően nyilvánvalóvá válik, 
hogy a legmegfelelőbb eszköz egy 
korlátozó közbeszerzési gyakorlat 
megszüntetéséhez nemzetközi 
megállapodás megkötése, tárgyalásokat 
kell folytatni az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 207. és 218. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban.
Amennyiben egy ország érdemi módon 
kibővítette és megkönnyítette az EU-ból 
származó ajánlattevők számára a saját
közbeszerzési piacához való hozzáférést, a 
Bizottság végrehajtási aktust fogadhat el, 
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adott országból származó áruk és 
szolgáltatások nem zárhatók ki a 6. cikk 
értelmében a szerződés-odaítélési 
eljárásokból.

amely előírja, hogy az adott országból 
származó áruk és szolgáltatások nem 
zárhatók ki a 6. cikk értelmében a 
szerződés-odaítélési eljárásokból.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság lezárhatja a konzultációt, 
ha az érintett ország a következők 
valamelyikének keretében az Unió által 
jóváhagyott nemzetközi 
kötelezettségvállalásokat tesz:

törölve

a) csatlakozik a WTO Kormányzati 
Beszerzési Megállapodásához,
b) többek között a közbeszerzési piacokhoz 
való hozzáférésre vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat tartalmazó 
kétoldalú megállapodást köt az Unióval, 
vagy
(c) kiterjeszti a WTO Kormányzati 
Beszerzési Megállapodása, illetve az 
annak keretében az Unióval kötött 
kétoldalú megállapodás alapján tett 
piacrajutási kötelezettségvállalásait.
A konzultáció ezenfelül akkor is 
lezárható, ha e kötelezettségvállalások 
időpontjában még hatályban vannak a 
korlátozó közbeszerzési intézkedések, 
feltéve, hogy előbbiek részletesen 
rendelkeznek az ilyen gyakorlatok 
fokozatos megszüntetéséről.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a harmadik országgal 
folytatott konzultáció a megkezdése 

(6) Amennyiben a harmadik országgal 
folytatott konzultáció a megkezdése 
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napjától számított 15 hónapon belül nem 
jár kielégítő eredménnyel, a Bizottság 
megszünteti a konzultációt és mérlegeli, 
hogy e rendelet 10. cikkével összhangban 
eljárva a harmadik országból származó 
áruk és szolgáltatások piacra jutását 
korlátozó végrehajtási aktust fogadjon el.

napjától számított 12 hónapon belül nem 
jár kielégítő eredménnyel, a Bizottság 
megszünteti a konzultációt és mérlegeli, 
hogy e rendelet 10. cikkével összhangban 
eljárva a harmadik országból származó 
áruk és szolgáltatások piacra jutását 
korlátozó végrehajtási aktust fogadjon el.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat 
során és a 9. cikkben előírt eljárás 
lefolytatását követően megállapítást nyer, 
hogy az adott harmadik ország által 
bevezetett vagy fenntartott korlátozó 
közbeszerzési intézkedések 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében a 6. cikk szerint kialakul az 
alapvető viszonosság hiánya, a Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogadhat el a 
harmadik országból származó áruk és 
szolgáltatások piacra jutásának ideiglenes 
korlátozására. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(1) Amennyiben a 8. cikk szerinti vizsgálat 
során és a 9. cikkben előírt eljárás 
lefolytatását követően megállapítást nyer, 
hogy az adott harmadik ország által 
bevezetett vagy fenntartott korlátozó 
közbeszerzési intézkedések 
eredményeképpen az Unió és az érintett 
harmadik ország közötti piacnyitás 
tekintetében a 6b. cikk (3) bekezdése
szerint kialakul az alapvető viszonosság 
hiánya, a Bizottság végrehajtási aktusokat
fogad el a harmadik országból származó 
áruk és szolgáltatások piacra jutásának 
ideiglenes korlátozására. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Intézkedések visszavonása vagy 
felfüggesztése

Intézkedések megújítása, visszavonása 
vagy felfüggesztése



PE510.571v02-00 28/30 AD\1003422HU.doc

HU

Indokolás

Fontos beilleszteni egy felülvizsgálati folyamatot.

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 9. 
cikk (4) bekezdése és a 10. cikk alapján 
elfogadott intézkedéseket indokoló okok 
már nem állnak fenn, a következőkre 
irányuló végrehajtási aktust fogadhat el:

Miután a Bizottság megvizsgálta, hogy a 
9. cikk (4) bekezdése és a 10. cikk alapján 
elfogadott intézkedéseket indokoló okok 
már nem állnak fenn, a következőkre 
irányuló végrehajtási aktust fogad el:

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 10. cikk (1) bekezdésében szereplő 
határozata szerint a Bizottság 
rendszeresen nyomon követi az érintett 
harmadik országok helyzetét, és évente 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak arról, hogy az illető országok 
tettek-e kiigazító/korrekciós 
intézkedéseket.

Indokolás

Ez a kiegészítés lehetővé teszi a harmadik országok helyzetének éves felülvizsgálatát.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 9. 
cikk (4) bekezdése és a 10. cikk alapján 
elfogadott intézkedéseket indokoló okok a 
10. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
ideiglenes időszak végén még mindig 
fennállnak, az intézkedések további öt 
évre történő meghosszabbítására irányuló 
végrehajtási aktust fogadhat el, amelyet 
azt követően ötévenként 
meghosszabbíthat.

Indokolás

Ez biztosítja a 9. cikk (4) bekezdésében elfogadott intézkedések meghosszabbítására irányuló 
eljárást.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az intézkedés alkalmazása aránytalanul 
megnövelné a szerződéses árat vagy 
költségeket.

törölve
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