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RÖVID INDOKOLÁS

A közbeszerzéseknek hozzá kell járulniuk az egységes piac megvalósításához, valamint a 
tagállamok gazdasági növekedésének újraindításához. Európában a hatóságok a GDP-nek 
körülbelül a 18%-át költik el árubeszerzésre, építési beruházásra, illetve szolgáltatásnyújtásra 
vonatkozó beszerzésre.

A vélemény előadója úgy véli, hogy a közbeszerzésekről szóló irányelvek naprakésszé tétele 
során a következő elveket kell figyelembe venni:
– az eljárások egyszerűsítése valamennyi gazdasági szereplő előnyére;
– a kkv-k részvételének ösztönzése;
– az ár-érték arány tekintetében a lehető legjobb eredmények biztosítása;
– a közpénzek hatékony és átlátható felhasználása.

A vélemény előadója szerint a Bizottság javaslata a jelek szerint megfelelő irányban halad, 
különösen a következő pontok vonatkozásában:
– Az eljárások modernizálása: az ajánlattevők a legpraktikusabb sorrendről az odaítélési 
szempontok megvizsgálása alapján dönthetnek – a kiválasztási feltételek megvizsgálása előtt 
–, és odaítélési szempontként figyelembe vehetik a szerződés teljesítésével megbízott 
alkalmazotti állomány szervezetét és minőségét.
– Az ajánlatkérő szervek jogosultak lesznek kizárni azokat a gazdasági szereplőket, amelyek a 
korábbi szerződések teljesítése során jelentős vagy ismétlődő hiányosságokról tettek 
tanúbizonyságot.
– Az ajánlatkérő szervek valamely kizárási ok fennforgása ellenére is elfogadhatják a 
részvételre jelentkezőket vagy ajánlattevőket, ha azok megfelelően intézkedtek a jogellenes 
magatartás következményeinek orvoslásáról, és hatékonyan megakadályozzák e magatartás 
további előfordulását.

Az európai közbeszerzéseket szabályozó meglévő jogszabályok megerősítése és naprakésszé 
tétele érdekében a vélemény előadója néhány jogi erejű módosítást kíván benyújtani a 
Bizottság jogalkotási javaslatához. 

A jogbiztonság megteremtése érdekében e vélemény rá kíván mutatni a javaslat szövegében 
szereplő néhány jogi jellegű problémára.

A vélemény előadója a következő problémákat emeli ki:

– A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásnak kivételt kell képeznie az 
irányelvben előírt eljárások széles köre alól, ezért olyan maximális összeghatárt kell 
megállapítani, amely felett ezen eljárások alkalmazására nincs lehetőség. (500 000 EUR az 
építési beruházások és 100 000 EUR a szolgáltatások esetén). 

– A változat használata: ezen eszköz használatával való visszaélés elkerülése érdekében a 
változatok esetében is maximális árat kell meghatározni, amelyet szerepeltetni kell a 
közbeszerzési dokumentumok minimális feltételei között.

– A szerződések részekre osztásának lehetősége összhangban áll az irányelvekben szereplő, 
egyszerűsítésre és hatékonyságra vonatkozó célkitűzésekkel. Annak érdekében, hogy mindez 
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ténylegesen megkönnyítse a közigazgatás tevékenységét, valamint – ezzel párhuzamosan –
lehetővé tegye a kkv-knak a pályázati felhívásokban való részvételét, e lehetőség 
igénybevételének szükségességét előzetesen értékelni kell.

– Szükségesnek tartja továbbá, hogy kizárólag az anyagi természetű (gazdasági és pénzügyi) 
követelmények teljesítése érdekében korlátozzák a jogalanyokra történő támaszkodást. A 
fokozottabb gazdasági és jogbiztonság érdekében meg kell erősíteni a más jogalanyok 
kapacitásait igénybe vevő gazdasági szereplők és az említett jogalanyok közötti egyetemleges 
felelősséget. Ezáltal el lehetne kerülni az építési beruházások kivitelezésének 
bizonytalanságát, amely ezen intézmény sajátja. Állami beruházásokról lévén szó, a lehető 
legfokozottabban kell ügyelni a közpénzek hatékony felhasználására.

– Az Európai Unió Bírósága 2004. október 7-i, 76. sz. ítéletében úgy határozott, hogy a 
közbeszerzési szerződések egyetlen kizárólagos szempont alapján – absztrakt és általános 
módon – történő odaítélése nem csupán ellentétes a közösségi joggal, hanem meg is fosztja az 
ajánlatkérőket attól a lehetőségtől, hogy tekintettel legyenek az ilyen szerződések 
természetére és sajátosságára, és hogy azt a szempontot válasszák, amely a legalkalmasabb a 
szabad verseny biztosítására és annak garantálására, hogy a legjobb ajánlat kiválasztására 
kerül sor. Következésképpen kívánatos, hogy az ajánlatkérő szervek költséghatékonyságon 
alapuló megközelítést alkalmazzanak.

– Amennyiben a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó igénybevételére van szükség, 
kötelezővé kell tenni, hogy az ajánlatkérő közvetlenül fizessen az alvállalkozónak. Ezáltal 
megszűnne a teljesített szolgáltatások kifizetésének elmaradása és kifejezetten biztosítva 
lenne a kkv-k fokozottabb gazdasági biztonsága.

– Amennyiben az érvényes szerződés lényegesen módosul, új közbeszerzési eljárásra van 
szükség. Az eredeti szerződés árának 5%-ában megállapított értékhatár esetleg nem alkalmas 
a szerződés lényeges módosításának megítéléséhez. A Bizottság javaslata szerint a módosítás 
abban az esetben jelentős, ha meghaladja az eredeti szerződés árának 5%-át, továbbá 
mentesíti a rendelkezés hatálya alól azokat az eseteket, amelyekben az esetleges áremelkedés 
nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Az értékhatárt az eredeti szerződés 
árának 10%-ára kell emelni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 11. cikke szerint a
környezetvédelmi követelményeket be kell 
illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába, különösen a fenntartható 
fejlődés elősegítésének céljából. Az 
irányelv meghatározza, hogyan 
járulhatnak hozzá az ajánlatkérő szervek a 
környezetvédelemhez és a fenntartható 
fejlődés előmozdításához, ugyanakkor 
biztosítja számukra a lehetőséget arra, 
hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb 
szolgáltatást kapják.

(5) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 9., 10. és 11. cikke szerint a
környezetvédelemmel, a foglalkoztatás 
magas szintjének előmozdításával, a 
megfelelő szintű szociális védelemmel, a 
társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelemmel, valamint az oktatás, képzés 
és az emberi egészség védelmének magas 
szintjével kapcsolatos követelményeket be 
kell illeszteni az uniós politikák és 
tevékenységek meghatározásába és 
végrehajtásába a társadalmi és 
környezetvédelmi szempontból
fenntartható fejlődés elősegítésének 
céljából. Az irányelv meghatározza, hogy
az ajánlatkérő szervek a közbeszerzési 
szerződések meghatározása és odaítélése 
során hogyan élhetnek a mérlegelési 
jogkörükkel a környezetvédelemhez, a 
társadalmi jóléthez és a fenntartható 
fejlődés előmozdításához való 
hozzájárulás érdekében, ugyanakkor 
biztosítja számukra a lehetőséget arra, 
hogy szerződéseik keretében az általuk 
teljesített ellenszolgáltatásért a legjobb 
szolgáltatást kapják.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
hatásának és hatékonyságának értékelése 
körében született eredmények azt jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni az irányelv 
teljes körű alkalmazásából. Ennek 
következtében az irányelv teljes körű 
alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették (például a szállodai és a jogi
szolgáltatásokra, amelyek határokon 

(10) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
hatásának és hatékonyságának értékelése 
körében született eredmények azt jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni az irányelv 
teljes körű alkalmazásából. Ennek 
következtében az irányelv teljes körű 
alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették (például a szállodai 
szolgáltatásokra, amelyek határokon 
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átnyúló forgalma különösen nagyarányú). átnyúló forgalma különösen nagyarányú).

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat nem terjedhet ki a kifejezetten bizalmi jellegű és a tagállamok 
hagyományaihoz kapcsolódó jogi szolgáltatásokra, amelyek az ajánlatkérő egyedi igényeivel 
kapcsolatos szubjektív elemek értékelését teszik szükségessé.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok.
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Önmagában az a
tény, hogy egy megállapodásban mindkét 
fél ajánlatkérő szerv, nem zárja ki a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok ugyanakkor nem 
képezhetik annak akadályát, hogy a 
hatóságok szabadon dönthessenek arról, 
hogy hogyan szervezik meg
közszolgáltatási feladataik megvalósítását.
Az ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt 
szerződéseknek és a részt vevő ajánlatkérő 
szervek közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló együttműködésnek 
ezért mentesülnie kell a szabályok 
alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek 
teljesülnek. Az irányelvnek annak 
biztosítására kell irányulnia, hogy a 

(14) Jelentős a jogbizonytalanság azzal 
kapcsolatban, hogy a hatóságok közötti 
együttműködésre milyen mértékben 
vonatkozzanak a közbeszerzési szabályok.
A tagállamok – sőt az ajánlatkérő szervek 
is – eltérően értelmezik az Európai Unió 
Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát. Ezért szükséges annak 
tisztázása, hogy az ajánlatkérő szervek által 
egymással kötött szerződésekre mely 
esetekben nem alkalmazandók a 
közbeszerzési szabályok. E kérdés 
tisztázását az Európai Bíróság vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatában meghatározott 
elveknek kell vezérelnie. Önmagában az a 
tény, hogy egy megállapodásban mindkét 
fél ajánlatkérő szerv, nem zárja ki a 
közbeszerzési szabályok alkalmazását. A 
közbeszerzési szabályok ugyanakkor nem 
képezhetik annak akadályát, hogy a 
hatóságok szabadon dönthessenek arról, 
hogy hogyan szervezik meg 
közszolgáltatási feladataik megvalósítását.
Az ellenőrzött jogalanyoknak odaítélt 
szerződéseknek és a részt vevő ajánlatkérő 
szervek közszolgáltatási feladatainak közös 
végrehajtására irányuló együttműködésnek 
ezért mentesülnie kell a szabályok 
alkalmazása alól, amennyiben az 
irányelvben meghatározott feltételek
teljesülnek. A közszolgálati 
műsorszolgáltatók közötti, valamint a 
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mentesített állami szervek közötti 
együttműködés ne torzítsa a versenyt a 
magánszféra gazdasági szereplői 
tekintetében. A versenyt az sem torzíthatja, 
ha egy ajánlatkérő szerv ajánlattevőként 
vesz részt egy közbeszerzési szerződés 
odaítélésére irányuló eljárásban.

közszolgálati műsorszolgáltatók és 
leányvállalataik közötti együttműködésnek 
a verseny torzulásának kizárása 
érdekében mentesülnie kell ezen előírások 
alól, amennyiben rájuk az egyedi európai 
versenyszabályok vonatkoznak. Az
irányelvnek annak biztosítására kell 
irányulnia, hogy a mentesített állami 
szervek közötti együttműködés ne torzítsa 
a versenyt a magánszféra gazdasági 
szereplői tekintetében. A versenyt az sem 
torzíthatja, ha egy ajánlatkérő szerv 
ajánlattevőként vesz részt egy 
közbeszerzési szerződés odaítélésére 
irányuló eljárásban.

Indokolás

Itt a versenyjognak kell elsőbbséget kapnia: az „in-house” ügyletekre vonatkozó 
közbeszerzési szabályok szerint az „ellenőrzött jogi személynek” költségtérítéses alapon kell 
gazdálkodnia, ami nem összeegyeztethető az európai versenyjog elveivel. Ezek alapján a 
közszolgálati szervezetek leányvállalatainak piackonform módon kell viselkedniük. Továbbá: 
a műsorszolgáltatás esetén a törvény különböző célmeghatározást ír elő a műsorszolgáltatók 
és a leányvállalatok számára a támogatási megállapodás végrehajtása tekintetében.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárásokat csak nagyon 
kivételes körülmények között szabad 
alkalmazni. Az ilyen kivételnek azokra az 
esetekre kell korlátozódnia, amelyekben a 
közzététel vagy nem lehetséges vis maior 
miatt – az Európai Unió Bírósága állandó 
ítélkezési gyakorlatának megfelelően –, 
vagy kezdettől fogva nyilvánvaló, hogy a 
közzététel nem idézne elő nagyobb 
versenyt, nem utolsósorban azért, mert 
objektíve egyetlen egy olyan gazdasági 
szereplő van, aki képes teljesíteni a 
szerződést. Az objektív kizárólagosságnak 

(18) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárásokat csak nagyon 
kivételes körülmények között és 
megfelelően indokolt esetben – az 
indokolásnak a 84. cikkben meghatározott 
irányító hatóság részére való megküldését 
követően – szabad alkalmazni. Az ilyen
kivétel azokra az esetekre korlátozódik, 
amelyekben a közzététel vagy nem 
lehetséges vis maior miatt – az Európai 
Unió Bírósága állandó ítélkezési 
gyakorlatának megfelelően –, vagy 
kezdettől fogva nyilvánvaló, hogy a 
közzététel nem idézne elő nagyobb 
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csupán azon esetei indokolhatják a 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás alkalmazását, amelyekben a 
kizárólagossági helyzetet nem az 
ajánlatkérő szerv idézte elő a jövőbeni 
közbeszerzési eljárásra tekintettel, és 
amelyekben nincsenek olyan megfelelő 
helyettesítők, amelyek elérhetőségét 
alaposan meg lehetne vizsgálni.

versenyt, nem utolsósorban azért, mert 
objektíve egyetlen egy olyan gazdasági 
szereplő van, aki képes teljesíteni a 
szerződést. Az objektív kizárólagosságnak 
csupán azon esetei indokolhatják a 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás alkalmazását, amelyekben a 
kizárólagossági helyzetet nem az 
ajánlatkérő szerv idézte elő a jövőbeni 
közbeszerzési eljárásra tekintettel, és 
amelyekben nincsenek olyan megfelelő 
helyettesítők, amelyek elérhetőségét 
alaposan meg lehetne vizsgálni.

Indokolás

A verseny súlyos torzulásának elkerülése érdekében a hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás alkalmazásának kivételt kell képeznie. Ebben a tekintetben maximális 
összeghatárt kell meghatározni, amely felett az adott eljárás nem alkalmazható.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében az ajánlatkérő 
szerveket a szerződések részekre osztására 
kell buzdítani, valamint kötelezni kell őket 
annak megindoklására, ha nem így tesznek. 
Ha a szerződéseket részekre osztották, az 
ajánlatkérő szervek - például a verseny 
fenntartása vagy az ellátás biztonságának 
garantálása érdekében - korlátozhatják 
azoknak a részeknek a számát, amelyre 
vonatkozóan egy gazdasági szereplő 
ajánlatot nyújthat be; ezenkívül 
korlátozhatják az egyetlen pályázónak 
odaítélhető részek számát is.

(30) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében az ajánlatkérő 
szerveket a szerződések részekre osztására 
kell buzdítani, valamint kötelezni kell őket 
annak megindoklására, ha így tesznek vagy 
ha nem így tesznek. Ha a szerződéseket 
részekre osztották, az ajánlatkérő szervek -
például a verseny fenntartása vagy az 
ellátás biztonságának garantálása 
érdekében - korlátozhatják azoknak a 
részeknek a számát, amelyre vonatkozóan 
egy gazdasági szereplő ajánlatot nyújthat 
be; ezenkívül korlátozhatják az egyetlen 
pályázónak odaítélhető részek számát is.

Indokolás

A szerződések részekre osztását az ajánlatkérő szervnek előzetes és módszeres értékelésnek 
kell alávetnie. Mindazonáltal mind a részekre osztást, mind ennek elmaradását meg kell 
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indokolni. A jelenlegi megfogalmazás szerint csupán a részekre osztás elmaradására irányuló 
határozatot kell megindokolni. 

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) Azok az ajánlatok, amelyek látszólag 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmaznak az építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
tekintetében, előfordulhat, hogy 
műszakilag, gazdaságilag vagy jogilag 
tisztességtelen feltételezéseken vagy 
gyakorlatokon alapulnak. Annak 
érdekében, hogy elejét vegyék az esetleges 
hátrányoknak a szerződések teljesítése 
során, az ajánlatkérő szerveket kötelezni 
kell arra, hogy magyarázatot kérjenek a 
felszámított árra, amennyiben az ajánlat 
jelentősen alatta marad a többi ajánlattevő
által kért árnak. Ha az ajánlattevő nem tud 
kielégítő magyarázattal szolgálni, az 
ajánlatkérő szerv jogosult elutasítani az 
ajánlatot. Kötelező az elutasítás azokban az 
esetekben, amelyekben az ajánlatkérő szerv 
megállapította, hogy a kirívóan alacsony ár
az Unió kötelező erejű szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi
jogszabályai, illetve a nemzetközi jogi 
rendelkezések be nem tartásának 
eredménye.

(42) Azok az ajánlatok, amelyek látszólag 
kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmaznak az építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
tekintetében, előfordulhat, hogy 
műszakilag, gazdaságilag vagy jogilag 
tisztességtelen feltételezéseken vagy 
gyakorlatokon alapulnak. Annak 
érdekében, hogy elejét vegyék az esetleges 
hátrányoknak a szerződések teljesítése 
során, az ajánlatkérő szerveket kötelezni 
kell arra, hogy magyarázatot kérjenek a 
felszámított árra, amennyiben az ajánlat 
jelentősen alatta marad a többi ajánlat által 
kért árnak. Ha az ajánlat nem tud kielégítő 
magyarázattal szolgálni, az ajánlatkérő
szervnek el kell utasítania az ajánlatot.
Kötelező az elutasítás azokban az 
esetekben is, amelyekben az ajánlatkérő 
szerv megállapította, hogy a kirívóan 
alacsony ár a különösen a szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi
területen érvényes nemzeti, nemzetközi és 
az uniós szabályozás be nem tartásának 
eredménye.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) A közbeszerzések megfelelő 
működésének biztosítása érdekében az 
alvállalkozók igénybevételét megfelelően 
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kell szabályozni annak biztosítására, hogy 
a közbeszerzést az ajánlatnak megfelelően 
teljesítsék. Az e területre vonatkozó 
korlátozóbb nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül az alvállalkozók igénybevételét 
legfeljebb három, egymásnak vertikálisan 
alárendelt alvállalkozóra kell korlátozni.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48 a) Az ajánlatkérő szerveknek be kell 
tartaniuk a kereskedelmi ügyletekhez 
kapcsolódó késedelmes fizetések elleni 
fellépésről szóló, 2011. február 16-i 
2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben a késedelmes fizetésre 
meghatározott rendelkezéseket1.
_______________
1 HL L 48., 2011.2.23., 1. o.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv semmilyen szinten nem 
sérti a közjogi hatóságok azon jogát, hogy 
eldöntsék, kívánnak-e, illetve hogyan és 
milyen mértékben kívánnak saját maguk 
közfeladatokat ellátni. A közjogi 
hatóságok közfeladataikat saját 
forrásokkal és külső gazdasági szereplő 
bevonása nélkül is végrehajthatják. 
Ezeket a feladatokat más közjogi 
hatóságokkal együttműködve is 
végrehajthatják.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „közjogi intézmény”: olyan intézmény, 
amelyre a következők mindegyike 
jellemző:

(6) A magyar változatot nem érinti

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kifejezetten olyan közérdekű célra jött 
létre, vagy olyan közérdekű célt szolgál, 
amely nem ipari vagy kereskedelmi 
jellegű; e bekezdés alkalmazásában, 
amennyiben egy intézmény a szokásos 
piaci feltételek között működik, 
profitorientált, és a tevékenysége során 
felmerült veszteségeket maga viseli, akkor 
az nem olyan közérdekű célt szolgál, 
amely nem ipari vagy kereskedelmi 
jellegű;

a) kifejezetten olyan közérdekű célra jött 
létre, vagy olyan közérdekű célt szolgál, 
amely nem kizárólag ipari vagy 
kereskedelmi jellegű;

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) jogi személyiséggel rendelkezik; b) A magyar változatot nem érinti.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés”: olyan közbeszerzési szerződés, 
amelynek tárgya termékek adásvétele, 
lízingje, bérlete vagy részletvétele, vételi 
joggal vagy anélkül. Az árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződés 
mellékesen telepítési és üzembe helyezési 
műveletekre is kiterjedhet;

10. „árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés”: olyan közbeszerzési szerződés, 
amelynek tárgya termékek adásvétele, 
lízingje, bérlete vagy részletvétele, vételi 
joggal vagy anélkül. Az árubeszerzésre
irányuló közbeszerzési szerződés több 
tételben történő szállításra is kiterjedhet. 
Az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés mellékesen telepítési és üzembe 
helyezési műveletekre is kiterjedhet;

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Különleges kizárások a postai 
szolgáltatásokon kívüli egyéb 

szolgáltatások terén
Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan 
közbeszerzési szerződésre, amelynek 
elsődleges célja, hogy az ajánlatkérő szerv 
számára lehetővé tegye postai 
szolgáltatásokon kívüli egyéb 
szolgáltatások nyújtását.
Ezen irányelv alkalmazásában a „postai 
szolgáltatásokon kívüli egyéb 
szolgáltatások” az alábbi területeken 
nyújtott szolgáltatásokat jelentik: 
i. postaszolgálat-irányítási szolgáltatások 
(a feladást megelőző és azt követő 
szolgáltatások, például a „postakezelési 
szolgáltatások”);
ii. elektronikus postával összefüggő és 
teljes mértékben elektronikus úton 
nyújtott hozzáadott-értékű szolgáltatások 
(beleértve kódolt dokumentumok 
elektronikus úton történő biztonságos 
továbbítását, a címkezelési 
szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus 
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levelek továbbítását);
iii. a közüzemi irányelv 10. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjában nem szereplő 
postai küldeményekhez, így például 
címzés nélküli közvetlen küldeményhez 
vagy reklámanyaghoz kapcsolódó 
szolgáltatások;
iv. a közös közbeszerzési szójegyzékben 
(CPV) a 66100000-1 és 66720000-3 
közötti hivatkozási számok alatt és a 19. 
cikk c) pontjában meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások, beleértve különösen a 
postai pénzesutalványokat és a postai 
elszámolási számlákról történő 
átutalásokat;
v. bélyeggyűjtői szolgáltatások;
vi. logisztikai szolgáltatások (a fizikai 
kézbesítést és/vagy a raktározást egyéb, 
nem postai funkciókkal vegyítő 
szolgáltatások).

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) műsorszolgáltatók által odaítélt, 
audiovizuális médiaszolgáltatásokra szánt 
programanyagok megvétele, fejlesztése, 
gyártása vagy közös gyártása, illetve a 
audiovizuális médiaszolgáltatóknak 
odaítélt, a közvetítési időre vonatkozó 
szerződések;

b) műsorszolgáltatók által odaítélt, audio-, 
valamint audiovizuális 
médiaszolgáltatásokra szánt 
programanyagok megvétele, fejlesztése, 
gyártása vagy közös gyártása, valamint az 
ezekhez kapcsolódó előkészítő 
szolgáltatások, illetve médiaszolgáltatások 
sugárzására vagy elosztására és 
közvetítésére vonatkozó szerződések;

Indokolás

A technológiasemlegesség biztosítása érdekében a kivételnek a rádiós és internetes 
szolgáltatásokat is magában kell foglalnia.
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

c) jogi, választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

Indokolás

Tekintettel a jogi szolgáltatások egyedi megítéléssel járó és bizalmi jellegére, helyénvalónak 
tűnik kizárni azokat ezen irányelv hatásköréből.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott 
műveletek;

d) az értékpapírok és egyéb pénzügyi 
eszközök kibocsátásával, vételével, 
eladásával vagy átruházásával kapcsolatos 
pénzügyi szolgáltatás a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, különös tekintettel az 
ajánlatkérő szervek által pénzeszközök 
vagy tőke előteremtése érdekében 
bonyolított ügyletekre, jegybanki 
szolgáltatások, valamint az Európai 
Pénzügyi Stabilitási Eszköz segítségével 
végrehajtott műveletek;

Indokolás

Nem indokolt, hogy a települések általi hitelfelvétel az irányelv hatálya alá essen. Település 
hitelfelvétele esetén nincs szükség uniós szabályozásra a közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, 
mivel a települések költségvetésére vonatkozó, nemzeti jog világosan szabályozza a 
hitelfelvétel elfogadhatóságát.

Módosítás 18
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés b) pontjában említett 
audiovizuális médiaszolgáltatások 
magukban foglalnak minden elektronikus 
hálózat igénybevételével történő 
továbbítást és elosztást.

Az első bekezdés b) pontjában említett
audio- és audiovizuális 
médiaszolgáltatások magukban foglalnak 
minden elektronikus hálózat 
igénybevételével történő továbbítást és 
elosztást.

Indokolás

A technológiasemlegesség biztosítása érdekében ebben a bekezdésben nemcsak az 
audiovizuális, hanem az audio-médiaszolgáltatásoknak is szerepelniük kell.

.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések adatait 
közzéteszik.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és (2) bekezdés nem 
akadályozza a megkötött szerződések és a 
későbbi változások közzétételét.
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szerv csak a (2)–(5) 
bekezdésben megállapított esetekben 
ítélhet oda közbeszerzési szerződést 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás keretében:

(1) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szerv csak a (2)–(5) 
bekezdésben megállapított esetekben 
ítélhet oda közbeszerzési szerződést 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás keretében. Ebben az esetben az 
ajánlatkérő szervnek megfelelő 
indokolással ellátott részletes jelentést kell 
a 84. cikkben említett felügyelő szerv 
rendelkezésére bocsátania.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve 
részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg lényegesen, továbbá azzal a 
feltétellel, hogy a Bizottság, illetve a 84. 
cikknek megfelelően kijelölt nemzeti 
felügyeleti testületek részére - amennyiben 
kérik - jelentést küldenek;

a) amennyiben nyílt vagy meghívásos 
eljárás keretében nem nyújtottak be 
ajánlatot vagy megfelelő ajánlatot, illetve
részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a 
szerződés eredeti feltételei nem változtak 
meg.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek 
felhatalmazhatják az ajánlattevőket 
változatok benyújtására. Az ajánlatkérő 

(1) Az ajánlatkérő szervek 
felhatalmazhatják az ajánlattevőket a 
megállapodás szerinti teljes ár 1/6-át meg 
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szerv az ajánlati/részvételi felhívásban –
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban –
közli, hogy engedélyezi-e változatok 
benyújtását. Változatok benyújtása ilyen 
tartalmú közlés nélkül nem megengedett.

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

Indokolás

A változatok indokolatlan használata a verseny torzulásához vezet és jogbiztonsággal 
kapcsolatos problémákat vet fel. Különleges rendelkezést kell bevezetni, amely lehetővé teszi 
a változatok esetében engedélyezett maximális árnak az ajánlatkérő szervek által előre 
meghatározott minimumkövetelményként történő bevezetését. A nemzeti jog ebben a 
tekintetben referencia-paramétereket kínál, ezáltal megerősítve e rendelkezés hatékonyságát.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A közbeszerzési szerződések homogén 
vagy heterogén részekre oszthatók. A 
4. cikkben megállapított értékhatárokat 
elérő vagy meghaladó, 500 000 EUR-nál
azonban nem alacsonyabb, az 5. cikk 
szerint megállapított értékű szerződések 
esetében az ajánlatkérő szerv köteles a 
hirdetményben vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívásban 
konkrét magyarázatot szolgáltatni a 
részekre osztás vagy annak elmaradása 
okairól.

Indokolás
Ezen intézmény válogatás nélküli igénybevételének elkerülése érdekében a szerződések 
részekre bontását az ajánlatkérő szerveknek előzetes és módszeres értékelésnek kell 
alávetniük. Ebből kifolyólag mind a részekre osztást, mind a részekre nem osztást meg kell 
indokolni; a jelenlegi megfogalmazás szerint azonban csupán a részekre osztás elmaradására 
irányuló határozatot kell megindokolni.

Módosítás 25



PE489.618v02-00 18/33 AD\915474HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 46. cikk (2) bekezdésében és a 47. 
cikkben említett hirdetményeket teljes 
terjedelmükben az Unió valamely, az 
ajánlatkérő szerv által választott hivatalos 
nyelvén kell közzétenni. Ez az eredeti 
nyelvi változat tekintendő az egyetlen 
hiteles szövegnek. A többi hivatalos 
nyelven az egyes hirdetmények fontos 
elemeinek összefoglalását kell közzétenni.

(3) A 46. cikk (2) bekezdésében és a 47. 
cikkben említett hirdetményeket teljes 
terjedelmükben az Unió valamely, az 
ajánlatkérő szerv által választott hivatalos 
nyelvén kell közzétenni. Ez az eredeti 
nyelvi változat tekintendő az egyetlen 
hiteles szövegnek.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) minden olyan ajánlattevőnek, aki 
elfogadható ajánlatot tett, az 
ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások és 
párbeszéd lebonyolításáról és haladásáról.

törölve

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 89. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a XI. 
mellékletben szereplő lista módosítása
tekintetében, ha újonnan megkötött 
nemzetközi egyezmények vagy meglévő 
nemzetközi egyezmények változásai 
alapján e módosítások szükségesnek 
bizonyulnak.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 89. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a XI. 
mellékletben szereplő lista kiegészítése
tekintetében, ha újonnan megkötött 
nemzetközi egyezmények vagy meglévő 
nemzetközi egyezmények változásai 
alapján e módosítások szükségesnek 
bizonyulnak.

Módosítás 28
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Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az emberkereskedelem megelőzéséről, 
az ellene folytatott küzdelemről és az 
áldozatok védelméről szóló, 2011. április 
5-i 2011/36/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 hatálya alá tartozó 
emberkereskedelem és gyermekmunka 
kihasználásában való részvétel1

___________
1 HL L 101., 2011.4.15, 1. o.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem kötelesek a (2), (3) és (4) 
bekezdésben felsorolt összes feltétel 
előírására, azonban a felsoroltakon kívül 
egyéb követelményeket nem
támaszthatnak.

Nem kötelesek a (2), (3) és (4) 
bekezdésben felsorolt összes feltétel 
előírására, és a felsoroltakon kívül egyéb 
követelményeket is támaszthatnak.

Módosítás 31
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Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki és szakmai képesség 
tekintetében az ajánlatkérő szervek
megkövetelhetik, hogy a gazdasági 
szereplők rendelkezzenek a szerződés 
megfelelő minőségi szabvány szerinti 
teljesítéséhez szükséges emberi és műszaki 
erőforrásokkal és tapasztalattal. Az 
ajánlatkérő szervek akkor juthatnak arra a 
következtetésre, hogy a gazdasági 
szereplők nem a megfelelő minőségben 
fogják teljesíteni a szerződést, ha az
ajánlatkérő szerv megállapította, hogy 
összeférhetetlenség áll fenn, amely 
hátrányosan befolyásolhatja a szerződés 
teljesítését.

A műszaki és szakmai képesség 
tekintetében az ajánlatkérő szervek
megkövetelik, hogy a gazdasági szereplők 
rendelkezzenek a szerződés megfelelő 
minőségi szabvány szerinti, továbbá 
amennyiben az ajánlatkérő szervek ezt 
igénylik, a 70. cikkel összhangban előírt 
bármely egyedi szerződésteljesítési 
záradéknak megfelelő teljesítéséhez 
szükséges emberi és műszaki 
erőforrásokkal és tapasztalattal. Az 
ajánlatkérő szervek akkor juthatnak arra a 
következtetésre, hogy a gazdasági 
szereplők nem lesznek képesek biztosítani
a szükséges teljesítményt, ha az ajánlatkérő 
szerv megállapította, hogy 
összeférhetetlenség áll fenn, amely 
hátrányosan befolyásolhatja a szerződés 
teljesítését.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

módon, hogy bemutatja az említett 
szervezetek erre vonatkozó 
kötelezettségvállalását. Az ajánlatkérő 
szervek megkövetelik, hogy a gazdasági 
szereplő és ezek a jogalanyok 
egyetemleges feleljenek a szerződés 
teljesítéséért.

Indokolás

Az odaítélés és a szerződés teljesítése gazdasági és jogbiztonságának garantálására 
tekintettel korlátozni kell az anyagi jellegű követelmények teljesítése érdekében más 
jogalanyok kapacitásaira történő támaszkodást, valamint meg kell erősíteni és kötelezővé kell 
tenni a más jogalanyok kapacitását igénybe vevő gazdasági szereplők és az említett 
jogalanyok közötti egyetemleges felelősséget. A kapacitások rendelkezésre állása kizárólag a 
rendelkezésre bocsátó és az igénybe vevő közötti jogviszony keretében valósulhat meg.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A más jogalanyok kapacitásaira 
történő hivatkozást a rendelkezésre 
bocsátó és az igénybe vevő nem 
alkalmazhatja párhuzamosan.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a következő szempontok valamelyike
alapján ítéli oda:

(1) Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
alapján ítéli oda.

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat;
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b) a legalacsonyabb költség. 

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

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében az 
ajánlatkérő szervnek a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával
kapcsolatos szempontok alapján kell
értékelnie. .

Ezek a szempontok az (1) bekezdés b) 
pontja szerinti áron és költségeken kívül a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos egyéb szempontokat 
is magukban foglalnak, úgymint:

Ezek a szempontok az áron és költségeken 
kívül a szóban forgó közbeszerzési 
szerződés tárgyával kapcsolatos egyéb 
szempontokat is magukban foglalnak.

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

Az ár/költség lehet a döntő odaítélési 
szempont azon szabványosított termékek 
és szolgáltatások esetében, amelyeknek 
tartalma jellegüknél fogva előre 
megállapítható.

Az egyéb szempontok magukban 
foglalhatják:

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, 
az esztétikai és a funkcionális jellemzőket, 
a hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi jellemzőket és az 
innovatív jelleget;

a) a minőséget, ideértve a műszaki értéket, 
az esztétikai és a funkcionális jellemzőket, 
a hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
környezetvédelmi és szociális jellemzőket, 
valamint az innovatív jelleget;

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 

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

állomány szervezetét, képesítését és 
tapasztalatát is figyelembe kell venni, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők; az 
ajánlatkérő szervnek ellenőriznie kell, hogy 
a helyettesek azonos szervezeti és minőségi 
szintet biztosítanak;

c) a vevőszolgálat és a technikai
segítségnyújtás, a szállítási határnap vagy
határidő, illetve a teljesítési határidő;

c) a vevőszolgálatot és a technikai
segítségnyújtást, a szállítási határnapot
vagy határidőt, illetve a teljesítési
határidőt;

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– a 2. cikk 22. pontjában említett –
életciklusának bármely más szakaszához 
kapcsolódó sajátos folyamat, amennyiben 
ezek a kritériumok a (4) bekezdéssel 
összhangban kerültek megállapításra és 
azok az említett folyamatokban 
közvetlenül érintett tényezőkre 
vonatkoznak, továbbá az igényelt építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
előállításának, illetve nyújtásának sajátos
folyamatát jellemzik.

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának egyedi folyamatát, illetve ezek 
– a 2. cikk 22. pontjában említett –
életciklusának bármely más szakaszához 
kapcsolódó egyedi folyamatát, amennyiben 
ezek a kritériumok a (4) bekezdéssel 
összhangban kerültek megállapításra, és 
azok az említett folyamatokban 
közvetlenül érintett tényezőkre 
vonatkoznak, továbbá az igényelt építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások 
előállításának, illetve nyújtásának egyedi
folyamatát jellemzik.

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

4. Az odaítélési szempontok nem 
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szervre. E
kritériumoknak biztosítaniuk kell a 
tényleges verseny lehetőségét, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérő 
szervnek az ajánlattevők által megadott
információk és benyújtott bizonyítékok 

4. Az odaítélési kritériumoknak 
biztosítaniuk kell a tényleges verseny 
lehetőségét, és olyan követelményeknek 
kell hozzájuk kapcsolódniuk, amelyek 
lehetővé teszik az ajánlatok által
szolgáltatott információk hatékony 
ellenőrzését. Az ajánlatkérő szervnek az
ajánlatok által szolgáltatott információk és 
bizonyítékok alapján ténylegesen 
ellenőriznie kell, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e az odaítélési 
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alapján ténylegesen ellenőriznie kell, hogy 
az ajánlattevők megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

szempontoknak.

5. Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
esetben az ajánlatkérő szerv minden egyes, 
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, a beszerzési 
dokumentumokban, illetve 
versenypárbeszéd esetében az 
ismertetőben.

5. Az ajánlatkérő szerv minden egyes, a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, a beszerzési 
dokumentumokban, illetve 
versenypárbeszéd esetében az 
ismertetőben.

Ezek a súlyok megfelelő maximális 
terjedelem megadása mellett kifejezhetők
tartományként.

Ez a súlyozás megfelelő maximális 
terjedelem megadása mellett kifejezhető
tartományként.

Amennyiben a súlyozás objektív okokból 
nem lehetséges, az ajánlatkérő szervnek 
csökkenő fontossági sorrendben kell 
feltüntetnie a szempontokat.

Amennyiben a súlyozás objektív okokból 
nem lehetséges, az ajánlatkérő szervnek 
csökkenő fontossági sorrendben kell 
feltüntetnie a szempontokat.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3). Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni, ha a 66. cikk (1) bekezdésében 
említett odaítélési szempontok között az 
életciklus-költségek meghatározása is 
szerepel.

(3) Amennyiben az Unió jogalkotási aktus 
részeként – ideértve az ágazatspecifikus 
jogszabályok szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat – közös módszert 
fogad el az életciklus-költségek 
kiszámítására, ezt a módszert kell 
alkalmazni a 66. cikk (1) bekezdésében 
említett odaítélési szempontnak 
megfelelően.

Módosítás 36
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Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 - 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az ajánlatkérő szerv a hirdetményben 
kiköti, hogy az árengedmény nem 
haladhatja meg az ajánlati felhívásban 
szereplő összeg 25%-át.

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

Az ajánlatkérő szerv köteles magyarázatot 
kérni a gazdasági szereplőktől a 
felszámított ár vagy költségek 
tekintetében, ha a felszámított ár vagy
költség több mint 25%-kal alacsonyabb, 
mint a többi ajánlattevő átlagos árai, illetve 
költségei.

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

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak.

2. Ha az ajánlatok egyéb okok miatt tűnnek 
kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv akkor 
is kérhet ilyen magyarázatot.

2. Ha az ajánlatok egyéb okok miatt tűnnek 
kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv ilyen 
magyarázatot kér.

3. Az (1) és (2) bekezdésben említett 
magyarázatok mindenekelőtt a 
következőkkel lehetnek kapcsolatosak:

3. Az (1) és (2) bekezdésben említett 
magyarázatok a következőkkel 
kapcsolatosak:

a) az építési módszer, a gyártási folyamat 
vagy a nyújtott szolgáltatás 
gazdaságossága;

a) az építési módszer, a gyártási folyamat 
vagy a nyújtott szolgáltatás 
gazdaságossága;

b) a választott műszaki megoldások vagy 
az ajánlattevő számára az építési 
beruházás kivitelezéséhez, az áruk
leszállításához, illetve a 
szolgáltatásnyújtáshoz rendelkezésre álló 
kivételesen előnyös feltételek;

b) a választott műszaki megoldások, vagy 
az ajánlat szempontjából az építési 
beruházás kivitelezéséhez, az áruk
szállításához, illetve a 
szolgáltatásnyújtáshoz rendelkezésre álló 
kivételesen előnyös feltételek;

c) az ajánlattevő által kínált építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
eredetisége;

c) az ajánlat által kínált építési beruházás, 
áru vagy szolgáltatás eredetisége;
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d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek legalább 
egyenértékű módon történő betartása, 
vagy ha ezek nem alkalmazandók, az 
azonos szintű védelmet biztosító 
rendelkezések betartása;

d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
betartása, vagy ha ezek nem 
alkalmazandók, az azonos szintű védelmet 
biztosító rendelkezések betartása;

e) az ajánlattevő állami támogatások 
megszerzésére vonatkozó lehetősége.

e) annak a lehetősége, hogy az ajánlat
állami támogatást kap.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A közvetlen kifizetést először az alvállalkozó kérésére kell fontolóra venni, nem minden olyan 
esetben, ahol a szerződés jellege ezt megengedi. Annak előírása, hogy az ajánlatkérő szervek 
minden olyan esetben, amikor a szerződés jellege megengedi, közvetlenül az alvállalkozóknak 
teljesítsék a kifizetéseket, olyan adminisztratív terhet jelent, amelyet nem minden ajánlatkérő 
szerv képes teljesíteni.



AD\915474HU.doc 27/33 PE489.618v02-00

HU

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
72 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 4. 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 4. 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.

Indokolás
Az ajánlatkérő szervek túlzott korlátozásának, valamint ugyanazon építési beruházás vagy 
szolgáltatásnyújtás esetén az eljárásnak új közbeszerzési eljárások kiírásával történő 
megnehezítésének elkerülése érdekében e rendelkezés alkalmazási körét ki kell terjeszteni, és 
elő kell írni, hogy a szerződésmódosítás nem tekinthető lényegesnek és ezért nincs szükség új 
közbeszerzési eljárás kiírására, ha annak értéke az eredeti szerződés árának 10%-ánál 
kevesebb.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az az ajánlatkérő szerv, amely 
közbeszerzési szerződést kíván odaítélni a 
74. cikkben említett szolgáltatások 
tekintetében, ezt a szándékát 
ajánlati/részvételi felhívásban teszi közzé.

törölve

Módosítás 40

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

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet H. és I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.

(3) A (2) bekezdésben említett 
hirdetményeknek a VI. melléklet I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság meghatározza ezeket a 
szabvány-formanyomtatványokat. A 
végrehajtási jogi aktusokat a 91. cikkben 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

(4) A (2) bekezdésben említett 
hirdetményeket a 49. cikknek megfelelően 
teszik közzé.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vehessék a szolgáltatások 
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, elérhetőségének és 

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vehessék a szolgáltatások 
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, elérhetőségének és 
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átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 
felhatalmazását, valamint az innovációt. A 
tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy a 
szolgáltatót nem pusztán a
szolgáltatásnyújtás ára alapján kell 
kiválasztani.

átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 
felhatalmazását, az innovációt, a 
fogyasztók védelmét és a társadalmi 
befogadást. A tagállamok úgy is 
rendelkezhetnek, hogy a szolgáltatót nem 
pusztán a szolgáltatás ára alapján kell 
kiválasztani.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az 
ajánlatkérő szervek a gazdasági szereplők 
vonatkozásában teljes mértékben 
fizetőképesek, biztosítják továbbá hogy e 
szervek megelőző jelleggel olyan 
megfelelő garanciaeszközt hoznak létre, 
amely biztosítja a gazdasági szereplők 
követeléseinek kifizetését.

Indokolás

Elfogadhatatlan, hogy a közigazgatási szervek hosszabb időn keresztül nem tudnak fizetni a 
magánvállalkozások számára az építési beruházásokért és szolgáltatásnyújtásért. A tényleges 
kifizetések biztosítása érdekében nélkülözhetetlen egy olyan garanciaeszköz létrehozása, 
amely biztosítja a gazdasági szereplőknek a beruházás végrehajtását követő kifizetését.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamoknak nemzeti, illetve 
szövetségi felépítésüknek megfelelően egy
vagy több független testületet kell 
kijelölniük, amely(ek) a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
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kijelölt szervről tájékoztatják a Bizottságot. felügyeletéért felel(nek) (a továbbiakban:
„a felügyeleti testület(ek)”). A tagállamok 
a kijelölt szerv(ek)ről tájékoztatják a 
Bizottságot.

Azok a tagállamok, amelyekben már 
működnek független testületek, 
fenntarthatják ezeket a testületeket 
mindaddig, amíg teljesítik az alábbiakban 
részletezett valamennyi feladatot.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

A jogi szolgáltatások mind a mai napig a hivatást gyakorló személlyel létrehozott, ez utóbbi 
tényleges szakmai alkalmassága által meghatározott és szigorú szakmai etikai szabályok által 
biztosított bizalmi viszonyon alapulnak. Ezért nem lehet egy állami felügyeleti testület 
hatáskörébe utalni, sőt mi több, nem eshetnek ezen irányelv hatálya alá sem.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

A javasolt új megfogalmazás jobban megfelel a lefektetett szabályok végrehajtásának és 
alkalmazásának felügyeletére kijelölt testület megbízatásának.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 figyelmeztető- és 
nyomon követő rendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok, továbbá az 
54., 55. és 71. cikkben foglalt 
rendelkezések megsértésének
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
esetekről való megfelelő jelentéskészítésre;

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárást alkalmazni kívánó 
ajánlatkérő szervek által benyújtott 
jelentések vizsgálata;

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

testületet, hogy a nyomon követési 
tevékenysége vagy az ajánlatkérő szervek 
által a 30. cikk alapján benyújtott 
jelentések vizsgálata során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelesek az ajánlatkérő 
szervek számára technikai támogatási 
struktúrákat elérhetővé tenni a beszerzési 
eljárások előkészítése és megvalósítása 
során, jogi és gazdasági tanács, 
iránymutatás és segítség nyújtása 
érdekében. A tagállamok ezenkívül 
kötelesek gondoskodni arról, hogy minden 
ajánlatkérő szerv megfelelő segítséget és 
tanácsot kaphasson az egyedi kérdésekkel 
kapcsolatban.

(1) A tagállamok kötelesek az ajánlatkérő 
szervek számára technikai támogatási 
struktúrákat elérhetővé tenni a beszerzési 
eljárások előkészítése és megvalósítása 
során, jogi és gazdasági tanács, 
iránymutatás és segítség nyújtása 
érdekében. A tagállamok ezenkívül 
kötelesek gondoskodni arról, hogy minden 
ajánlatkérő szerv megfelelő segítséget és 
tanácsot kaphasson az egyedi kérdésekkel 
kapcsolatban, különösen az 54., 55. és 71. 
cikkben említett rendelkezések 
tekintetében.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
XI melléklet – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a közbeszerzési szerződések munkajogi 
kikötéseiről szóló 94. sz. egyezmény;
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