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RÖVID INDOKOLÁS

A közbeszerzési szerződéseknek hozzá kell járulniuk az egységes piac megvalósításához, 
valamint a tagállamok gazdasági növekedésének felfuttatásához. 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 vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők által lefolytatott közbeszerzési eljárásokról szóló 
irányelveket a következő elvek mentén kell naprakésszé tenni:
– az eljárások egyszerűsítése valamennyi gazdasági szereplő előnyére;
– a kkv-k részvételének előmozdítása;
– az ár-érték arány szempontjából a lehető legjobb eredmény biztosítása;
– a közpénzek hatékony és átlátható felhasználása.

A vélemény előadója kifejezetten üdvözli a Bizottság jogalkotási javaslatának célját, amely 
nem más, mint az európai vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban 
működő ajánlatkérők által lefolytatott közbeszerzési eljárások jelenlegi szabályozásának 
megerősítése és naprakésszé tétele.

Az előadó külön hangot ad a javaslat tartalmának azon részével kapcsolatos elégedettségének, 
amely a közbeszerzések jogi keretének megerősítését tűzi ki célul annak érdekében, hogy ez 
az eszköz ösztönzőként hasson az infrastrukturális és a stratégiai szolgáltatásokba történő 
magán- és állami beruházásokhoz. Ezenkívül egyetért azzal, hogy szükség van a 
közbeszerzési eljárások megújítására és egyszerűsítésére, valamint hogy igazságos egyensúlyt 
kell teremteni a költségvetési megszorításokhoz kapcsolódó prioritások és a hatékony 
közbeszerzések biztosításának szükségessége között.   

A vélemény előadója szükségesnek tartja, hogy továbbra is szabályozva legyenek a 
közbeszerzések azokban az ágazatokban, amelyekben részlegesen megnyitották azokat a 
piacokat, ahol a piaci szereplők tevékenységüket folytatják, tekintettel a tagállamok által az 
adott szolgáltatásnyújtáshoz szükséges hálózatoknak történő szállításra, e hálózatok ellátására 
vagy működtetésére vonatkozóan megadott, különleges, illetve kizárólagos jogokra.

Az előadó véleménye szerint azonban szükség van néhány módosításra ahhoz, hogy a javasolt 
célkitűzések a lehető legjobb eredménnyel valósulhassanak meg – ezek pedig a következők:

– A teljes mértékben bizalomra épülő, szigorú szakmai etikai követelmények által garantált és 
a tagállamok hagyományaihoz kötődő jogi szolgáltatásokat ki kell zárni az irányelvre irányuló 
javaslatból, mivel ezek esetében az ajánlatkérő sajátos igényeihez kapcsolódó szubjektív 
elemek értékelésére van szükség. 

– A postai ágazatnak az irányelvre irányuló javaslatba való belefoglalása nem veszi megfelelő 
módon figyelembe az Európában az utóbbi években lezajlott változásokat és különösen a 
szóban forgó – és a 2004/17/EK irányelvnek már tárgyát képező – szolgáltatások piacán 
kialakult versenyt. A vonatkozó szabályok indokaival és az ítélkezési gyakorlat alakulásával 
összhangban tehát ezt az ágazatot ki kell zárni e javaslat hatálya alól, miután már tényleges 
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verseny áll fenn olyan kritériumok alapján, mint a kérdéses áruk és szolgáltatások jellemzői, az 
alternatívák, az árak és a többi versenytárs jelenléte.  

– Utalva az Európai Bíróság közelmúltbeli ítéleteire (a negyedik tanács C-393/06. sz. ügyben 
hozott 2008. április 10-i ítélete), a közjogi intézmény fogalommeghatározása olyan 
értelmezést kapott, amelybe az állami irányítás alatt álló kereskedelmi vállalatok is 
beletartoznak. Az „ipari vagy kereskedelmi jelleg” ezért az elérendő célokra és a kielégítendő 
szükségletekre vonatkozik, nem pedig a szervezetek vagy tevékenységek típusára.

– A keretmegállapodás tartamának – a közüzemek esetében is – négy évben történő 
maximálása túl korlátozónak tűnik, amely adott esetben (a segítségnyújtási megállapodások 
és a létesítmények fenntartása szempontjából) akadályozhatja az ajánlatkérő szervek 
működését.

– A gazdasági szereplőknek az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások menetéről és 
előrehaladásáról – saját kérésükre történő – tájékoztatására vonatkozó kötelezettség túlzott 
terhet ró az ajánlatkérőkre, valamint korlátozza az ajánlattevők bizalmas kezeléshez való 
jogát.

– Kétségtelenül értéket képvisel, hogy a 93. cikk (1) bekezdése értelmében ezentúl már nem 
opcionális, hanem kötelező a végrehajtási tevékenységek koordinálásáért és felügyeletéért 
felelős, független testület létrehozása. E felügyelet azonban nem lehet öncélú; az irányelvben 
meghatározott minőségi, gazdaságossági, hatékonysági és átláthatósági célkitűzések 
megvalósítását kell biztosítania, a közigazgatási tevékenységek hátráltatása vagy 
akadályozása nélkül.

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
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Helyénvaló, hogy a postai 
szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásokra 
irányuló szerződéseket kizárják az 
irányelv hatálya alól, mivel megállapítást 
nyert, hogy a postai ágazatban a verseny 
eléggé fejlett ahhoz, hogy e szolgáltatások 
ne tartozzanak ezen irányelv hatálya alá.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az értékelés eredményei jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni a jelen 
irányelv teljes körű alkalmazásából. Ennek 
következtében az irányelv teljes körű 
alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették (például a szállodai és a 
jogi szolgáltatásokra, amelyek különösen 
nagyarányú határon átnyúló forgalma 
különösen nagyarányú).

(16) Az uniós közbeszerzési jogszabályok 
hatásának és hatékonyságának értékelése 
körében született eredmények jelezték, 
hogy felül kell vizsgálni, hogy bizonyos 
szolgáltatásokat ki kell-e zárni a jelen 
irányelv teljes körű alkalmazásából. Ennek 
következtében ezen irányelv teljes körű 
alkalmazását több szolgáltatásra is 
kiterjesztették.

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat hatálya alól ki kell zárni a kifejezetten bizalmi jellegű és a 
tagállamok hagyományaihoz kapcsolódó jogi szolgáltatásokat, amelyek az ajánlatkérő egyedi 
igényeivel kapcsolatos szubjektív elemek értékelését teszik szükségessé. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárásokat csak 
nagyon kivételes körülmények esetén
szabad alkalmazni. Az ilyen kivételnek 
azokra az esetekre kell korlátozódnia, 
amelyekben a közzététel vagy nem 
lehetséges - az Európai Unió Bírósága 
állandó ítélkezési gyakorlatának 
megfelelően vis maior miatt -, 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 

(26) A versenyre gyakorolt káros hatások 
miatt a pályázati felhívás közzététele 
nélküli tárgyalásos eljárások csak nagyon 
kivételes körülmények esetén, a 93.
cikkben meghatározott nemzeti irányító 
hatóságnak elküldendő megfelelő 
indokolással alkalmazhatók. Az ilyen 
kivételnek azokra az esetekre kell 
korlátozódnia, amelyekben a közzététel 
vagy nem lehetséges - az Európai Unió 
Bírósága állandó ítélkezési gyakorlatának 
megfelelően vis maior miatt -, vagy 
kezdettől fogva nyilvánvaló, hogy a 
közzététel nem idézne elő nagyobb 
versenyt, nem utolsósorban azért, mert 
objektíve egyetlen egy olyan gazdasági 
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csupán azon esetei indokolhatják a 
pályázati felhívás nélküli tárgyalásos 
eljárás alkalmazását, amelyekben a 
kizárólagossági helyzetet nem az 
ajánlatkérő idézte elő a jövőbeni 
közbeszerzési eljárásra tekintettel, és 
amelyekben nincsenek olyan megfelelő 
helyettesítők, amelyek elérhetőségét 
alaposan meg lehetne vizsgálni.

szereplő van, aki képes teljesíteni a 
szerződést. Az objektív kizárólagosságnak 
csupán azon esetei indokolhatják a 
pályázati felhívás nélküli tárgyalásos 
eljárás alkalmazását, amelyekben a 
kizárólagossági helyzetet nem az 
ajánlatkérő idézte elő a jövőbeni 
közbeszerzési eljárásra tekintettel, és 
amelyekben nincsenek olyan megfelelő 
helyettesítők, amelyek elérhetőségét 
alaposan meg lehetne vizsgálni.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) 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 megakadályozzák az 
esetleges hátrányokat a szerződések 
teljesítése során, az ajánlatkérőket 
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
jogosult elutasítani az ajánlatot. Kötelező 
az elutasítás azokban az esetekben, 
amelyekben az ajánlatkérő megállapította, 
hogy a kirívóan alacsony ár az Unió 
kötelező erejű szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai, illetve a
nemzetközi jogi rendelkezések be nem 
tartásának eredménye.

(49) 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 megakadályozzák az 
esetleges hátrányokat a szerződések 
teljesítése során, az ajánlatkérőket 
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
köteles elutasítani az ajánlatot. Kötelező az 
elutasítás azokban az esetekben is, 
amelyekben az ajánlatkérő megállapította, 
hogy a kirívóan alacsony ár a – különösen 
a szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi területet szabályzó –
nemzeti, nemzetközi és uniós 
jogyszabályok be nem tartásának 
eredménye.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) A közbeszerzések megfelelő 
működésének biztosítása érdekében az 
alvállalkozók igénybevételét megfelelően 
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 6

Irányelvre irányuló javaslat
56 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56a) Az ajánlatkérőknek tiszteletben kell 
tartaniuk a kereskedelmi ügyletekhez 
kapcsolódó késedelmes fizetések elleni 
fellépésről szóló 2011. február 16-i 
2011/7/EU irányelv1 késedelmes fizetésről 
szóló rendelkezéseit.
_____________
1 OJ L 48, 23.2.2011, p. 1.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez az irányelv nem sérti a 4. cikk 
meghatározása szerinti ajánlatkérők jogát 
annak eldöntésére, hogy maguk 
kívánnak-e közfeladatokat ellátni, hogyan 
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és milyen mértékben. Az ajánlatkérők 
elláthatnak közérdekű feladatokat saját 
erőforrásaik felhasználásával, anélkül 
hogy kötelességük lenne külső gazdasági 
szereplők bevonása. Ezt más 
ajánlatkérőkkel együttműködésben is 
tehetik.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont – a és b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amely 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) amely jogi személyiséggel rendelkezik;

b) amely jogi személyiséggel rendelkezik; b) amely kifejezetten olyan közérdekű 
célra jött létre, amely nem kizárólag ipari 
vagy kereskedelmi jellegű;
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Indokolás

I punti a) e b) della proposta della Commissione sono diventati, per motivi legati alla 
coerenza legislativa del testo, rispettivamente i punti b) e a). Il punto a), nuovo punto b) è 
stato altresì emendato. In particolare, quest'ultima modifica si basa su recenti pronunce della 
Corte di Giustizia dell'Unione europea (Sentenza 10/04/2008 causa C - 393/05/ IV sez) nelle 
quali si riconosce un'interpretazione della definizione di organismo di diritto pubblico che 
comprende anche le società commerciali sotto controllo pubblico. Il carattere industriale o 
commerciale, riguarda, pertanto, le finalità da perseguire e i bisogni da soddisfare, piuttosto 
che il tipo di organizzazione e di attività.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

10. „Árubeszerzésre irányuló szerződés”: 
olyan szerződés, amelynek tárgya termékek 
adásvétele, lízingje, bérlete vagy 
részletvétele, vételi joggal vagy anélkül. Az 
árubeszerzésre irányuló szerződések olyan 
igény szerinti szállításra vonatkozó 
megállapodásokat is magukban 
foglalhatnak, amelyek például több 
részletben történő szállításra vonatkoznak.
Az árubeszerzésre irányuló szerződés 
mellékesen telepítési és üzembe helyezési 
műveletekre is kiterjedhet;

Indokolás

Az árubeszerzésre irányuló szerződések meghatározásában az olyan lehívásos szállítási 
megállapodásokról is rendelkezni kell, amelyek például több részletben történő szállításra 
vonatkoznak. Ily módon jogilag rendezetté válik néhány olyan egyre elterjedtebb szerződéses 
gyakorlat, amely szerint a több részletben történő szállítás ütemezése az ajánlatkérői 
szervezetek által a szerződés hatálya alatt megfogalmazott igények alapján történik. 
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a következő 
tevékenységek ellátására kell alkalmazni:

(1) Ezt az irányelvet a következő 
tevékenységek ellátására kell alkalmazni:

a) postai szolgáltatások;
b) postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások, feltéve, hogy e 
szolgáltatásokat olyan szervezet nyújtja, 
amely a (2) bekezdés b) pontja szerinti 
postai szolgáltatásokat is nyújt, és feltéve, 
hogy a 27. cikk (1) bekezdésében 
megállapított feltételek a (2) bekezdés b) 
pontjában szereplő szolgáltatások 
tekintetében nem teljesülnek.
(2) Ezen irányelv alkalmazásában és a 
97/67/EK irányelv sérelme nélkül:

(2) Ezen irányelv alkalmazásában és a 
97/67/EK irányelv sérelme nélkül:

a) „postai küldemény": végleges, 
szállítandó formájában megcímzett 
küldemény, tömegétől függetlenül. A 
levélküldeményeken kívül ilyen 
küldemények például a könyvek, 
katalógusok, hírlapok, folyóiratok és a 
kereskedelmi értékkel rendelkező vagy 
nem rendelkező árucikket tartalmazó postai 
csomagok, tömegüktől függetlenül;

a) „postai küldemény": végleges, 
szállítandó formájában megcímzett 
küldemény, tömegétől függetlenül. A 
levélküldeményeken kívül ilyen 
küldemények például a könyvek, 
katalógusok, hírlapok, folyóiratok és a 
kereskedelmi értékkel rendelkező vagy 
nem rendelkező árucikket tartalmazó postai 
csomagok, tömegüktől függetlenül;

b) „postai szolgáltatások”: olyan 
szolgáltatások, amelyek postai 
küldemények gyűjtését, feldolgozását, 
szállítását és kézbesítését foglalják 
magukban. Ide tartoznak mind a 97/67/EK 
irányelvnek megfelelően létrehozott 
egyetemes szolgáltatás hatálya alá tartozó, 
mind az oda nem tartozó szolgáltatások;

b) „postai szolgáltatások”: olyan 
szolgáltatások, amelyek postai 
küldemények gyűjtését, feldolgozását, 
szállítását és kézbesítését foglalják 
magukban. Ide tartoznak mind a 97/67/EK 
irányelvnek megfelelően létrehozott 
egyetemes szolgáltatás hatálya alá tartozó, 
mind az oda nem tartozó szolgáltatások;

c) „a postai szolgáltatásoktól eltérő 
szolgáltatások”: a következő területeken 
végzett szolgáltatások:
i. postaszolgálat-irányítási szolgáltatások 
(a feladást megelőző és azt követő 
szolgáltatások, például a „mailroom 
management services”);
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ii. elektronikus postával összefüggő és 
teljes mértékben elektronikus úton 
nyújtott hozzáadott-értékű szolgáltatások 
(beleértve kódolt dokumentumok 
elektronikus úton történő biztonságos 
továbbítását, a címkezelési 
szolgáltatásokat és ajánlott elektronikus 
levelek továbbítását);
iii. az a) pontban nem szereplő postai 
küldeményekhez, így például címzés 
nélküli közvetlen küldeményhez 
kapcsolódó szolgáltatások;
iv. a közös közbeszerzési szójegyzékben 
(CPV) a 66100000-1 és 66720000-3 
közötti hivatkozási számok alatt és a 19. 
cikk c) pontjában meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások, beleértve különösen a 
postai pénzesutalványokat és a postai 
elszámolási számlákról történő 
átutalásokat;
v. bélyeggyűjtői szolgáltatások;
vi. logisztikai szolgáltatások (a fizikai 
kézbesítést és/vagy a raktározást egyéb, 
nem postai funkciókkal vegyítő 
szolgáltatások).

Indokolás

Többek között az egyetemes szolgáltatók számára továbbra is fenntartott területek 
felszámolásának köszönhetően a 2008/6/EK irányelv megnyitotta a verseny előtt a postai 
piacot. A postai ágazat tehát fokozatosan elérte a liberalizáció megfelelő szintjét. Ezért 
helyénvaló kizárni a postai szolgáltatók által végzett nem postai szolgáltatásokat, azaz „a 
postai szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásokat” az új irányelv hatálya alól.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

b) jogi, választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;
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Indokolás

Tekintetbe véve a jogi szolgáltatások diszkrecionális és bizalmon alapuló különleges jellegét, 
e szolgáltatásokat ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közbeszerzési szerződések részleteit 
nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben előzetes pályázati felhívást 
követően nem nyújtottak be ajánlatot vagy 
megfelelő ajánlatot, illetve részvételi 
jelentkezést, feltéve, hogy a szerződés 
eredeti feltételei nem változtak meg
lényegesen;

a) amennyiben előzetes pályázati felhívást 
követően nem nyújtottak be ajánlatot vagy 
megfelelő ajánlatot, illetve részvételi 
jelentkezést, feltéve, hogy a szerződés 
eredeti feltételei nem változtak meg, és 
megfelelő indokolást nyújtanak be a 93. 
cikkben említett felügyelő hatósághoz;

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az 
ajánlattevő által benyújtott és az 
ajánlatkérő által megállapított 
minimumkövetelményeknek megfelelő 
változatokat.

(1) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az 
ajánlattevő által benyújtott változatokat, ha 
azok megfelelnek az ajánlatkérő által 
megállapított minimumkövetelményeknek, 
és nem haladják meg a megállapodás 
szerinti teljes ár 1/6-át.
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Indokolás

A változatok gátlások nélküli alkalmazása a verseny torzulásához vezet, és jogbiztonsággal 
kapcsolatos problémákat vet fel. Érdemes konkrét rendelkezést bevezetni a változatok 
megengedett legmagasabb árának szabályozására.  A nemzeti jog ebben a tekintetben 
referenciaparamétereket kínál, ezáltal megerősítve e rendelkezés hatékonyságát.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, illetve, ha 
minősítési rendszer meglétéről szóló 
hirdetményt alkalmaznak pályázati 
felhívásként, az ajánlati vagy tárgyalási 
felhívásban feltüntetik, hogy az 
ajánlatoknak egy vagy több részre kell-e 
korlátozódniuk.

Az ajánlatkérők az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban, illetve, ha 
minősítési rendszer meglétéről szóló 
hirdetményt alkalmaznak pályázati 
felhívásként, az ajánlati vagy tárgyalási 
felhívásban feltüntetik, hogy az 
ajánlatoknak egy vagy több részre kell-e 
korlátozódniuk, valamint konkrét 
magyarázattal szolgálnak abban az 
esetben, ha a szerződéseket nem osztották 
részekre.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
65 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 39. cikk (2) bekezdése értelmében 
vett pályázati felhívást teljes 
terjedelmében, az Európai Unió valamely, 
az ajánlatkérő 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 39. cikk (2) bekezdése értelmében 
vett pályázati felhívást teljes 
terjedelmében, az Európai Unió valamely, 
az ajánlatkérő által választott hivatalos 
nyelvén kell közzétenni. Ez az eredeti 
nyelvi változat tekintendő az egyetlen 
hiteles szövegnek.
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Indokolás

Az egyes hirdetmények fontos elemei összefoglalásának az Európai Unió minden hivatalos 
nyelvén való közzétételére vonatkozó kötelezettség az idő, a költségek és a jogbiztonság 
szempontjából egyaránt fenntarthatatlan rendelkezés. 

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
69 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

Indokolás

A gazdasági szereplőknek az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások menetéről és 
előrehaladásáról – saját kérésükre történő – tájékoztatására vonatkozó kötelezettség túlzott 
terhet ró az ajánlatkérőkre, valamint korlátozza az ajánlattevők bizalmas kezeléshez való 
jogát.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 98. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a XIV. 
mellékletben szereplő lista módosítása
tekintetében, ha újonnan megkötött 
nemzetközi egyezmények vagy meglévő 
nemzetközi egyezmények változásai 
alapján e módosítások szükségesnek 
bizonyulnak.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 98. 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.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a minősítést kérelmező gazdasági 
szereplők kizárására és kiválasztására 
vonatkozó objektív szabályok és 
szempontok olyan követelményeket 
tartalmaznak, amelyek a gazdasági 
szereplő gazdasági és pénzügyi 
kapacitásaival, vagy műszaki és szakmai 
képességeivel kapcsolatosak, a gazdasági 
szereplő szükség esetén más szervezetek
kapacitásaira is támaszkodhat, függetlenül 
attól, hogy milyen a közte és az említett 
jogi személyek közötti kapcsolat jogi 
természete. Ebben az esetben a gazdasági 
szereplő bizonyítja az ajánlatkérőnek, hogy 
az említett források a minősítési rendszer 
érvényességi ideje alatt hozzáférhetőek 
lesznek a számára, például úgy, hogy ezzel 
a céllal létrehoz egy vállalkozást az 
említett szervezetekből. A gazdasági és 
pénzügyi helyzettel kapcsolatban az 
ajánlatkérők megkövetelhetik, hogy a 
gazdasági szereplő és ezek a jogalanyok 
egyetemlegesen feleljenek a szerződés 
teljesítéséért.

(1) Ha a minősítést kérelmező gazdasági 
szereplők kizárására és kiválasztására 
vonatkozó objektív szabályok és 
szempontok olyan követelményeket 
tartalmaznak, amelyek a gazdasági 
szereplő gazdasági és pénzügyi 
kapacitásaival, vagy műszaki és szakmai 
képességeivel kapcsolatosak, a gazdasági 
szereplő szükség esetén más
szervezeteknek kizárólag az anyagi
kapacitásaira támaszkodhat, kellő 
figyelemmel arra, hogy milyen a közte és 
az említett jogi személyek közötti 
kapcsolat jogi természete. Ebben az 
esetben a gazdasági szereplő bizonyítja az 
ajánlatkérőnek, hogy az említett források a 
minősítési rendszer érvényességi ideje alatt 
hozzáférhetőek lesznek a számára, például 
úgy, hogy ezzel a céllal létrehoz egy 
vállalkozást az említett szervezetekből. Az 
ajánlatkérők megkövetelik, hogy a 
gazdasági szereplő és ezek a jogalanyok 
egyetemlegesen feleljenek a szerződés 
teljesítéséért.

Indokolás

A gazdasági és jogbiztonságnak a szerződések odaítélése és teljesítése során való garantálása 
érdekében a más szervezetek kapacitásaira való támaszkodást az anyagi követelmények 
teljesítésére kell korlátozni;  emellett a kötelezővé tétellel meg kell erősíteni a más szereplők 
kapacitásaira támaszkodó gazdasági szereplők és az említett szervezetek közötti egyetemleges 
felelősséget is. Ez csak akkor valósítható meg, ha jogviszony áll fenn a két fél között.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A közös eszközökre vonatkozó 
követelmény teljesítésére való hivatkozást 
a rendelkezésre bocsátó és az igénybe vevő 
nem alkalmazhatja párhuzamosan.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egy minősítési rendszerben 
minősítést kérelmező gazdasági szereplők 
kizárására és kiválasztására vonatkozó 
objektív szabályok és szempontok, 
valamint a nyílt, a meghívásos és a 
tárgyalásos eljárás, vagy az innovációs 
partnerség során a részvételre jelentkezők 
és az ajánlattevők kizárására és 
kiválasztására vonatkozó objektív 
szabályok és szempontok tartalmazhatják 
a [2004/18/EK irányelvet felváltó] irányelv 
55. cikkében felsorolt kizárási alapokat az 
ott előírt feltételek esetén.

(1) Az egy minősítési rendszerben 
minősítést kérelmező gazdasági szereplők 
kizárására és kiválasztására vonatkozó 
objektív szabályok és szempontok, 
valamint a nyílt, a meghívásos és a 
tárgyalásos eljárás, vagy az innovációs 
partnerség során a részvételre jelentkezők 
és az ajánlattevők kizárására és 
kiválasztására vonatkozó objektív 
szabályok és szempontok tartalmazzák a 
[közbeszerzésről szóló] […/…/EU]
irányelv 55. cikkében felsorolt kizárási 
alapokat az ott előírt feltételek esetén.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ajánlatkérő egy ajánlatkérő szerv, 
ezek a szempontok és szabályok 
tartalmazzák a [2004/18/EK irányelvet 
felváltó] irányelv 55. cikkének (1) és (2) 
bekezdésében felsorolt kizárási alapokat 
az ott előírt feltételek esetén.

törölve

Módosítás 23
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Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat;
b) a legalacsonyabb költség.
A költségeket az ajánlatkérő választása 
szerint pusztán az ellenérték alapján vagy 
egy költséghatékonysági megközelítés, 
például – a 77. cikkben meghatározott 
feltételek szerint az életciklus-költségek 
meghatározására irányuló módszer –
alkalmazásával értékelhetik.
(2) Az 1. bekezdés a) pontja értelmében az 
ajánlatkérő szemszögéből gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot a szóban forgó
beszerzési szerződés tárgyával kapcsolatos 
szempontok alapján kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében az 
ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot a szóban forgó beszerzési 
szerződés tárgyával kapcsolatos 
szempontok alapján értékeli.

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 a
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával 
kapcsolatos egyéb szempontokat is 
magukban foglalnak.
A költségeket egy költséghatékonysági 
megközelítés – mint például a 77. 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.
Egyéb szempontok lehetnek többek között:

a) a minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 

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

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

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

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott személyzet
szervezettsége, képesítése és tapasztalata is 
figyelembe veendő, ami azzal a 
következménnyel jár, hogy a szerződés 
odaítélését követően az adott alkalmazottak 
csak az ajánlatkérő hozzájárulásával 
helyettesíthetők; az ajánlatkérőnek 
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, az 
alkatrészekkel kapcsolatos vállalások és az 
ellátás biztonsága;

c) a vevőszolgálat és a technikai 
segítségnyújtás, a szállítási határnap vagy 
határidő, illetve a teljesítési határidő, az 
alkatrészekkel kapcsolatos vállalások és az 
ellátás biztonsága;

d) az igényelt építési beruházások, áruk 
vagy szolgáltatások előállításának, illetve 
nyújtásának sajátos folyamata, illetve ezek 
– 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 sajátos folyamata, illetve ezek 
– 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.

(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 kritériumok nem 
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérőre. E 
kritériumok kötelesek biztosítani a 
tényleges verseny lehetőségét, és olyan 

(4) Az odaítélési kritériumok kötelesek 
biztosítani a tényleges versenyt, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
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követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérőnek 
az ajánlattevők által megadott információk 
és benyújtott bizonyítékok alapján
ténylegesen ellenőriznie kell, hogy az 
ajánlattevők megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

hatékony ellenőrzését. Az ajánlatkérőnek 
az ajánlattevők által megadott információk 
és benyújtott bizonyítékok alapján 
ellenőriznie kell, hogy az ajánlattevők 
megfelelnek-e az odaítélési 
szempontoknak.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
esetben az ajánlatkérő minden egyes, a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását.

(5) Az ajánlatkérő minden egyes, a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
meghatározásához kiválasztott szempont 
tekintetében megállapítja annak relatív 
súlyozását.

Ezek a súlyok megfelelő maximális 
terjedelem megadása mellett kifejezhetők 
tartományként.

Ezek a súlyok megfelelő maximális 
terjedelem megadása mellett kifejezhetők 
tartományként.

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

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

A relatív súlyozást és a fontossági 
sorrendet szükség szerint a pályázati 
felhívásként használt hirdetményben, a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban, az ajánlati vagy tárgyalási 
felhívásban, vagy a dokumentációban 
határozzák meg.

A relatív súlyozást és a fontossági 
sorrendet szükség szerint a pályázati 
felhívásként használt hirdetményben, a 
szándék megerősítésére vonatkozó 
felhívásban, az ajánlati vagy tárgyalási 
felhívásban, vagy a dokumentációban 
határozzák meg.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 76. cikk (1) bekezdésében 
említett odaítélési szempontok között az 

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 76. cikk (1) bekezdésében 
említett odaítélési szempontnak 
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életciklus-költségek meghatározása is 
szerepel.

megfelelően.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
81 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 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 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.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A javaslat a szerződéses érték 5%-ában korlátozza a kivitelezés során végrehajtott lehetséges 
változtatásokat. Ez a korlátozás túlzottan szigorú. Az említett korlátot tehát emelni kell oly 
módon, hogy továbbra se haladja meg a teljes ár 10%-át. 

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 1 bekezdés

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 
kijelölt szervről tájékoztatják a Bizottságot.

(1) A tagállamoknak nemzeti, illetve 
szövetségi felépítésüknek megfelelően ki 
kell jelölniük egy vagy több független 
testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testületek”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a Bizottságot.
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Azok a tagállamok, amelyekben már 
működnek független testületek, 
fenntarthatják ezeket a testületeket 
mindaddig, amíg teljesítik az alábbiakban 
részletezett valamennyi feladatot.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) jogi tanácsadás az ajánlatkérőknek 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. 
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
93 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 
gyakorlatát figyelembe véve;

c) iránymutatások készítése 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;

Indokolás

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

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy határozza meg a nemzeti 
jog szerinti illetékes joghatóságot az 
ajánlatkérők olyan szerződésszegést érintő
döntéseinek felülvizsgálatára, amelyet a 
felügyeleti testület ellenőrzési és jogi 
tanácsadási tevékenységének végzése 
közben fedeztek fel.

A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy határozza meg a nemzeti 
jog szerinti illetékes joghatóságot az 
ajánlatkérők olyan szerződésszegést érintő 
döntéseinek felülvizsgálatára, amelyet a 
felügyeleti testület ellenőrzési 
tevékenységének végzése közben fedeztek 
fel.
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Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelesek az 
ajánlatkérők 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 megfelelő segítséget és 
tanácsot kaphasson az egyedi kérdésekkel 
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 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 94. számú egyezmény az állami 
szerződések munkaügyi záradékairól;
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