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Tárgy: A svéd parlament indokolással ellátott véleménye a közbeszerzésről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0896)– C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a svéd parlament fentebb megjelölt javaslatról 
szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

Indokolással ellátott vélemény

A svéd parlament a szubszidiaritás elvének alkalmazása szempontjából megvizsgálta a 
közbeszerzésről szóló irányelvre irányuló javaslatot (COM(2011)0896), amellyel pénzügyi 
bizottságának 2011/12:FiU50 számú véleménye foglalkozik.

A svéd parlament üdvözli a Bizottság javaslatát, és alapvetően pozitívan ítéli meg az irányelv 
felülvizsgálatára irányuló javaslatot, amely sok tekintetben egybevág Svédországnak a 
felülvizsgálat alapjául szolgáló zöld könyvre adott válaszával.

A parlament a kormányhoz hasonlóan úgy ítéli meg, hogy a javaslat felügyeletre és 
iránymutatásra vonatkozó részei igen fontosak. A parlament megítélése szerint az egyes 
tagállamok feladatául kell szabni, hogy felügyeleti rendszert, valamint támogatás és 
iránymutatás céljából tudásközpontokat hozzanak létre. E rendszert az egyes tagállamok 
alkotmányos berendezkedésének megfelelően lehet kialakítani. A hatóságok 
megszervezésének módja nemzeti hatáskör, és nincs ok annak uniós szintű előírására, hogy 
egy adott tagállamban milyen szervezési intézkedéseket kell hozni.

A hatékony felügyeleti rendszereket és a tudásközpontokat a legjobban tehát nemzeti 
szabályozás útján lehet megvalósítani. Minden tagállam külön alkotmányos berendezkedéssel 
rendelkezik. Ezért a parlament véleménye szerint a javaslatnak a felügyeletre, a képzésre, 
valamint a beszerzést lebonyolító ajánlatkérőknek és a vállalkozásoknak szánt 
iránymutatásokra és támogatásra vonatkozó részei ellentétesek a szubszidiaritás elvével.

A parlament úgy véli, hogy a Bizottságnak a jelenlegi javaslat alapján módosított javaslatot 
kell előterjesztenie, amely a felügyeleti rendszereket és a támogatást és iránymutatást nyújtó 
tudásközpontokat nem szabályozza uniós szinten.


