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RÖVID INDOKOLÁS

Az átlátható és hiteles közbeszerzés különösen fontos szerepet játszik a közkiadások 
hatékonyságában, illetve a közberuházásoknak a gazdaságra, különösen a fenntartható 
növekedésre és innovációra gyakorolt hatásában.

A közbeszerzési rendszer természetéből adódóan rendkívül összetett, különösen a kisebb 
helyi önkormányzatok és a kkv-k számára, ezért elengedhetetlen, hogy elsősorban a helyi és 
regionális szintű ajánlatkérő szervek, valamint a kkv-k szélesebb körben hozzáférjenek az 
uniós közbeszerzési szabályokkal kapcsolatos világos információkhoz és tanácsadáshoz. A 
közbeszerzési eljárások egyidejű egyszerűsítését, költségének csökkentését, valamint kkv- és 
felhasználóbarátabbá tételét kell kitűzni az uniós közbeszerzési jog továbbfejlesztésének 
céljául. 

A Bizottság és a tagállamok fontos közös feladata a regionális és helyi önkormányzatok, 
valamint a kkv-k tájékoztatásához és támogatásához szükséges képzés és konzultáció 
biztosítása, valamint más érdekeltek bevonása a közbeszerzésben való tényleges tájékozott 
részvétel biztosítása, továbbá a hibák és szabálytalanságok gyakoriságának csökkentése 
érdekében, illetve azért, hogy a helyi és regionális hatóságok ajánlatkérő szervei 
megszerezzék a közbeszerzés megvalósításához szükséges szakértelmet.

A kkv-kban ugyanis számottevő lehetőségek rejlenek a munkahelyteremtés, a növekedés és az 
innováció terén, és a közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben bennük rejlő gazdasági és 
innovatív potenciál maximális kiaknázása érdekében ösztönözni kell őket a helyi és regionális 
önkormányzatok által szervezett közbeszerzési eljárásokban való részvételre.

Amint azt az előadó – a bizottság támogatásával – a közbeszerzés korszerűsítéséről szóló 
véleményében egyértelműen jelezte, a közbeszerzés során a legalacsonyabb ár elvének 
követése helyett a fenntartható és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kell mérlegelni, az 
életciklus-költségekre is figyelemmel. Ezt a szabályt a következőben tovább kell erősíteni: 

Ezzel egyidejűleg azonban tisztázni kell, hogy az európai szinten előírt közbeszerzési 
szabályok csak akkor lehetnek eredményesek és hatékonyak, ha e szabályok tagállami jogba 
történő átültetése rendezett és a lehető legegyszerűbb módon történik. A tagállamoknak tehát 
a Bizottság támogatásával és ellenőrzése mellett gondoskodniuk kell arról, hogy uniós szinten 
ne alakuljanak ki eltérő szabályok, és hogy az irányelvjavaslatokban szereplő szabályok igen 
összetett és részletes jellege ne gátolja a rendszerek egyszerűsítését.

Az irányelveket jogilag és gyakorlati szempontból feltétlenül pontosítani kell a közbeszerzési 
szabályok alkalmazása terén felmerülő további hiányosságok elkerülése érdekében. Ebben az 
összefüggésben az előadó bízik benne, hogy a közbeszerzési szabályoknak való megfelelés 
hiányának súlyos esetei – amelyeket a Számvevőszék az ERFA és a Kohéziós Alap keretében 
megvalósuló projektek végrehajtása során több ízben megállapított, és amelyek fő oka a 
közbeszerzési eljárások összetett jellege, az ezen eljárások közötti és a strukturális alapok és a 
Kohéziós Alap igénybevételét szabályozó eljárásokkal való következetesség hiánya, valamint 
az uniós jogszabály nemzeti jogba történő helytelen átültetése – végül rendeződnek és azokat 
a későbbi közbeszerzési szabályok értelmezési és alkalmazási keretében kellően figyelembe 
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veszik. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési szerződések tagállami 
hatóságok által vagy nevében történő 
odaítélésének meg kell felelnie az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
alapelveinek, különösen az áruk szabad 
mozgásának, a letelepedés szabadságának 
és a szolgáltatásnyújtás szabadságának, 
valamint az ezekből származó elveknek, 
mint például az egyenlő bánásmód, a 
megkülönböztetés tilalma, a kölcsönös 
elismerés, az arányosság és az átláthatóság 
elvének. Ugyanakkor a bizonyos értéket 
meghaladó közbeszerzési szerződések 
esetében meg kell fogalmazni a nemzeti 
beszerzési eljárásokat összehangoló 
rendelkezéseket annak érdekében, hogy az 
említett elvek a gyakorlatban is 
érvényesüljenek, és hogy a közbeszerzés 
megnyíljon a verseny számára.

(1) A közbeszerzési szerződések tagállami 
hatóságok által vagy nevében történő 
odaítélésének meg kell felelnie az Európai 
Unió Szerződései alapelveinek, különösen 
az áruk szabad mozgásának, a letelepedés 
szabadságának és a szolgáltatásnyújtás 
szabadságának, valamint az ezekből 
származó elveknek, mint például az 
egyenlő bánásmód, a megkülönböztetés 
tilalma, a kölcsönös elismerés, az 
arányosság és az átláthatóság elvének, 
valamint az EUMSZ 14. cikkének (1) 
bekezdésében és a 26. jegyzőkönyvben 
rögzített hatáskörmegosztásnak. A 
közbeszerzésről szóló európai rendeletnek 
tiszteletben kell tartania az állami 
hatóságokat közszolgálati feladataik 
ellátása során megillető széles mérlegelési 
jogkört. Ugyanakkor a bizonyos értéket 
meghaladó közbeszerzési szerződések 
esetében meg kell fogalmazni a nemzeti 
beszerzési eljárásokat összehangoló 
rendelkezéseket annak érdekében, hogy az 
említett elvek a gyakorlatban is 
érvényesüljenek, és hogy a közbeszerzés 
megnyíljon a verseny számára.

Indokolás

Hozzáigazítás a Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseihez.
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell a közkiadások 
hatékonyságának növelése érdekében, 
elősegítve különösen a kis- és 
középvállalkozások közbeszerzésben való
részvételét, valamint annak érdekében, 
hogy a beszerzők képesek legyenek jobban 
felhasználni a közbeszerzést a közös 
társadalmi célok támogatására. Szükség 
van ezenkívül az alapfogalmak tisztázására 
a nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában, mint a 
közpénzek leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása mellett az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés eléréséhez alkalmazandó egyik 
piaci alapú eszköz. Ezért a jelenlegi 
közbeszerzési szabályokat, amelyeket a 
vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai 
ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/17/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az építési 
beruházásra, az árubeszerzésre és a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv alapján 
fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell annak érdekében, hogy
a beszerzők jobban fel tudják használni a 
közbeszerzést a fenntartható fejlődés, a 
szociális és munkahelyi jogok tiszteletben 
tartása, és más közös társadalmi célok 
támogatására, valamint ezáltal a
közkiadások hatékonyságának növelése 
érdekében. Ezért elő kell segíteni és 
ösztönözni kell különösen a kis- és 
középvállalkozások részvételét,
egyszerűsíteni kell a közbeszerzéshez való 
hozzáférésüket, lehetővé kel tenni, hogy a 
beszerzők képesek legyenek jobban 
felhasználni a közbeszerzést, az utóbbiak 
beszerzés és vásárlás tárgyával 
kapcsolatos önálló döntési jogának 
sérelme nélkül. Szükség van ezenkívül az 
alapfogalmak tisztázására a nagyobb 
jogbiztonság biztosítása érdekében, 
valamint az Európai Unió Bíróságának 
megalapozott vonatkozó ítélkezési 
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gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez az irányelv biztosítja a 
munkavállalók jogainak a vállalkozások, 
üzletek vagy ezek részeinek átruházása 
esetén történő védelmére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
2001/23/EK irányelv végrehajtását a 
vállalkozások átruházása esetén az 
egyenlő versenyfeltételekre és a 
munkavállalók védelmére vonatkozó 
szabályok tiszteletben tartásának 
biztosítása érdekében. Különösen azon 
jogot, hogy a vállalkozást átvevő 
jogalanytól megkövetelhető a 
munkavállalók átvétele.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Még ha nem is vezet szükségszerűen 
korrupt magatartáshoz, a tényleges, 
potenciális vagy észlelt összeférhetetlenség 
nagy eséllyel gyakorol helytelen hatást a 
közbeszerzési döntésekre, ezáltal torzítva a 
versenyt és veszélyeztetve az 
ajánlattevőkkel kapcsolatos egyenlő 
bánásmódot. Ezért hatékony 
mechanizmusokat kell bevezetni az 
összeférhetetlenség megelőzése, 
azonosítása és orvoslása érdekében.

(6) Még ha nem is vezet szükségszerűen 
korrupt magatartáshoz, a tényleges, 
potenciális vagy észlelt összeférhetetlenség 
nagy eséllyel gyakorol helytelen hatást a 
közbeszerzési döntésekre, ezáltal torzítva a 
versenyt, veszélyeztetve az ajánlattevőkkel 
kapcsolatos egyenlő bánásmódot és 
késleltetve a közbeszerzési eljárások 
végrehajtását. Ezért hatékony 
mechanizmusokat kell bevezetni az 
összeférhetetlenség megelőzése, 
azonosítása és orvoslása, illetve az 
eljárások végrehajtása előtti akadályok 
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felszámolása érdekében.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A résztvevők által a beszerzési 
eljárásban tanúsított jogellenes magatartás, 
mint például a döntéshozatali folyamat 
helytelen befolyásolására vagy arra tett 
kísérletek, hogy más résztvevőkkel az 
eljárás eredményének manipulálására 
irányuló megállapodást kössenek, az uniós 
jog alapelveinek megsértését és a verseny 
súlyos torzulását eredményezheti. A 
gazdasági szereplőknek ezért be kell 
nyújtaniuk egy nyilatkozatot, amelyben 
kijelentik, hogy ilyen jogellenes 
tevékenységekben nem vesznek részt, és 
amennyiben ez a nyilatkozat hamisnak 
bizonyul, kizárják őket a részvételből.

(7) A résztvevők által a beszerzési 
eljárásban tanúsított jogellenes magatartás, 
mint például a döntéshozatali folyamat 
helytelen befolyásolására vagy arra tett 
kísérletek, hogy más résztvevőkkel az 
eljárás eredményének manipulálására 
irányuló megállapodást kössenek, az uniós 
jog alapelveinek megsértését és a verseny 
súlyos torzulását eredményezheti. A 
gazdasági szereplőknek ezért be kell 
nyújtaniuk egy nyilatkozatot, amelyben 
kijelentik, hogy ilyen jogellenes 
tevékenységekben nem vesznek részt, és 
amennyiben ez a nyilatkozat hamisnak 
bizonyul, kizárják őket a jelenlegi és a 
következő európai uniós beszerzési 
eljárásokból.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A közbeszerzési szerződéseknek a 
különböző tagállamokból származó 
ajánlatkérő szervek által történő odaítélése 
jelenleg sajátos jogi nehézségekbe ütközik, 
különös tekintettel a nemzeti jogszabályok 
összeütközésére. Annak ellenére, hogy a 
2004/18/EK irányelv hallgatólagosan 
megengedte a határokon átnyúló közös 
közbeszerzést, a gyakorlatban több nemzeti 
jogrendszer kifejezetten vagy 
hallgatólagosan jogilag bizonytalanná vagy 
lehetetlenné tette a határokon átnyúló 

(26) A közbeszerzési szerződéseknek a 
különböző tagállamokból származó 
ajánlatkérő szervek által történő odaítélése 
jelenleg sajátos jogi nehézségekbe ütközik, 
különös tekintettel a nemzeti jogszabályok 
összeütközésére. Annak ellenére, hogy a 
2004/18/EK irányelv hallgatólagosan 
megengedte a határokon átnyúló közös 
közbeszerzést, a gyakorlatban több nemzeti 
jogrendszer kifejezetten vagy 
hallgatólagosan jogilag bizonytalanná vagy 
lehetetlenné tette a határokon átnyúló 
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közös beszerzést. A különböző 
tagállamokból származó ajánlatkérő 
szervek érdekeltek lehetnek az 
együttműködésben és a közbeszerzési 
szerződések közös odaítélésében annak 
érdekében, hogy maximális előnyt 
kovácsoljanak a belső piacban rejlő 
lehetőségekből a méretgazdaságosság, 
valamint az előnyök és a kockázatok 
megosztása szempontjából, nem 
utolsósorban azon innovatív projektek 
esetében, amelyek több kockázattal járnak 
az egyetlen ajánlatkérő szerv által 
ésszerűen viselhető kockázatnál. Ezért az 
egységes piac ajánlatkérő szervei közötti 
együttműködés megkönnyítése érdekében 
az alkalmazandó jogot megjelölő új 
szabályokat kell megállapítani a határokon 
átnyúló közös beszerzésre vonatkozóan. 
Emellett a különböző tagállamokban lévő 
ajánlatkérő szervek a nemzeti vagy uniós 
jog hatálya alatt közös jogalanyokat 
hozhatnak létre. Az ilyen közös 
közbeszerzésekre különös szabályokat kell 
alkotni.

közös beszerzést. A különböző 
tagállamokból származó ajánlatkérő 
szervek érdekeltek lehetnek az 
együttműködésben és a közbeszerzési 
szerződések közös odaítélésében annak 
érdekében, hogy maximális előnyt 
kovácsoljanak a belső piacban rejlő 
lehetőségekből a méretgazdaságosság, 
valamint az előnyök és a kockázatok 
megosztása szempontjából, nem 
utolsósorban azon innovatív projektek 
esetében, amelyek több kockázattal járnak 
az egyetlen ajánlatkérő szerv által 
ésszerűen viselhető kockázatnál. Ezért az 
egységes piac ajánlatkérő szervei közötti 
együttműködés megkönnyítése érdekében 
az alkalmazandó jogot megjelölő új 
szabályokat kell megállapítani a határokon 
átnyúló közös beszerzésre vonatkozóan. 
Emellett a különböző tagállamokban lévő 
ajánlatkérő szervek a nemzeti vagy uniós 
jog hatálya alatt közös jogalanyokat 
hozhatnak létre. Az ilyen közös 
közbeszerzésekre különös szabályokat kell 
alkotni. Hasonlóképpen – a határokon 
átnyúló közbeszerzés érdekében – alapvető 
fontosságú a szellemi tulajdonjoggal 
kapcsolatos aspektusok pontosítása.

Módosítás 7

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 

(30) A kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzési piacon való részvételének 
ösztönzése érdekében az ajánlatkérő 
szerveket a szerződések részekre osztására
és a kkv-k részvételét ösztönző 
intézkedések végrehajtására 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 
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vonatkozóan egy gazdasági szereplő 
ajánlatot nyújthat be; ezenkívül 
korlátozhatják az egyetlen pályázónak 
odaítélhető részek számát is.

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.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A gazdasági és pénzügyi kapacitással 
kapcsolatos túlzott követelmények 
gyakran képezik a kkv-k közbeszerzésben 
való részvételének indokolatlan akadályát. 
Ezért nem kellene megengedni az 
ajánlatkérő szerveknek, hogy 
megköveteljék a gazdasági szereplőktől, 
hogy a szerződés becsült értékének 
háromszorosát meghaladó minimális 
forgalommal rendelkezzenek. Megfelelően 
indokolt körülmények esetén azonban 
szigorúbb követelmények is 
alkalmazhatók. Az ilyen körülmények a 
szerződés teljesítésével járó nagyobb 
kockázatokhoz kapcsolódhatnak vagy 
ahhoz, hogy a szerződés határidőn belül 
történő, hibátlan teljesítése kritikus 
fontosságú, például azért, mert más 
szerződések teljesítésének előfeltételét 
jelenti.

törölve

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Több gazdasági szereplő - nem 
utolsósorban kkv-k - szerint a 
közbeszerzésben való részvételük egyik 
legnagyobb akadályát képezik az abból 

(32) Több gazdasági szereplő – különösen
kkv-k – szerint a közbeszerzésben való 
részvételük egyik legnagyobb akadályát 
képezik az abból eredő adminisztrációs 
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eredő adminisztrációs terhek, hogy jelentős 
számú tanúsítványt vagy a kizárási és a 
kiválasztási szempontokhoz kapcsolódó 
egyéb dokumentumot kell bemutatni. Az 
ilyen jellegű követelmények korlátozása -
például öntanúsítás segítségével - jelentős 
egyszerűsítést eredményezhet, amely mind 
az ajánlatkérő szerveknek, mind a 
gazdasági szereplőknek előnyére válik. 
Ugyanakkor attól az ajánlattevőtől, 
amelynek odaítélik a szerződést, meg kell 
követelni a megfelelő bizonyítékok 
benyújtását, az ajánlatkérő szervek pedig 
nem köthetnek szerződést olyan 
ajánlattevővel, amely erre nem képes. 
További egyszerűsítés érhető el a 
standardizált dokumentumok, mint például 
az európai közbeszerzési útlevél 
segítségével, amelyet minden ajánlatkérő 
szerv köteles elismerni, és amelyet a 
gazdasági szereplők széles körében 
népszerűsíteni kell, különösen a kkv-k 
körében, amelyek számára az említett 
dokumentumok lényegesen csökkenthetik 
az adminisztrációs terheket.

terhek, hogy túlságosan sok tanúsítványt 
vagy a kizárási és a kiválasztási 
szempontokhoz kapcsolódó egyéb 
dokumentumot kell bemutatni. Az ilyen 
jellegű követelmények korlátozása -
például öntanúsítás segítségével - jelentős 
egyszerűsítést eredményezhet, amely mind 
az ajánlatkérő szerveknek, mind a 
gazdasági szereplőknek előnyére válik. 
Ugyanakkor a szerződést elnyerő 
ajánlattevőtől meg kell követelni a 
megfelelő bizonyítékok benyújtását, az 
ajánlatkérők pedig nem köthetnek 
szerződést olyan ajánlattevővel, amely erre 
nem képes. Standardizált dokumentumok, 
mint például az európai közbeszerzési 
útlevél bevezetésére van szükség, amelyet 
minden ajánlatkérő szerv köteles elismerni, 
és amelyet a gazdasági szereplők széles 
körében népszerűsíteni kell, különösen a 
kkv-k körében, amelyek számára az 
említett dokumentumok lényegesen 
csökkenthetik az adminisztrációs terheket.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. A szóban 
forgó szempontoknak garantálniuk kell, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérő 
szerveknek kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, amely 
a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek, például abban az esetben, ha 

(37) A szerződéseket olyan objektív 
szempontok alapján kell odaítélni, amelyek 
biztosítják az átláthatóság, a 
megkülönböztetésmentesség és az egyenlő 
bánásmód elvének a betartását. A szóban 
forgó szempontoknak garantálniuk kell, 
hogy az ajánlatokat a valódi verseny 
feltételei mellett bírálják el, azokban az 
esetekben is, amikor az ajánlatkérő 
szerveknek kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, amely 
a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek, például abban az esetben, ha 
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a választott szerződés-odaítélési 
szempontok a termelési folyamathoz 
kapcsolódó tényezőket tartalmaznak. 
Ennek eredményeképpen az ajánlatkérő 
szervek számára szerződés-odaítélési 
szempontként vagy „a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat” vagy „a 
legalacsonyabb költség” alkalmazását kell 
megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon meghatározhatják 
a megfelelő minőségi standardokat.

a választott szerződés-odaítélési 
szempontok a termelési folyamathoz 
kapcsolódó tényezőket tartalmaznak. 
Ennek eredményeképpen az ajánlatkérő 
szervek számára szerződés-odaítélési 
szempontként elsősorban „a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlat”, majd „a 
legalacsonyabb költség” alkalmazását kell 
megengedni, figyelembe véve, hogy az 
utóbbi esetben műszaki leírások vagy 
szerződésteljesítési feltételek 
alkalmazásával szabadon meghatározhatják 
a megfelelő minőségi standardokat.

Indokolás

A közbeszerzés során a legalacsonyabb ár elvének követése helyett a fenntartható és a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kell mérlegelni.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Ha az ajánlatkérő szerv úgy dönt, 
hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
alapján ítéli oda a szerződést, meg kell 
állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy megállapítsa, melyik 
esetében a legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. E 
szempontok meghatározása függ a 
szerződés tárgyától, mivel a 
szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés – műszaki 
leírásban meghatározott – tárgya
ismeretében történő elbírálását és az egyes 
ajánlatokban szereplő 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás arányának a
mérését. Továbbá a választott szerződés-
odaítélési szempontok nem ruházhatnak 
korlátlan választási szabadságot az 
ajánlatkérő szervre és biztosítaniuk kell a 
hatékony verseny lehetőségét, továbbá 

(38) Az ajánlatkérő szervnek meg kell 
állapítania azokat az odaítélési 
szempontokat, amelyek alapján elbírálja az 
ajánlatokat, hogy – a környezetvédelmi és 
társadalmi felelősségvállalást is tekintetbe 
véve – megállapítsa, melyik esetében a 
legkedvezőbb a 
szolgáltatás/ellenszolgáltatás aránya. E 
szempontok meghatározása függ a 
szerződés vagy a termelés tárgyától, mivel 
a szempontoknak lehetővé kell tenniük az 
egyes ajánlatok kínálta 
teljesítményszintnek a szerződés és a 
termelés – műszaki leírásban 
meghatározott – tárgyai ismeretében 
történő elbírálását és az egyes ajánlatokban 
szereplő szolgáltatás/ellenszolgáltatás 
arányának mérését. Továbbá a választott 
szerződés-odaítélési szempontok nem 
ruházhatnak korlátlan választási 
szabadságot az ajánlatkérő szervre és 
biztosítaniuk kell a hatékony és tisztességes
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azokat olyan követelményeknek kell 
kísérniük, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által benyújtott információk 
hatékony ellenőrzését.

verseny lehetőségét, továbbá azokat olyan 
követelményeknek kell kísérniük, amelyek 
lehetővé teszik az ajánlattevők által 
benyújtott információk hatékony 
ellenőrzését.

Indokolás

Az életciklussal kapcsolatos szempontokra vonatkozó kritériumokat fejleszteni kell, hogy 
magában foglalják a társadalmi és környezetvédelmi felelősségvállalás hozzáadott értékét a 
gazdasági előnyösség mellett.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés tárgyához, és 
feltüntették őket az ajánlati/részvételi 
felhívásban, a pályázati felhívásként 
használt előzetes tájékoztatóban vagy a 
közbeszerzési dokumentumokban. E 
feltételek különösen olyan célok 
ösztönzésére irányulhatnak, mint a 
munkahelyi szakképzés, a különleges 
beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Például megemlíthetők 
– többek között – a hosszú ideje állást 
keresők alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
alapegyezményeinek tényleges betartására 
– akkor is, ha ezeket az egyezményeket a 
nemzeti jogban nem hajtották végre – és a 
nemzeti jogszabályok által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
irányuló, a szerződés teljesítéséhez tartozó 

(43) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés és/vagy a 
termelés tárgyához, és feltüntették őket az 
ajánlati/részvételi felhívásban, a pályázati 
felhívásként használt előzetes 
tájékoztatóban vagy a közbeszerzési 
dokumentumokban. E feltételek különösen 
olyan célok ösztönzésére irányulhatnak, 
mint a munkahelyi szakképzés, a 
különleges beilleszkedési nehézségekkel 
küzdő személyek foglalkoztatása, a 
munkanélküliség elleni küzdelem, a 
környezetvédelem vagy az állatok 
jólétének védelme. Például megemlíthetők 
– többek között – a hosszú ideje állást 
keresők alkalmazására, vagy a 
munkanélküliek, illetve fiatalok képzését 
célzó intézkedések végrehajtására, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
alapegyezményeinek, különösen a 94. sz. 
ILO-egyezmény tényleges betartására –
akkor is, ha ezeket az egyezményeket a 
nemzeti jogban nem hajtották végre – és a 
nemzeti jogszabályok által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
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kötelezettségek. irányuló, a szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek.

Indokolás

Ez a módosítás hangsúlyozza a kifejezetten a közbeszerzést szabályozó 94. sz. ILO-egyezmény 
jelentőségét a közbeszerzési szerződések munkajogi záradékaira vonatkozóan. Az EU-nak el 
kell köteleznie magát az ILO normái mellett.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az értékelés bemutatta, hogy a 
tagállamok nem kísérik következetesen és 
rendszeresen figyelemmel a közbeszerzési 
szabályok végrehajtását és működését. Ez 
negatív hatással van az irányelvekből eredő 
rendelkezések megfelelő végrehajtására, 
ami a költségek és a bizonytalanság fontos 
forrását jelenti. Több tagállam kijelölt egy 
központi nemzeti testületet, amely a 
közbeszerzéssel kapcsolatos kérdésekkel 
foglalkozik, azonban az ilyen testületekre 
bízott feladatok jelentős mértékben 
eltérőek a különböző tagállamokban. A 
világosabb, következetesebb és hitelesebb 
megfigyelési és ellenőrzési 
mechanizmusok növelnék a közbeszerzési 
szabályok működésével kapcsolatos 
ismereteket, javítanák a jogbiztonságot a 
vállalkozások és az ajánlatkérő szervek 
számára, és hozzájárulnának az egyenlő 
versenyfeltételek kialakításához. Ezek a 
mechanizmusok – különösen az Unió által 
társfinanszírozott projektek 
vonatkozásában – a problémák 
felismerésének és korai szakaszban történő 
megoldásának, valamint a szerkezeti 
hiányosságok megállapításának 
eszközeként szolgálhatnának. Különösen 
nagy igény mutatkozik az említett 
mechanizmusok összehangolására a 
közbeszerzési politika következetes 

(49) Az értékelés bemutatta, hogy a 
tagállamok nem ösztönzik és nem kísérik 
következetesen és rendszeresen 
figyelemmel a közbeszerzési szabályok 
végrehajtását és működését. Ez negatív 
hatással van az irányelvekből eredő 
rendelkezések megfelelő végrehajtására, 
ami a költségek és a bizonytalanság fontos 
forrását jelenti. Több tagállam kijelölt egy 
központi nemzeti testületet, amely a 
közbeszerzéssel kapcsolatos kérdésekkel 
foglalkozik, azonban az ilyen testületekre 
bízott feladatok jelentős mértékben 
eltérőek a különböző tagállamokban. A 
világosabb, következetesebb és hitelesebb 
tájékoztatási, megfigyelési és ellenőrzési 
mechanizmusok növelnék a közbeszerzési 
szabályok működésével kapcsolatos 
ismereteket, javítanák a jogbiztonságot a 
vállalkozások és az ajánlatkérő szervek 
számára, és hozzájárulnának az egyenlő 
versenyfeltételek kialakításához. Ezek a 
mechanizmusok – különösen az Unió által 
társfinanszírozott projektek 
vonatkozásában – a problémák 
megelőzésének, felismerésének és korai 
szakaszban történő megoldásának, 
valamint a szerkezeti hiányosságok 
megállapításának eszközeként 
szolgálhatnának. Különösen nagy igény 
mutatkozik az említett mechanizmusok 
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alkalmazásának, ellenőrzésének és 
figyelemmel kísérésének biztosítása, 
valamint a közbeszerzési politika 
eredményeinek az egész Unióra kiterjedő 
módszeres értékelése érdekében.

összehangolására a közbeszerzési politika 
következetes alkalmazásának, 
ellenőrzésének és figyelemmel kísérésének 
biztosítása, valamint a közbeszerzési 
politika eredményeinek az egész Unióra 
kiterjedő módszeres értékelése érdekében.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
nemzeti hatóságot, amely a közbeszerzés 
felügyeletéért, végrehajtásáért és 
ellenőrzéséért felel. Ennek a központi 
szervnek közvetlen és időszerű 
információkkal rendelkeznie, különösen a 
közbeszerzési jogot érintő különböző 
problémákkal kapcsolatban. A szóban 
forgó testületnek képesnek kell lennie arra, 
hogy azonnali visszajelzést adjon a politika 
működéséről és potenciális gyenge 
pontjairól a nemzeti jogban és a 
gyakorlatban, és hozzájáruljon a 
megoldások gyors megtalálásához. A 
korrupció és a csalás elleni hatékony 
küzdelem érdekében mind a központi 
szerv, mind a nyilvánosság számára 
biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 
megvizsgálják a megkötött szerződések 
szövegét. Ezért a nagy értékű 
szerződéseket el kell juttatni a felügyeleti 
testülethez, a jogos köz- és 
magánérdekeket nem veszélyeztető 
mértékig hozzáférést biztosítva az érdekelt 
személyeknek e dokumentumokhoz.

(50) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
nemzeti hatóságot, amely a közbeszerzés 
felügyeletéért, végrehajtásáért és 
ellenőrzéséért felel. Ennek a központi 
szervnek közvetlen és időszerű 
információkkal kell rendelkeznie, 
különösen a közbeszerzési jogot érintő 
különböző problémákkal kapcsolatban, és 
a közbeszerzési szerződésekre kiírt 
pályázatok vitatása esetére követendő 
eljárásokat kell javasolnia. A szóban forgó 
testületnek képesnek kell lennie arra, hogy 
azonnali visszajelzést adjon a politika 
működéséről és potenciális gyenge 
pontjairól a nemzeti jogban és a 
gyakorlatban, és hozzájáruljon a 
megoldások gyors megtalálásához. A 
korrupció és a csalás elleni hatékony 
küzdelem érdekében mind a központi 
szerv, mind a nyilvánosság számára 
biztosítani kell annak lehetőségét, hogy 
megvizsgálják a megkötött szerződések 
szövegét. Ezért a nagy értékű 
szerződéseket el kell juttatni a felügyeleti 
testülethez, a jogos köz- és 
magánérdekeket nem veszélyeztető 
mértékig hozzáférést biztosítva az érdekelt 
személyeknek e dokumentumokhoz.



AD\912426HU.doc 15/58 PE492.617v02-00

HU

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Nem biztos, hogy minden ajánlatkérő 
szerv rendelkezik megfelelő belső 
szakértelemmel a gazdaságilag vagy 
műszakilag összetett szerződések 
lebonyolításához. Ilyen körülmények 
közepette a megfelelő szakmai támogatás 
hatékonyan kiegészítené a felügyeleti és az 
ellenőrzési tevékenységeket. Ez a 
célkitűzés egyrészt az ajánlatkérő szervek
számára műszaki segítséget nyújtó, 
ismeretmegosztó eszközök 
(tudásközpontok) útján is elérhető; 
másrészt a vállalkozásoknak - nem 
utolsósorban a kkv-knek - adminisztrációs 
segítségnyújtásban kellene részesülniük, 
különösen akkor, ha határokon átnyúló 
alapon vesznek részt valamely 
közbeszerzési eljárásban.

(51) Néhány ajánlatkérő szerv – különösen 
regionális szinten – nem rendelkezik 
megfelelő belső szakértelemmel a 
gazdaságilag vagy műszakilag összetett 
szerződések lebonyolításához. Ilyen 
körülmények közepette a megfelelő 
szakmai támogatás hatékonyan kiegészíti a 
felügyeleti és az ellenőrzési 
tevékenységeket. Ez a célkitűzés egyrészt 
az ajánlatkérő szervek számára műszaki 
segítséget nyújtó, ismeretmegosztó 
eszközök (tudásközpontok) útján is 
elérhető; másrészt a vállalkozásoknak, 
különösen a kkv-knak adminisztrációs 
segítségnyújtásban kellene részesülniük, 
különösen akkor, ha határokon átnyúló 
alapon vesznek részt valamely 
közbeszerzési eljárásban.

Indokolás

Kiemelt jelentőséggel bír a kkv-k közbeszerzésben játszott szerepének erősítése.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) Ezen irányelv átültetése kiemelt 
jelentőséggel bír az egyszerűsítésre 
irányuló törekvések, valamint az uniós 
közbeszerzési szabályok értelmezésére és 
alkalmazására irányuló egységes 
megközelítés biztosítása szempontjából, 
ami hozzájárul a – különösen a központi
szint alatti – ajánlatkérő szervek, egyúttal 
pedig a kkv-k számára szükséges 
jogbiztonság megteremtéséhez. A 
Bizottságnak és a tagállamoknak ezért 
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biztosítaniuk kell, hogy ezen irányelv 
átültetésekor figyelembe vegyék egyúttal a 
nemzeti közbeszerzési jogszabályok uniós 
forrásokhoz való hozzáférésre gyakorolt 
jelentős hatását. Ennélfogva 
elengedhetetlen, hogy a tagállamok a 
nemzeti szintű egyszerűsítés 
előmozdításával egyidejűleg lehetőség 
szerint kerüljék az eltérő értelmezéseket és 
alkalmazásokat.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az átültetés ne gátolja az egyszerűsítésre és a harmonizációra irányuló 
törekvéseket, elkerülve ezáltal a szabályok Unión belüli széttagoltságát, amely elsősorban a 
kkv-kat és a kisebb, helyi és regionális szintű ajánlatkérő szerveket érintetné.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
53 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53b) Továbbá a Bizottságnak és a 
tagállamoknak időszakosan képzéseket és 
figyelemfelkeltő kampányokat kell 
folytatniuk, amelyek a regionális és helyi 
önkormányzatokra és a kkv-kra 
irányulnak, valamint be kell vonniuk más 
érdekelteket is a közbeszerzésben való 
tájékozott részvétel biztosítása és a hibák 
gyakoriságának csökkentése érdekében, 
illetve azért, hogy a helyi és regionális 
hatóságok ajánlatkérő szervei 
megszerezzék az innovatív közbeszerzés 
megvalósításához szükséges szakértelmet.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv értelmében egyetlen 
beszerzésnek számít az építési 

törölve
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beruházások, árubeszerzések, 
szolgáltatás-megrendelések összessége –
még akkor is, ha azok beszerzése több 
szerződésen keresztül történik –, 
amennyiben a szerződések egyetlen 
projekt részét képezik.

Indokolás

Ez a fogalom túl általános és túl homályos.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A XVI. mellékletben felsorolt szociális és 
egyéb meghatározott szolgáltatások 
beszerzésére irányuló szerződésekre 
kizárólag ezen irányelv 74–76. cikke az 
irányadó.

Indokolás

A javasolt irányelv formája alapján a szociális és egyéb szolgáltatásokat kizárólag a 74−76. 
cikk szabályozza. Az egyértelműség érdekében ezt a javaslat szövegén belül a lehető 
legkorábban le kell szögezni.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv egyik szinten sem sérti a 
hatóságok annak eldöntésére irányuló 
jogát, hogy maguk kívánnak-e 
közfeladatokat ellátni, és ha igen, hogyan 
és milyen mértékben. A közhatóságok 
elláthatnak közérdekű feladatokat saját 
erőforrásaik felhasználásával, anélkül 
hogy kötelezve lennének külső gazdasági 
szereplők bevonására. Ezt más 
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közhatóságokkal együttműködésben is 
tehetik.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződés”: a 8. pontban említett 
szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatás 
nyújtására irányuló közbeszerzési 
szerződés;

11. „szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződés”: a 8. pontban említett 
szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatás 
nyújtására irányuló közbeszerzési 
szerződés; ide tartoznak a „tudásalapú” 
vagy szellemi, azaz olyan szolgáltatások, 
amelyek eredménye nem szükségszerűen 
azonos, mivel lényegük, hogy egy-egy 
feladat megoldását szellemi munkavégzés 
útján biztosítják. Az ilyen típusú 
szolgáltatások esetében – a szolgáltatás 
típusától függően – megadható a cél vagy 
a feladat leírása, ugyanakkor a 
szolgáltatás egyértelmű, teljes körű 
előzetes ismertetése (előre meghatározott 
paraméterekkel történő feladatleírás) nem 
lehetséges.

Indokolás

Az irányelvben foglalt egyes észrevételek és rendelkezések a szellemi szolgáltatások esetében 
irrelevánsak/értelmezhetetlenek lehetnek az ilyen szolgáltatások egyedi/sajátos jellege miatt: 
az eredmény a megvalósítást megelőzően nem határozható meg részletesen. Pl.: fordított 
árverések.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. „társadalmi szempontból 
fenntartható termelési folyamat”: olyan 
termelési folyamat, amelynek során az 
építési beruházás, szolgáltatásnyújtás és 
árubeszerzés a munkahelyi egyenlő 
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bánásmód elve tekintetében megfelel a 
biztonsági és egészségvédelmi, szociális és 
munkajogi szabályoknak és 
szabványoknak. A munkahelyi egyenlő 
bánásmód elve az irányadó foglalkoztatási 
feltétételek betartására utal, beleértve az 
uniós és nemzeti jogszabályokban és az 
építési beruházás, a szolgáltatásnyújtás és 
az árubeszerzés helyén alkalmazandó 
kollektív megállapodásokban 
meghatározott biztonsági és 
egészségvédelmi, szociális- és munkajogi 
szabályokat és szabványokat;

Indokolás

Fontos, hogy lehetővé tegyük az ajánlatkérő szervek számára, hogy ösztönözzék a jó 
munkakörülményeket, és a közegészség védelme érdekében megállítsák a szociális dömpinget. 
E meghatározás célja, hogy az irányelv további cikkeiben a társadalmilag fenntartható 
termelési folyamatra hivatkozhassanak.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 130 000 EUR a központi kormányzati 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre és 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések, valamint az említett szervek 
által szervezett tervpályázatok esetében; a 
honvédelem területén működő ajánlatkérő 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződések 
esetében az említett értékhatár csak azokra 
a szerződésekre érvényes, amelyekben a 
III. mellékletben foglalt termékek 
szerepelnek;

b) 300 00 EUR a központi kormányzati 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre és 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések, valamint az említett szervek 
által szervezett tervpályázatok esetében; a 
honvédelem területén működő ajánlatkérő 
szervek által odaítélt, árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződések 
esetében az említett értékhatár csak azokra 
a szerződésekre érvényes, amelyekben a 
III. mellékletben foglalt termékek 
szerepelnek;

Indokolás

A kiigazított értékhatárok biztosítják a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adminisztratív 
terhek és az ellenőrzés közötti hatékonyabb egyensúlyt. A feltüntetett értékek a Bizottság 
becsléseinél reálisabbak.
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 200 000 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében;

c) 500 00 EUR a központi szint alatti 
ajánlatkérő szervek által odaítélt, 
árubeszerzésre és szolgáltatásra irányuló 
közbeszerzési szerződések, valamint az 
említett szervek által szervezett 
tervpályázatok esetében;

Indokolás

A kiigazított értékhatárok biztosítják a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adminisztratív 
terhek és az ellenőrzés közötti hatékonyabb egyensúlyt. A feltüntetett értékek a Bizottság 
becsléseinél reálisabbak.

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékhatárokat az Európai Gazdasági 
Térség harmonizált fogyasztói 
árindexében bekövetkező változások 
alapján évente kiigazítják.

Indokolás

A rögzített értékhatár nem tükrözi a tényleges vásárlóerő folyamatos változásait. Helyénvaló 
intézkedés az értékhatárokat valamely széles körben alkalmazott mutatóhoz viszonyítva 
kiigazítani.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2014. június 30-tól kezdődően 
kétévente megvizsgálja, hogy a 4. cikk a), 

A Bizottság 2014. június 30-tól kezdődően 
kétévente megvizsgálja, hogy a 4. cikk a), 
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b) és c) pontjában megállapított 
értékhatárok megfelelnek-e a Kormányzati 
Közbeszerzési Megállapodásban előírt 
értékhatároknak, és szükség esetén 
módosítja azokat.

b) és c) pontjában megállapított 
értékhatárok megfelelnek-e a Kormányzati 
Közbeszerzési Megállapodásban előírt 
értékhatároknak, és szükség esetén – az 
értékhatároknak bizonyos ágazatokra és 
szerződéstípusokra való alkalmazásáról a 
tagállamokkal folytatott egyeztetést 
követően – módosítja azokat.

Indokolás

Az egyes ágazatokra és szerződéstípusokra vonatkozó értékhatárok felülvizsgálatát 
megelőzően konzultálni kell a tagállamokkal.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A jelen cikk (1) bekezdése szerinti 
felülvizsgálat elvégzésével egyidejűleg a 
Bizottság a következőket is felülvizsgálja:

(2) A jelen cikk (1) bekezdése szerinti 
felülvizsgálat elvégzésével egyidejűleg, és 
a tagállamokkal folytatott konzultációt 
követően a Bizottság a következőket is 
felülvizsgálja:

Indokolás

Az egyes ágazatokra és szerződéstípusokra vonatkozó értékhatárok felülvizsgálatát 
megelőzően konzultálni kell a tagállamokkal.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

c) választottbírói és békéltetési szolgáltatás 
– ideértve a vitarendezési szolgáltatásokat 
is –, jogi szolgáltatás, valamint közjegyzői 
szolgáltatás;

Módosítás 29
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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, az 1083/2006/EK tanácsi 
rendelet 44. cikkében meghatározott 
pénzügyi tervezési eszközök 
végrehajtásához szükséges pénzügyi 
szolgáltatások, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott műveletek
és az ajánlatkérő szervek pénz- vagy 
tőkeszerzés céljából végzett ügyletei;

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) munkaviszony; e) munkaviszony vagy kollektív 
megállapodások, amelyek hozzájárulnak a 
munka- és foglalkoztatási körülmények 
javításához;

Indokolás

E módosítás célja az Európai Bíróság 271/08. sz. Bizottság kontra Németország ügyben 
hozott ítélete nyomán kialakult aggodalmak kezelése. A javasolt szöveg az Európai Bíróság 
Albánia 67/97 sz. ügyben hozott ítélete 59. bekezdésén alapul, és célja a kollektív szerződések 
– amelyek hozzájárulnak a munkakörülmények és foglalkoztatási feltételek javításához –, és 
többek között a kiegészítő nyugdíjrendszerekről és biztosításokról szóló szerződések kizárása.
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek legalább 90%-át az 
ellenőrzést gyakorló ajánlatkérő szerv vagy 
az általa ellenőrzött más jogi személyek 
számára végzik;

b) az érintett jogi személy 
tevékenységeinek egészét az ellenőrzést 
gyakorló ajánlatkérő szerv vagy az általa 
ellenőrzött más jogi személyek számára, 
vagy általános érdekű szolgáltatások 
nyújtásával összefüggésben végzik;

Indokolás

Az általános érdekű szolgáltatások nyújtásának célja nem nyereségszerzés, hanem a polgárok 
igényeinek teljesítése. Ennélfogva figyelembe kell venni az általános érdekű szolgáltatások 
területén végzett tevékenységeket. 

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára.

Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott 
kizárások alkalmazhatósága abban a 
pillanatban megszűnik, amikor a 
magánszféra bármilyen módon bevonódik, 
aminek eredményeként a folyamatban lévő 
szerződéseket a rendes közbeszerzési 
eljárásokon keresztül meg kell nyitni a 
verseny számára, kivéve ha a magánszféra 
közreműködése az eredeti 
szerződéskötéskor jogilag biztosított.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Beszerzési elvek A beszerzés célja és elvei
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Indokolás

Egyes tagállamok jelezték, hogy az irányelv céljára utaló hivatkozást kell beilleszteni a 
szövegbe.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja a közpénzek hatékony 
felhasználásának védelmezése, a kiváló 
minőségű beszerzés előmozdítása, a 
verseny és a közbeszerzési piacok 
működésének erősítése, valamint az 
esélyegyenlőség biztosítása a vállalatok 
vagy egyéb szolgáltatók számára, amelyek 
kompetitív licitálási eljárás keretében 
árubeszerzésre, szolgáltatásnyújtásra és 
építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződéseket nyújtanak be. A 
közbeszerzést az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés elérésére, a közös 
társadalmi célok támogatására és a kiváló 
minőségű áruk és szolgáltatások 
nyújtására kell felhasználni. Helyénvaló, 
hogy minden szinten az állami hatóságok 
döntenek arról, hogy miként akarják 
megbízásba adni vagy megszervezni 
szolgáltatásaikat.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplők alkalmazzák az 
építési beruházás, a szolgáltatásnyújtás és 
az árubeszerzés helyén alkalmazandó, 
szociális és foglalkoztatási védelemmel és 
a munkakörülményekkel kapcsolatos 
követelményeket a nemzeti 
jogszabályokban és/vagy kollektív 
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megállapodásokban vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben, különösen 
az ILO 94. sz. egyezményében 
meghatározottak szerint.

Indokolás

Ez a módosítás hangsúlyozza a kifejezetten a közbeszerzést szabályozó 94. sz. ILO-egyezmény 
jelentőségét a közbeszerzési szerződések munkajogi záradékaira vonatkozóan. Az EU-nak el 
kell köteleznie magát az ILO normái mellett.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azonban a szolgáltatásnyújtásra és az 
építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében, valamint a 
szolgáltatásokat vagy beállítási és üzembe 
helyezési műveleteket is tartalmazó, 
árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében a jogi személyektől 
megkövetelhető, hogy az ajánlatban vagy a 
részvételi jelentkezésben tüntessék fel a 
kérdéses szerződés teljesítéséért felelős 
alkalmazottak nevét és megfelelő 
szakképesítését.

Azonban a szolgáltatásnyújtásra és az 
építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében, valamint a 
szolgáltatásokat vagy beállítási és üzembe 
helyezési műveleteket is tartalmazó, 
árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében a jogi személyektől 
megkövetelhető, hogy az ajánlatban vagy a 
részvételi jelentkezésben tüntessék fel a 
kérdéses szerződés teljesítéséért felelős 
alkalmazottak megfelelő szakképesítési 
szintjét.

Indokolás

A jelenlegi szöveg a jelek szerint arra utal, hogy a legnagyobb részben szakszemélyzet 
biztosításából álló szolgáltatások (például a mérnöki konzultáció) esetében a 
projektcsapatokat esetleg a jelentkezőknek kell meghatározniuk a részvételi kérelemben. A 
kiválasztási és odaítélési eljárás hosszát figyelembe véve gyakorlati szempontból lehetetlen 
már ebben a szakaszban kijelölni a pályázatban részt vevő alkalmazottakat.
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Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel jogát fenntarthatják védett 
műhelyek és olyan gazdasági szereplők 
számára, akiknek fő célja a fogyatékkal 
élő és hátrányos helyzetű munkavállalók 
társadalmi és szakmai integrációja, vagy 
úgy rendelkezhetnek, hogy a szerződéseket 
a védett munkahelyteremtési programok 
keretében kell teljesíteni, feltéve, hogy az
ilyen műhelyek, gazdasági szereplők vagy 
programok alkalmazottainak több mint 
30 %-a fogyatékkal élő vagy hátrányos 
helyzetű munkavállaló.

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel jogát fenntarthatják:

a) védett műhelyek számára, vagy úgy 
rendelkezhetnek, hogy a közbeszerzési 
szerződéseket a védett munkahely-
teremtési programok keretében kell 
teljesíteni, feltéve, hogy az érintett 
alkalmazottak többsége fogyatékossággal 
élő személy, akik – fogyatékosságuk 
jellege vagy súlyossága miatt – szokásos 
körülmények között nem folytathatnak 
keresőtevékenységet vagy nehezen 
találnak munkát a rendes 
munkaerőpiacon;
b) szociális vállalkozások és programok 
számára, ha azok elsődleges célja a 
hátrányos helyzetű munkavállalók 
társadalmi és szakmai integrációja, 
feltéve, hogy az ilyen vállalkozások vagy 
programok alkalmazottainak több mint 
30%-a fogyatékossággal élő vagy 
hátrányos helyzetű személy.

Indokolás

Az esélyegyenlőség biztosítása és a társadalmi kohézió megerősítése érdekében figyelembe 
kell venni a fogyatékossággal élők vagy a hátrányos helyzetű munkavállalók sajátos helyzetét. 
A kétféle körülményt ugyanakkor külön kell választani és eltérő módon kell kezelni.
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra olyan, a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat,
amelyeket azok bizalmasnak minősítettek; 
ideértve, de nem kizárólagosan a műszaki 
vagy üzleti titkokat és az ajánlatok 
bizalmas vonatkozásait.

(1) Ha a jelen irányelv vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 48. és 53. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő szerv nem hozhat 
nyilvánosságra a részére gazdasági 
szereplők által megadott adatokat,
függetlenül attól, hogy ezeket azok 
bizalmasnak minősítették-e; ideértve, de 
nem kizárólagosan a műszaki vagy üzleti 
titkokat és az ajánlatok bizalmas 
vonatkozásait, kivéve ha erre ezen irányelv 
vagy az alkalmazandó nemzeti jog 
alkalmazásában feltétlenül szükség van.

Indokolás

A vállalkozások – és különösen a kkv-k – számára fontos, hogy bármilyen rájuk vonatkozó 
adatot kizárólag indokolt esetben hozzanak nyilvánosságra.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy legkésőbb két évvel a 92. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök - különösen 

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy legkésőbb négy évvel a 92. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időpontot 
követően a jelen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást elektronikus 
kommunikációs eszközök - különösen 
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elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

elektronikus benyújtás - útján 
bonyolítsanak le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem érvényes ez a kötelezettség azokban 
az esetekben, amikor az elektronikus 
eszközök használatához olyan különleges 
eszközökre vagy fájlformátumokra lenne 
szükség, amelyek nem állnak széles körben 
rendelkezésre valamennyi tagállamban a 
(3) bekezdés értelmében. Az ajánlatok 
benyújtására egyéb kommunikációs 
eszközt használó ajánlatkérő szervek 
felelőssége, hogy a közbeszerzési 
dokumentációban feltüntessék, hogy a 
gazdasági szereplőkkel kicserélendő 
információk sajátos jellege miatt az 
elektronikus út alkalmazásához olyan 
különleges eszközökre vagy 
fájlformátumokra lenne szükség, amelyek 
nem állnak széles körben rendelkezésre 
valamennyi tagállamban.

Nem érvényes ez a kötelezettség azokban 
az esetekben, amikor az elektronikus 
eszközök használatához olyan különleges 
eszközökre vagy fájlformátumokra lenne 
szükség, amelyek nem állnak széles körben 
rendelkezésre valamennyi tagállamban a 
(3) bekezdés értelmében.

Indokolás

A következő bekezdés kellő mértékben biztosítja, hogy az ajánlatkérő szervek csak korlátozott 
indokok alapján járhassanak el.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tudásalapú szolgáltatások 
tekintetében;
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Indokolás

A kreatív szolgáltatások esetében kizárólag a tárgyalásos versenyeljárás elfogadható, mivel 
azok eredménye nem határozható meg előre. Ennélfogva a „szellemi vagy tudásalapú 
szolgáltatásokat” (a fogalommeghatározást lásd az 1. cikkben) egyértelműen ekként kell 
feltüntetni, és kötelezően elő kell írni a tárgyalásos versenyeljárás átültetését.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlati felhívás feladásának 
napjától számított 40 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlati felhívás feladásának 
napjától számított 52 nap.

Indokolás

Az új határidők gyakorlati szempontból túlságosan rövidek, különösen a kkv-k számára, és 
ezért korlátozhatják a versenyt.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 30 nap.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje a részvételi felhívás, 
illetve ha előzetes tájékoztatót alkalmaznak 
pályázati felhívásként, a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított 37 nap.

Indokolás

Az új határidők gyakorlati szempontból túlságosan rövidek, különösen a kkv-k számára, és 
ezért korlátozhatják a versenyt.
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Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
feladásától számított 35 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje az ajánlattételi felhívás 
feladásától számított 40 nap.

Indokolás

Az új határidők gyakorlati szempontból túlságosan rövidek, különösen a kkv-k számára, és 
ezért korlátozhatják a versenyt.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének e 
cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
15 napra csökkenthető, feltéve, hogy az 
alábbi feltételek mindegyike teljesül:

(3) Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
előzetes tájékoztatót tett közzé, amelyet 
nem a pályázati felhívás eszközeként 
alkalmaznak, az ajánlatok beérkezésének e 
cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése szerinti minimális határideje 
főszabály szerint 36 napra, és minden 
esetben legfeljebb 22 napra csökkenthető, 
feltéve, hogy az alábbi feltételek 
mindegyike teljesül:

Indokolás

Az új határidők gyakorlati szempontból túlságosan rövidek, különösen a kkv-k számára, és 
ezért korlátozhatják a versenyt.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az előzetes tájékoztatót a részvételi b) az előzetes tájékoztatót a részvételi 
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felhívás elküldése előtt legalább 45 nappal 
és legfeljebb 12 hónappal közzétételre 
megküldték.

felhívás elküldése előtt legalább 52 nappal
és legfeljebb 12 hónappal közzétételre 
megküldték.

Indokolás

Az új határidők gyakorlati szempontból túlságosan rövidek, különösen a kkv-k számára, és 
ezért korlátozhatják a versenyt.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az ajánlatok 
tartalmának javítása céljából tárgyalást 
folytat az ajánlattevőkkel az általuk 
benyújtott ajánlatokról, azoknak az (1) 
bekezdés második albekezdésében említett 
odaítélési szempontoknak és
minimumkövetelményeknek való nagyobb 
megfelelése érdekében.

Az ajánlatkérő szerv tárgyalást folytat az 
ajánlattevőkkel az ajánlat tartalmáról, 
amelynek meg kell felelnie az (1) bekezdés 
második albekezdésében említett 
minimumkövetelményeknek.

Indokolás

Pontosítani kell a tárgyalások menetének módját, a minimumkövetelmények pedig nem 
módosíthatók.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv a párbeszédben részt 
vevő jelentkező által közölt, javasolt 
megoldásokat és egyéb bizalmas 
információt a jelentkező beleegyezése 
nélkül nem közölhet a többi résztvevővel.
Az ilyen megállapodás nem öltheti az 
általános mentesség formáját, hanem a 
konkrét megoldások és egyéb konkrét 
bizalmas információ tervezett közlésére 

Az ajánlatkérő szerv messzemenően 
jóhiszeműen jár el, és a párbeszédben részt 
vevő jelentkező által közölt, javasolt 
megoldásokat és egyéb bizalmas 
információt a jelentkező beleegyezése 
nélkül nem közöl a többi résztvevővel, e 
beleegyezést pedig nem írhatja elő a 
versenypárbeszédben való részvétel 
feltételeként.
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való hivatkozással kell megadni.

Indokolás

Fontos biztosítani az ajánlattevő által az ajánlata keretében kínált megoldásokhoz kapcsolódó 
szellemi tulajdonjogok megfelelő védelmét. 

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 8 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A versenypárbeszéd maximális időtartama 
a pályázati felhívás közzétételétől 
számított 12 hónap.

Indokolás

A versenypárbeszéd eljárását a 2004. évi irányelv vezette be. Az eddigi tapasztalatok szerint a 
versenypárbeszéd során történő „kimazsolázás” kockázata miatt előfordulhat, hogy a 
pályázók nem szívesen juttatják el innovatív megoldásaikat a párbeszéd végső szakaszába, 
vagy teszik közzé azokat a végső ajánlatban. Következésképpen az eljárás szokatlanul hosszú 
időt vehet igénybe. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az előírt mérnöki hozzájárulás 
jelentős.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. technikai okokból nincs verseny; i. jogi vagy technikai okokból nincs 
verseny;

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben feltétlenül szükséges, ha a
vis maior által kiváltott rendkívüli 

d) amennyiben feltétlenül szükséges, ha az 
ajánlatkérő szerv által előre nem látható 
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sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos és a 
tárgyalásos eljárás határideje nem tartható 
be; a rendkívüli sürgősség indokolására 
felhozott körülmények semmiképpen nem 
lehetnek az ajánlatkérő szervnek 
betudhatók;

események által kiváltott rendkívüli 
sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos és a 
tárgyalásos eljárás határideje nem tartható 
be; a rendkívüli sürgősség indokolására 
felhozott körülmények semmiképpen nem 
lehetnek az ajánlatkérő szervnek 
betudhatók;

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás alkalmazható olyan új építési 
munkákat, illetve szolgáltatásokat illetően, 
amelyek attól a gazdasági szereplőtől 
megrendelt munkák megismétléséből 
állnak, akinek, illetve amelynek ugyanaz az 
ajánlatkérő szerv már odaítélt egy korábbi 
szerződést, feltéve, hogy ezek az építési 
munkák, illetve szolgáltatások megfelelnek 
egy olyan alapprojektnek, amelyre az 
eredeti szerződést a 24. cikk (1) bekezdése 
szerinti eljárást követően ítélték oda. Az 
alapprojektnek utalnia kell a lehetséges 
további építési beruházások vagy 
szolgáltatások terjedelmére, és azokra a 
feltételekre, amelyek szerint azokat oda 
fogják ítélni.

Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás alkalmazható olyan új építési 
munkákat, illetve szolgáltatásokat illetően, 
amelyek attól a gazdasági szereplőtől 
megrendelt munkák megismétléséből 
állnak, akinek, illetve amelynek ugyanaz az 
ajánlatkérő szerv már odaítélt egy korábbi 
szerződést, feltéve, hogy ezek az építési 
munkák, illetve szolgáltatások megfelelnek 
egy olyan alapprojektnek, amelyre az 
eredeti szerződést a 24. cikk (1) bekezdése 
szerinti eljárást követően ítélték oda.

Indokolás

Az alapprojektet kiegészítő esetleges új munkákat vagy szolgáltatásokat az „opció” 
eszközének keretében tüntetik fel. A további nyilatkozat ezért felesleges.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A keretmegállapodás tartama nem A keretmegállapodás tartama nem 
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haladhatja meg a négy évet, kivéve a 
kellően – különösen a keretmegállapodás 
tárgyával – indokolt kivételes eseteket.

haladhatja meg az egyes tagállamok 
nemzeti rendelkezéseiben bevezetett 
határidőt.

Indokolás

A jobb szabályozás szempontjából helyénvaló volna a maximális időtartamot az egyes 
tagállamok egyedi igényei alapján meghatározni.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek elektronikus 
árlejtéseket is alkalmazhatnak, amelyekben 
új – lefelé kiigazított – árakat és/vagy az 
ajánlat egyes elemeire vonatkozó új 
értékeket mutatnak be.

Kizárólag a szabványosított szolgáltatások 
és áruk esetében az ajánlatkérők 
elektronikus árlejtéseket is alkalmazhatnak, 
amelyekben új – lefelé kiigazított – árakat 
és/vagy az ajánlat egyes elemeire 
vonatkozó új értékeket mutatnak be. A 
szolgáltatásnyújtásra és az építési 
beruházásra irányuló egyes szerződések –
amelyek tárgya szellemi teljesítmény, mint 
például egy építési beruházás terve – nem 
képezhetik elektronikus árverés tárgyát.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
38 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha nincs olyan szerződés, amely 
meghatározná az alkalmazandó 
közbeszerzési jogot, a szerződés 
odaítélésére vonatkozó nemzeti jogot az 
alábbi szabályok szerint kell megállapítani:

(5) Ha nincs olyan szerződés, amely 
meghatározná a (3) bekezdés szerint
alkalmazandó közbeszerzési jogot, a 
szerződés odaítélésére vonatkozó nemzeti 
jogot az alábbi szabályok szerint kell 
megállapítani:

Indokolás

A (6) bekezdésben foglaltakhoz hasonlóan itt is meg kell határozni a szerződés hiányának 
azon konkrét esetét, amelyre ezt a bekezdést alkalmazni kell.
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Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek közé az intézkedések közé tartozik a 
részvételre jelentkezőnek vagy az 
ajánlattevőnek a beszerzési eljárás 
előkészítésében való részvételével 
kapcsolatban kicserélt, illetve abból 
származó releváns információ közlése a 
többi részvételre jelentkezővel és 
ajánlattevővel, valamint az ajánlatok 
beérkezésére megállapított megfelelő 
határidők. Az érintett részvételre jelentkező 
vagy ajánlattevő csak akkor zárható ki az 
eljárásból, ha nincs más eszköz arra, hogy 
az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben 
tartására vonatkozó kötelezettség betartását 
biztosítsák.

Ezek közé az intézkedések közé tartozik a 
részvételre jelentkezőnek vagy az 
ajánlattevőnek a beszerzési eljárás 
előkészítésében való részvételével 
kapcsolatban kicserélt, illetve abból 
származó releváns információ közlése a 
többi részvételre jelentkezővel és 
ajánlattevővel, valamint az ajánlatok 
beérkezésére megállapított megfelelő 
határidők. Az érintett részvételre jelentkező 
vagy ajánlattevő csak akkor zárható ki az 
eljárásból, ha az ajánlatkérő szerv 
bizonyítja, hogy nincs más eszköz arra, 
hogy az egyenlő bánásmód elvének 
tiszteletben tartására vonatkozó 
kötelezettség betartását biztosítsák.

Indokolás

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E tulajdonságok utalhatnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 

E tulajdonságok utalnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
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előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára.

előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22. és 22a. (új) pontja szerinti 
életciklus bármely más szakaszának sajátos 
folyamatára és a társadalmi szempontból 
fenntartható előállítási eljárásra.

Indokolás

Fontos, hogy az ajánlatkérők számára lehetővé váljon a szociális és környezetvédelmi 
szempontok figyelembevételének előmozdítása. Az ajánlatkérő szerv számára már lehetővé 
tették, hogy a műszaki leírásban magas környezetvédelmi és szociális követelményeket 
határozzon meg.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki leírásnak meg kell határoznia 
továbbá, hogy szükség lesz-e a 
szellemitulajdon-jogok átruházására.

A műszaki leírásnak meg kell határoznia 
továbbá, hogy szükség lesz-e a 
szellemitulajdon-jogok átruházására, és ha 
igen, az ilyen jogok megszerzésének 
ellentételezésére vonatkozó feltételeket;

Indokolás

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki leírásban szerepelhetnek 
például az alábbiakkal kapcsolatos 
követelmények: teljesítmény, ideértve a 
környezeti és éghajlati teljesítményt, 
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valamint a társadalmi szempontból 
fenntartható termelési folyamat 
tekintetében vett teljesítményt; a szóban 
forgó szerződés teljesítésére kijelölt 
alkalmazottak szervezése, képesítései és 
tapasztalatai; biztonság vagy méretek, 
beleértve a minőségbiztosításra, 
terminológiára, szimbólumokra, 
vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, 
csomagolásra, jelölésre és címkézésre, 
használati utasításra vonatkozó eljárások; 
az életciklusra vonatkozó jellemzők (a 2. 
cikk (22) pontjának megfelelően); a 
szociálisan fenntartható előállítási 
folyamatra vonatkozó jellemzők (a 2. cikk 
22a. pontjának megfelelően); a tervezésre 
és az árkalkulációra vonatkozó szabályok, 
az építmény vizsgálatára, ellenőrzésére és 
átvételére vonatkozó feltételek, az építési 
eljárások, illetve technológiák, valamint 
minden olyan egyéb műszaki feltétel, 
amelyet az ajánlatkérő szervnek módjában 
áll általános vagy különös 
rendelkezésekkel előírni az elkészült 
építmény és az annak részét képező 
anyagok vagy alkatrészek tekintetében.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján - ideértve a 
környezetvédelmi jellemzőket is - feltéve, 
hogy a paraméterek kellően pontosak 
ahhoz, hogy lehetővé tegyék az 
ajánlattevők számára a szerződés tárgyának 
meghatározását, az ajánlatkérő szervek 
számára pedig a szerződés odaítélését;

a) a teljesítmény, illetve a funkcionális 
követelmények alapján – ideértve a 
társadalmi és környezetvédelmi 
jellemzőket is – feltéve, hogy a 
paraméterek kellően pontosak ahhoz, hogy 
lehetővé tegyék az ajánlattevők számára a 
szerződés tárgyának meghatározását, az 
ajánlatkérő szervek számára pedig a 
szerződés odaítélését; a fenti (1) 
bekezdéssel összhangban a műszaki 
leírások a munkálatok, az ellátás vagy a 
felhasznált szolgáltatások teljesítményére 
és műszaki követelményeire vonatkozó 
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műszaki előírásokon kívül 
megfogalmazhatók a használatban lévő 
kért építési beruházás, árubeszerzés vagy 
szolgáltatás életciklus – vagy társadalmi 
szempontból fenntartható gyártás eljárás 
jellemzőihez kapcsolódó teljesítmény –
vagy funkcionális követelményekkel is;

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a címkére vonatkozó követelmények 
csak olyan jellemzőket érintenek, amelyek 
a szerződés tárgyához kapcsolódnak, és 
amelyek alkalmasak a szerződés tárgyát 
képező építési beruházás, árubeszerzés 
vagy szolgáltatás jellemzőinek 
meghatározására;

a) a címkére vonatkozó követelmények 
csak olyan jellemzőket érintenek, amelyek 
a szerződés tárgyához vagy a szerződés 
tárgyának előállításához kapcsolódnak, és 
amelyek alkalmasak a szerződés tárgyát 
képező építési beruházás, árubeszerzés 
vagy szolgáltatás jellemzőinek 
meghatározására;

Indokolás

Amikor a követelményeket a szerződés tárgyához kapcsolódó jellemzőkhöz kötik, nem marad 
hely olyan címkék számára, mint például a munkakörnyezet.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérő szervek a tervezett 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
szándékaikat előzetes tájékoztató 
közzététele útján közölhetik, amelyet a 
költségvetési év kezdetét követően a lehető 
leghamarabb közzé kell tenni. A 
tájékoztató a VI. melléklet B. részének I. 
szakaszában előírt információkat 
tartalmazza. A tájékoztatókat vagy a 
Bizottság vagy az ajánlatkérő szervek 

(1) Az ajánlatkérő szervek a tervezett 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
szándékaikat előzetes tájékoztató 
közzététele útján közlik, amelyet a 
költségvetési év kezdetét követően a lehető 
leghamarabb közzé kell tenni. A 
tájékoztató a VI. melléklet B. részének I. 
szakaszában előírt információkat 
tartalmazza. A tájékoztatókat vagy a 
Bizottság vagy az ajánlatkérő szervek 
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teszik közzé a IX. melléklet 2. pontjának b) 
alpontjában leírt „felhasználói oldalukon”. 
Amennyiben az ajánlatkérő szervek 
közzéteszik a tájékoztatót a felhasználói 
oldalukon, a felhasználói oldalukon való 
közzétételről értesítést küldenek a IX. 
melléklet 3. pontjának megfelelően.

teszik közzé a IX. melléklet 2. pontjának b) 
alpontjában leírt „felhasználói oldalukon”. 
Amennyiben az ajánlatkérő szervek 
közzéteszik a tájékoztatót a felhasználói 
oldalukon, a felhasználói oldalukon való 
közzétételről értesítést küldenek a IX. 
melléklet 3. pontjának megfelelően.

Indokolás

A hirdetmények közzétételét kötelezővé kell tenni az átláthatóság és a vállalkozások, 
különösen a kkv-k teljes körű tájékoztatása érdekében, elegendő időt biztosítva számukra 
ahhoz, hogy ajánlatukat jó előre elkészítsék.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghívásos és tárgyalásos eljárások 
esetében a központi szint alatti ajánlatkérő 
szervek a 24. cikk (2) bekezdése 
értelmében előzetes tájékoztatót 
alkalmazhatnak pályázati felhívásként, 
feltéve, hogy a tájékoztató az alábbi 
feltételek mindegyikének megfelel:

A meghívásos és tárgyalásos eljárások 
esetében a központi szint alatti ajánlatkérő 
szervek a 24. cikk (2) bekezdése 
értelmében előzetes tájékoztatót 
alkalmaznak pályázati felhívásként, 
feltéve, hogy a tájékoztató az alábbi 
feltételek mindegyikének megfelel:

Indokolás

A hirdetmények közzétételét kötelezővé kell tenni az átláthatóság és a vállalkozások, 
különösen a kkv-k teljes körű tájékoztatása érdekében, elegendő időt biztosítva számukra 
ahhoz, hogy ajánlatukat jó előre elkészítsék.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ajánlat olyan ajánlattevőtől 
származik, amely nincs kizárva a 
részvételből a 21. és az 55. cikk szerint, és 
megfelel az ajánlatkérő szerv által az 56. 
cikkel összhangban megállapított 

b) az ajánlat olyan ajánlattevőtől 
származik, amely nincs kizárva a 
részvételből a 21. és az 55. cikk szerint, és 
megfelel az ajánlatkérő szerv által az 56. 
cikkel összhangban megállapított 
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kiválasztási szempontoknak, valamint adott 
esetben a 64. cikkben említett 
megkülönböztetésmentességi szabályoknak 
és szempontoknak.

kiválasztási szempontoknak, valamint adott 
esetben a 64. cikkben és a 71. cikkben
említett megkülönböztetésmentességi 
szabályoknak és szempontoknak.

Indokolás

A 71. cikk az alvállalkozók alkalmazására vonatkozik, amelyet szintén figyelembe kell venni.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az ajánlatkérőszervek határozhatnak 
úgy, hogy nem ítélik oda a szerződést a 
legjobb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek, 
ha megállapították, hogy az ajánlat nem 
tesz eleget az uniós vagy nemzeti szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi 
jogszabályok, rendeletek és egyéb kötelező 
érvényű előírások, a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó kollektív 
szerződések vagy a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi szociális és 
környezetvédelmi jogi rendelkezések által 
megállapított kötelezettségeknek, feltéve, 
hogy ezek a szerződés tárgyához 
kapcsolódnak.

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Az alapos indokkal történő kizárást kivétel nélkül minden tagállamban kötelezően elő kell 
írni.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is;

a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír az 
uniós vagy nemzeti szociális, munkaügyi 
vagy környezetvédelmi jogszabályok, 
kollektív megállapodások (például 
bérmegállapodások) vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is;

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ha a gazdasági szereplő jelentős vagy 
ismétlődő hiányosságokról tett 
tanúbizonyságot az ugyanazon ajánlatkérő 
szervvel kötött valamely korábbi, hasonló 
jellegű szerződés, illetve szerződések 
bármely lényeges követelményének 
teljesítésével kapcsolatban.

d) ha a gazdasági szereplő jelentős vagy 
ismétlődő hiányosságokról tett 
tanúbizonyságot valamely korábbi, hasonló 
jellegű szerződés, illetve szerződések 
bármely lényeges követelményének 
teljesítésével kapcsolatban.

Indokolás

Az elhagyásra azért van szükség, hogy elkerüljük a visszaéléseket a tagállamok és a helyi 
önkormányzatok körében, amelyek valamennyien a közszektorhoz tartoznak.

Módosítás 69
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Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés d) pontjában szereplő 
kizárási ok alkalmazása érdekében az 
ajánlatkérő szerveknek gondoskodniuk 
kell a szerződéses teljesítés értékelésének 
olyan módszeréről, amely objektív és 
mérhető szempontokon alapul, és amelyet 
rendszeres, következetes és átlátható 
módon alkalmaznak. A teljesítés 
értékelését közölni kell az érintett 
vállalkozóval, és biztosítani kell számára 
annak lehetőséget, hogy kifogást 
emelhessen a megállapítások ellen, illetve 
hogy bírói védelmet kérjen.

törölve

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk (1)–(5) bekezdésének előírásait 
alkalmazni kell az alvállalkozásba adási 
eljárásokra és az alvállalkozókra.

Indokolás

A cél, hogy az ajánlatkérő szervek számára több lehetőséget biztosítsanak az alvállalkozók 
bevonásának figyelembe vételére.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Legkésőbb két évvel a 92. cikk (1) 
bekezdésében megállapított időpont után 
az útlevelet kizárólag elektronikus 
formában lehet majd megadni.

(2) Legkésőbb két évvel a 92. cikk (1) 
bekezdésében megállapított időpont után 
az útlevelet kizárólag elektronikus 
formában lehet majd megadni, kivéve ha az 
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ajánlatkérő szervek technikai okok miatt 
igazoltan nem tudják tartani az említett 
határidőt.

Indokolás

Egyes ajánlatkérő szervek esetében előfordulhat, hogy több időre lesz szükségük e rendelkezés 
végrehajtásához, és számukra több időt kell biztosítani.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A meghívásos eljárásban, a tárgyalásos 
eljárásban, a versenypárbeszédben és az 
innovációs partnerségben az ajánlatkérő 
szerv korlátozhatja a kiválasztási 
szempontoknak megfelelő olyan 
jelentkezők számát, akiket, illetve 
amelyeket ajánlattételre vagy párbeszédben 
való részvételre fel fog hívni, feltéve, hogy
elegendő számú alkalmas jelentkező van.

A meghívásos eljárásban, a tárgyalásos 
eljárásban, a versenypárbeszédben és az 
innovációs partnerségben az ajánlatkérő 
szerv korlátozhatja a kiválasztási 
szempontoknak megfelelő olyan 
jelentkezők számát, akiket, illetve 
amelyeket ajánlattételre vagy párbeszédben 
való részvételre fel fog hívni, feltéve, hogy 
biztosított a (2) bekezdés szerinti 
minimális számú alkalmas jelentkező.

Indokolás

A rendelkezések téves értelmezésének elkerülése érdekében a feltételt pontosítani kell és 
egyértelművé kell tenni.

Módosítás 73

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pontban említett feltétel elsőbbséget 
élvez a b) pontban foglalt feltétellel 
szemben, kivéve ha indokolt az attól való 
eltérés.
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Indokolás

Előnyben kell részesíteni a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, mivel ez biztosítja a 
gazdasági és társadalmi szempontból legjobb és legelőnyösebb ajánlat kiválasztását, valamint 
a jobb ár-érték arányt. Az ajánlatkérő szervek számára ugyanakkor lehetővé kell tenni, hogy 
alapos indok esetén a második feltételt alkalmazzák.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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. 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:

(2) Az (1) bekezdés a) pontja értelmében 
az ajánlatkérő szerv szemszögéből 
gazdaságilag, társadalmilag és 
környezetileg legelőnyösebb ajánlatot a 
szóban forgó közbeszerzési szerződés 
tárgyával kapcsolatos szempontok alapján 
kell meghatározni. Ezek a szempontok az 
(1) bekezdés b) pontja szerinti áron és 
költségeken kívül a szóban forgó 
közbeszerzési szerződés tárgyával vagy 
annak előállításával kapcsolatos egyéb 
szempontokat is magukban foglalnak, 
úgymint:

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az ajánlatkérő szerv a szerződés odaítélésének kritériumai 
között a teljes előállítási folyamatot figyelembe veheti.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 minőség, ideértve a műszaki értéket, az 
esztétikai és a funkcionális jellemzőket, a 
hozzáférhetőséget, a valamennyi 
felhasználó számára alkalmas kialakítást, a 
fenntartható növekedést és a 
foglalkoztatást elősegítő környezetvédelmi 
és társadalmi jellemzőket, valamint az 
innovatív jelleget; az életciklus 
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folyamatával kapcsolatos kritériumok és a 
szociális szempontból fenntartható 
előállítási folyamat kritériumok, amelyek 
magukban foglalhatják a hátrányos 
helyzetű vagy kiszolgáltatott csoporthoz 
tartozó személyek foglalkoztatását;

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a szolgáltatásnyújtásra irányuló és az 
építési terveket magukban foglaló 
szerződések esetében az adott szerződés 
teljesítésével megbízott alkalmazotti 
állomány szervezete, képesítése és 
tapasztalata, valamint bármely 
alvállalkozó kapacitása, képességei és 
szakmai hitele is figyelembe vehető, ami 
azzal a következménnyel jár, hogy a 
szerződés odaítélését követően az adott 
alkalmazottak csak az ajánlatkérő szerv 
hozzájárulásával helyettesíthetők és 
további alvállalkozók is csak az 
ajánlatkérő szerv hozzájárulásával 
vonhatók be; az ajánlatkérő szervnek 
ellenőriznie kell, hogy a helyettesek, illetve 
a további alvállalkozók bevonása azonos 
szervezeti és minőségi szintet biztosít;

Indokolás

E módosítás célja, hogy az ajánlatkérő szervek számára tágabb hatásköröket biztosítsanak az 
alvállalkozások figyelembe vételére.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

25 %-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a felszámított ár vagy költség több mint
10 %-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
és/vagy az ajánlattevő számára az építési 
beruházás kivitelezéséhez, az áruk 
leszállításához, illetve a 
szolgáltatásnyújtáshoz rendelkezésre álló 
kivételesen előnyös feltételek;

Indokolás

A jelenlegi irányelv szövegének visszavonása.

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az 
Unió szociális, munkaügyi vagy 
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környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

környezetvédelmi jogszabályai vagy e 
területek nemzeti törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezései vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Indokolás

Ez a módosítás ismételten bevezeti a közbeszerzési irányelv (2004/18/EK) 55. cikke (1) 
bekezdésének d) pontját. Az ajánlatkérőnek jogában kell, hogy álljon a szerződéskötés 
megtagadása olyan ajánlattevőtől, amely nem felel meg a jogszabályoknak és rendeleteknek. 
Az e cikkben szereplő, rendeletekre való hivatkozás nem korlátozható az egyes szabályozási 
területekhez tartozó uniós jogszabályokra. A cikket ki kell egészíteni, hogy magában foglalja a 
nemzeti jogszabályokat és a munkaerőpiacot szabályozó rendszereket is.

Módosítás 81

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adózással, környezetvédelemmel, 
munkavédelmi rendelkezésekkel és 
munkafeltételekkel kapcsolatos 
kötelezettségek:
a) Az ajánlatkérő szerv az ajánlattételhez 
szükséges dokumentációban megnevezheti 
– vagy valamely tagállam által kötelezhető 
arra, hogy megnevezze – azt a szervet vagy 
azokat a szerveket, amelytől, illetve 
amelyektől a részvételre jelentkező vagy az 
ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat 
az építési beruházás kivitelezése, illetve a 
szolgáltatás teljesítése területén 
szokásosan alkalmazott, adózással, 
környezetvédelemmel, munkavédelmi 
rendelkezésekkel és munkafeltételekkel 
kapcsolatos kötelezettségekről, amelyeket 
az építési területen végzendő építési 
munkákra, illetve a szerződés teljesítése 
során nyújtott szolgáltatásokra alkalmazni 
kell.
b) Az (1) bekezdésben említett 
tájékoztatást adó ajánlatkérő szerv 
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felhívja az ajánlattevőket vagy a 
közbeszerzési eljárásban részvételre 
jelentkezőket arra, hogy nyilatkozzanak 
arról, hogy ajánlatuk elkészítésénél 
figyelembe vették az építési beruházás 
kivitelezése, illetve a szolgáltatásnyújtás 
helyén rendszerint alkalmazott 
munkavédelmi rendelkezésekkel és 
munkafeltételekkel kapcsolatos 
kötelezettségeket.
c) Azok a tagállamok, ahol (az állami 
szektoron belül) védik a visszaéléseket 
jelentő állami alkalmazottakat, kérhetik, 
hogy a gazdasági szereplő által 
alkalmazott munkavállaló ezzel 
egyenértékű védelemben részesüljön, ha a 
gazdasági szereplő államilag 
finanszírozott szolgáltatásokat lát el.

Indokolás

Ez a módosítás néhány kisebb változtatás mellett ismételten bevezeti a jelenlegi, 2004/18/EK 
közbeszerzési irányelv 27. cikkét. Ezt a lényeges cikket nem szabad elhagyni. Az informátorok 
védelmét tiszteletben kell tartani az olyan tagállamokban, amelyek rendelkeznek, vagy 
rendelkezni kívánnak ilyen természetű jogokkal.

Módosítás 82

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 

(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 utólag 
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen, és olyan szabályozásról 
rendelkeznek, amelynek értelmében az 
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dokumentumokban kell meghatározni. ajánlatkérő szerv a folyamatos 
jogbiztonság érdekében, szükség esetén 
akár újrapályáztatás nélkül átveheti a 
fővállalkozó aláírói státuszát. A szóban 
forgó fizetési módra vonatkozó 
rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

Indokolás

Szükség esetén (pl. ha a fővállalkozó fizetésképtelen) az ajánlatkérő szervnek képesnek kell 
lennie arra, hogy a jogbiztonság megőrzésével megszüntesse a megbízást. A nemzeti 
rendelkezéseknek ezért lehetővé kell tenniük az aláírói státusz átvételét és a szerződés vitatott 
pontjainak újratárgyalását. Ezenfelül a fővállalkozó kizárólag a szerződés teljesítését 
követően gyakorolhatja a jogosulatlan kifizetések elleni kifogásemelési jogát, ellenkező 
esetben az alvállalkozók végül meggátolnák a versenyt.

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor az első albekezdés nem 
érvényes abban az esetben, ha az eredeti 
vállalkozó helyébe egyetemes vagy 
részleges jogutódlás révén, vállalati 
átszervezési műveleteket vagy 
fizetésképtelenséget követően egy másik 
gazdasági szereplő lép, amely megfelel az 
eredetileg megállapított minőségi 
kiválasztási szempontoknak, feltéve, hogy 
ezzel nem jár együtt a szerződés egyéb 
lényeges módosítása, és hogy ez nem a 
jelen irányelv alkalmazásának 
megkerülését célozza.

Ugyanakkor az első albekezdés nem 
érvényes abban az esetben, ha az eredeti 
vállalkozó helyébe egyetemes vagy 
részleges jogutódlás révén, vállalati 
átszervezési műveleteket, tőke- vagy 
eszközátruházást, fizetésképtelenséget 
követően vagy szerződési feltétel alapján
egy másik gazdasági szereplő lép, amely 
megfelel az eredetileg megállapított 
minőségi kiválasztási szempontoknak, 
feltéve, hogy ezzel nem jár együtt a 
szerződés egyéb lényeges módosítása, és 
hogy ez nem a jelen irányelv 
alkalmazásának megkerülését célozza.

Indokolás

Az ajánlatkérő szerv a Bíróság felügyelete mellett teljesen jogszerűen kifogást emelhet egy 
szerződéses partner helyettesítése ellen azon az alapon, hogy az új szerződő fél nem biztosít a 
helyettesített fél által nyújtottal megegyező pénzügyi és illetékességi garanciákat a szerződés 
változatlan feltételekkel zajló teljesítésére vonatkozóan.
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Módosítás 84

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 85

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 86

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 87

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 4 bekezdés
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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.

Indokolás

A szolgáltatások egyedi kezelése csak akkor indokolt, ha azt az összes hasonló jellegű 
szolgáltatásra alkalmazzák. A jogi szolgáltatásokra ugyanazok a titoktartási szabályok 
vonatkoznak, így azokat nem szabad megkülönböztetni.

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak olyan megfelelő 
eljárásokat kell bevezetniük a jelen fejezet 
hatálya alá tartozó szerződések 
odaítélésére, amelyek biztosítják az 
átláthatóság és a gazdasági szereplőkkel 
való egyenlő bánásmód elvének teljes 
körű betartását, valamint lehetővé teszik, 
hogy az ajánlatkérő szervek figyelembe 
vegyék az adott szolgáltatások 
sajátosságait.

törölve

Módosítás 89

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 
átfogóságának biztosításával kapcsolatos 
igényt, az igénybevevők különböző 
kategóriáinak sajátos igényeit, az 
igénybevevők bevonását és 

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az ajánlatkérő szervek 
figyelembe vegyék a szolgáltatásokhoz 
való egyetemes hozzáférésnek, azok
minőségének, folyamatosságának, 
hozzáférhetőségének, 
megfizethetőségének, elérhetőségének, 
biztonságának és átfogóságának 
biztosításával kapcsolatos igényt, az 
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felhatalmazását, valamint az innovációt. A 
tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy 
a szolgáltatót nem pusztán a 
szolgáltatásnyújtás ára alapján kell 
kiválasztani.

igénybevevők különböző kategóriáinak 
sajátos igényeit, az igénybevevők 
bevonását és felhatalmazását, valamint az 
innovációt.

Indokolás

Ezek a jellemzők az általános érdekű szolgáltatások lényegi elemei, és azokat e kereten belül 
a lehető legnagyobb mértékben biztosítani kell.

Módosítás 90

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok szabadon előírhatják, 
hogy a XVI. mellékletben felsorolt 
szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokat adott típusú gazdasági 
szereplőknek kell ellátniuk.

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy a szociális szolgáltatásokat olyan típusú vállalatok lássák 
el, amelyek célja a profit és nem az egyének gondozásának támogatása, a tagállamok 
számára lehetővé kell tenni annak előírását, hogy a szociális szolgáltatásokat bizonyos 
formájú vállalatok lássák el. A módosítás Európa régióinak azon lehetőségével kapcsolatos, 
hogy saját növekedési és fejlődési stratégiákat alakítsanak ki az inkluzív társadalmak 
létrehozása és annak érdekében, hogy az emberek számára vonzóbb helyekké váljanak.

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A XVI. mellékletben felsorolt, 
szociális és egyéb specifikus 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződések 
esetében az ajánlatkérő szervek 
elvárhatják a gazdasági szereplőktől, hogy 
ismételten fektessenek be az adott 
műveletbe az ugyanazon műveletből 
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származó minden profitot, és csak non-
profit szervezetektől fogadjanak el 
ajánlatokat.

Indokolás

Annak hangsúlyozása érdekében, hogy az ajánlatkérő szerveknek jogában áll olyan 
követelményeket támasztani, amelyek biztosítják, hogy az adófizetők szociális szolgáltatásokra
elkülönített pénzét e célra használják fel akkor is, ha közbeszerzést alkalmazzák és nem csak a 
belső műveletek során. A módosítás Európa régióinak azon lehetőségével kapcsolatos, hogy 
saját növekedési és fejlődési stratégiákat alakítsanak ki az inkluzív társadalmak létrehozása 
és annak érdekében, hogy az emberek számára vonzóbb helyekké váljanak.

Módosítás 92

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;

b) általános és célzott jogi tanácsadás és 
gyakorlati iránymutatás az ajánlatkérő 
szerveknek a közbeszerzési szabályok és 
elvek értelmezésével és alkalmazásával 
kapcsolatban;

Indokolás

Szakosodott központi szervként a független testületnek kell felelnie az ajánlatkérő szerveknek 
a közbeszerzési szabályok és elvek értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban nyújtott 
általános és célzott jogi tanácsadásért és gyakorlati iránymutatásért.

Módosítás 93

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 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség vagy 
bármilyen szabálytalanság megelőzésére, 
felderítésére és az ilyen esetekről való 
megfelelő jelentéskészítésre;
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Indokolás

Az ajánlatkérő szervek által szervezett eljárások szabályszerűségének további megerősítése 
érdekében és pedagógiai céllal mindennemű szabálytalanságra utalni kell, azok súlyosságától 
függetlenül.

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv valamennyi 
szerződésről vagy keretmegállapodásról és 
minden olyan esetben, amikor dinamikus 
beszerzési rendszert hoznak létre, írásbeli 
jelentést készít, amelynek legalább a 
következőket kell tartalmaznia:

Az ajánlatkérő szerv az értékhatárt túllépő 
valamennyi – akár szerződés, akár 
keretmegállapodás formájában 
megvalósuló – közbeszerzésről és minden 
olyan esetben, amikor dinamikus 
beszerzési rendszert hoznak létre, írásbeli 
jelentést készít, amelynek legalább a 
következőket kell tartalmaznia:

Indokolás

A 85. cikkben foglalt rendelkezésekkel összhangban készített írásbeli jelentéseket csak „az 
értékhatárt túllépő közbeszerzések” esetében kell előírni. Az „értékhatár alatti 
közbeszerzések” esetében ez számottevő bürokratikus eljárásokat eredményezne. Az ilyen 
terheknek ésszerűen arányosnak kell lenniük az érintett pénzügyi értékkel.

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
85 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság vagy a nemzeti felügyeleti 
testület kéri, tájékoztatni kell őket a 
jelentésről vagy annak főbb elemeiről.

A Bizottságot vagy a nemzeti felügyeleti 
testületet tájékoztatni kell a jelentésről 
vagy annak főbb elemeiről.

Indokolás

Az ilyen jellegű jelentéstételi kötelezettség értelmét veszti, ha az eredmények benyújtása nem 
kötelező.
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Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gazdasági szereplők - különösen a 
kkv-k - közbeszerzéshez való 
hozzáférésének javítása céljából, valamint 
a jelen irányelvben szereplő rendelkezések 
pontos értelmezésének megkönnyítése 
érdekében a tagállamok kötelesek 
biztosítani, hogy megfelelő segítség álljon 
rendelkezésre, ideértve az elektronikus utat 
és az üzleti segítségnyújtásra szolgáló 
meglévő hálózatok alkalmazását.

(2) A gazdasági szereplők – különösen a 
kkv-k – közbeszerzéshez való 
hozzáférésének javítása céljából, valamint 
a jelen irányelvben szereplő rendelkezések 
pontos értelmezésének megkönnyítése 
érdekében a Bizottság és a tagállamok 
kötelesek biztosítani, hogy megfelelő és 
időszerű tájékoztatás és segítség álljon 
rendelkezésre, ideértve az elektronikus utat 
és az üzleti segítségnyújtásra szolgáló 
meglévő hálózatok alkalmazását.

Indokolás

Tekintettel a szövegek fokozottan szakmai jellegére, ebben a feladatban a Bizottságnak is 
közre kell működnie. Lényeges továbbá, hogy a kkv-k időben hozzájuthassanak a számukra 
szükséges információkhoz.

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
87 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 46., 47. és 48. cikkben említett 
hirdetmények tartalmazzák az e cikk (4) 
bekezdésében említett testületre vagy 
testületekre vonatkozó információkat.

Indokolás

Az ajánlatkérő szerveknek és vállalkozásoknak segítséget nyújtó testületekről széles körű és 
könnyen hozzáférhető információkat kell közzétenni.
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Módosítás 98

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a Bizottság segítségével 
együttműködnek az ajánlatkérő 
szerveknek szóló, a határokon átnyúló 
érdekeltség egyes esetekben való 
fennállásának megállapítására vonatkozó 
iránymutatások kidolgozásában, 
különösen annak érdekében, hogy 
javítsák a kohéziós politika eszközeiből 
vagy más uniós eszközökből finanszírozott 
programok végrehajtásához kapcsolódó 
ráfordítások hatékonyságát.

Indokolás

Ez összhangban áll a Regionális Fejlesztési Bizottságnak a közbeszerzés korszerűsítéséről 
szóló véleményével és különösen annak 7. és 15. bekezdésével.

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
XVI a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A következő jogi szolgáltatások:
79112000-2 Jogi képviseleti szolgáltatások
79100000-5 Jogi szolgáltatások
79110000-8 Jogi tanácsadási és
képviseleti szolgáltatások
79111000-5 Jogi tanácsadási 
szolgáltatások
79112100-3 Érdekeltek képviseletével 
kapcsolatos szolgáltatások
79120000-1 Szabadalmi és szerzői jogi 
tanácsadó szolgáltatások
79121000-8 Szerzői jogi tanácsadó 
szolgáltatások
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79121100-90 Szoftverrel kapcsolatos 
szerzői jogi tanácsadási szolgáltatások
79130000-4 Jogi dokumentációs és 
hitelesítési szolgáltatások
79131000-1 Dokumentációs 
szolgáltatások
79132000-8 Hitelesítési szolgáltatások
79140000-7 Jogi tanácsadói és 
információs szolgáltatások

Indokolás

A szolgáltatások egyedi kezelése csak akkor indokolt, ha azt az összes hasonló jellegű 
szolgáltatásra alkalmazzák. A jogi szolgáltatásokra ugyanazok a titoktartási szabályok 
vonatkoznak, így azokat nem szabad megkülönböztetni.
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