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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 
hatóságok 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 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
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai ágazatban működő ajánlatkérők által 
odaítélt közbeszerzések verseny előtt 
történő megnyitásának biztosítása 
érdekében rendelkezéseket kell kidolgozni 
a bizonyos érték feletti szerződésekre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások 
összehangolására. Ez a koordináció 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 bánásmódnak, a 
megkülönböztetés tilalmának, a kölcsönös 
elismerésnek, az arányosságnak és az 
átláthatóságnak a biztosításához szükséges. 
Tekintettel az említett koordináció által 
érintett ágazatok jellegére, a 
koordinációnak – a fenti elvek 
alkalmazásának garantálása mellett – meg 
kell teremtenie a tisztességes kereskedelmi 
gyakorlat keretét, és maximális 
rugalmasságot kell lehetővé tennie.

(2) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai ágazatban működő ajánlatkérők által 
odaítélt közbeszerzések verseny előtt 
történő megnyitásának biztosítása 
érdekében rendelkezéseket kell kidolgozni 
a bizonyos érték feletti szerződésekre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások 
összehangolására. Ez a koordináció 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 bánásmódnak, a 
megkülönböztetés tilalmának, a kölcsönös 
elismerésnek, az arányosságnak és az 
átláthatóságnak a biztosításához szükséges. 
Tekintetbe véve az említett koordináció 
által érintett ágazatok jellegét, a 
koordinációnak – a fenti elvek 
alkalmazásának garantálása mellett – meg 
kell teremtenie a tisztességes kereskedelmi 
gyakorlat keretét, és maximális 
rugalmasságot kell lehetővé tennie – a kis-
és közepes vállalatok számára különösen 
előnyösen – a közbeszerzési eljárás 
valamennyi szakaszában. A közbeszerzés 
szabályainak tiszteletben kell tartaniuk az 
EUMSZ 14. cikkében és 26. 
jegyzőkönyvében rögzített hatásköröket. A 
közbeszerzési szabályok alkalmazása nem 
akadályozhatja a hatóságokat abban, 
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hogy szabadon döntsenek arról, hogy 
hogyan végzik közszolgáltatási 
feladataikat.

Indokolás

Hozzáigazítás a Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseihez.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 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 jobban felhasználhassák 
a közbeszerzést a közös társadalmi célok 
támogatására. Szükség van ezenkívül az 
alapfogalmak és koncepciók tisztázására a 
nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának jól megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 

(4) 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, 
egyszerűsítve és ösztönözve különösen a 
kis- és középvállalkozások közbeszerzési 
eljárásokhoz való hozzáférését, valamint 
annak érdekében, hogy a beszerzők jobban 
felhasználhassák a közbeszerzést a közös 
társadalmi célok támogatására, az utóbbiak 
beszerzés és vásárlás tárgyával 
kapcsolatos önálló döntési jogának 
sérelme nélkül. Szükség van ezenkívül az 
alapfogalmak tisztázására az átláthatóság, 
az egyenlőség és a nagyobb jogbiztonság 
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aspektusok beépítésére. biztosítása érdekében, valamint az Európai 
Unió Bíróságának megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Indokolás

Nem sérülhet a beszerzőknek a vásárlás tárgyával kapcsolatos önálló döntési joga.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) 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.

(13) 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 az adott
közbeszerzésben, valamint a jövőbeli 
közbeszerzésekben való részvételből az 
Európai Unió területén.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A kutatás és az innováció - ideértve az 
öko-innovációt és a társadalmi innovációt 
is - a jövőbeni növekedést befolyásoló fő 
tényezők közé tartozik, és az „Európa 2020 
- az intelligens, fenntartható és inkluzív 

(25) A kutatás és az innováció - ideértve az 
öko-innovációt és a társadalmi innovációt 
is - a jövőbeni növekedést befolyásoló fő 
tényezők közé tartozik, és az „Európa 2020 
- az intelligens, fenntartható és inkluzív 
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növekedés stratégiája” című 
dokumentumban központi szerepet kapott. 
Az ajánlatkérőknek a közbeszerzést a 
lehető legmegfelelőbb módon kell 
stratégiailag felhasználniuk az innováció 
ösztönzése érdekében. Az innovatív áruk 
és szolgáltatások vásárlása kulcsszerepet 
játszik a közszolgáltatások 
hatékonyságának és minőségének 
javításában, és emellett jelentős társadalmi 
kihívásokra ad választ. Hozzájárul a 
források gazdaságilag legelőnyösebb 
elköltésének megvalósításához, valamint 
szélesebb körű gazdasági, környezeti és 
társadalmi előnyök eléréséhez, abban az 
értelemben, hogy új ötleteket szül, azokat 
innovatív termékekké és szolgáltatásokká 
alakítja, ezáltal pedig elősegíti a 
fenntartható gazdasági növekedést. Ez az 
irányelv várhatóan hozzá fog járulni az 
innovációs beszerzések megkönnyítéséhez, 
és segíti a tagállamokat az Innovatív Unió 
célkitűzéseinek elérésében. Ezért 
rendelkezni kell egy külön közbeszerzési 
eljárásról, amely lehetővé teszi az 
ajánlatkérők számára, hogy hosszú távú 
innovációs partnerséget létesítsenek 
valamely új, innovatív termék, szolgáltatás 
vagy építési beruházás kialakítása, majd 
megvásárlása érdekében, feltéve, hogy a 
termékeket, építési beruházásokat, illetve 
szolgáltatásokat a meghatározott 
teljesítményszinteknek és költségeknek 
megfelelően teljesítik. A partnerséget úgy 
kell felépíteni, hogy képes legyen a 
szükséges „piaci húzóerő” generálására, 
ösztönözve az innovatív megoldás 
kialakítását, a piac kizárása nélkül.

növekedés stratégiája” című 
dokumentumban központi szerepet kapott. 
Az ajánlatkérőknek a közbeszerzést a 
lehető legmegfelelőbb módon kell 
stratégiailag felhasználniuk a kutatás és az 
innováció ösztönzése érdekében, 
különösen regionális és helyi szinten. Az 
innovatív áruk és szolgáltatások vásárlása 
kulcsszerepet játszik a közszolgáltatások 
hatékonyságának és minőségének 
javításában, és emellett jelentős társadalmi 
kihívásokra ad választ. Hozzájárul a 
források gazdaságilag legelőnyösebb 
elköltésének megvalósításához, valamint 
szélesebb körű gazdasági, környezeti és 
társadalmi előnyök eléréséhez, abban az 
értelemben, hogy új ötleteket szül, azokat 
innovatív termékekké és szolgáltatásokká 
alakítja, ezáltal pedig elősegíti a 
fenntartható gazdasági növekedést. Ez az 
irányelv várhatóan hozzá fog járulni az 
innovációs beszerzések megkönnyítéséhez, 
és segíti a tagállamokat az Innovatív Unió 
célkitűzéseinek elérésében. Ezért 
rendelkezni kell egy külön közbeszerzési 
eljárásról, amely lehetővé teszi az 
ajánlatkérők számára, hogy hosszú távú 
innovációs partnerséget létesítsenek 
valamely új, innovatív termék, szolgáltatás 
vagy építési beruházás kialakítása, majd 
megvásárlása érdekében, feltéve, hogy a 
termékeket, építési beruházásokat, illetve 
szolgáltatásokat a meghatározott 
teljesítményszinteknek és költségeknek 
megfelelően teljesítik. A partnerséget úgy 
kell felépíteni, hogy képes legyen a 
szükséges „piaci húzóerő” generálására, 
ösztönözve az innovatív megoldás 
kialakítását, a piac kizárása nélkül.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a beszerzési 
folyamatok hatékonyságát és 
átláthatóságát. A közbeszerzési 
eljárásokban ezeknek kell a kommunikáció 
és az információcsere standard eszközévé 
válniuk. Az elektronikus eszközök 
használata segítségével idő is 
megtakarítható. Következésképpen 
rendelkezni kell azoknak a minimális 
időszakoknak a csökkentéséről, amelyek 
során elektronikus eszközöket használnak, 
azzal a feltétellel azonban, hogy 
kompatibilisek az uniós szinten elképzelt 
sajátos átviteli móddal. Ezenfelül a 
megfelelő funkciókkal rendelkező 
elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök lehetővé tehetik 
az ajánlatkérő szervek számára a 
közbeszerzési eljárások során felmerülő 
hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját.

(27) Az elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök nagymértékben 
leegyszerűsíthetik a szerződések 
közzétételét, és növelhetik a beszerzési 
folyamatok hatékonyságát és átláthatóságát 
különösen azzal, hogy alkalmazásuk 
korlátokat állít a szabályozás fékező 
túlbonyolítása elé. A közbeszerzési 
eljárásokban ezeknek kell a kommunikáció 
és az információcsere standard eszközévé 
válniuk. Az elektronikus eszközök 
használata segítségével idő is 
megtakarítható. Következésképpen 
rendelkezni kell azoknak a minimális 
időszakoknak a csökkentéséről, amelyek 
során elektronikus eszközöket használnak, 
azzal a feltétellel azonban, hogy 
kompatibilisek az uniós szinten elképzelt 
sajátos átviteli móddal. Ezenfelül a 
megfelelő funkciókkal rendelkező 
elektronikus tájékoztatási és 
kommunikációs eszközök lehetővé tehetik 
az ajánlatkérő szervek számára a 
közbeszerzési eljárások során felmerülő 
hibák megelőzését, feltárását és 
korrekcióját.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Erőteljes tendencia mutatkozik az 
európai közbeszerzési piacokon a 
közbeszerzők igényeinek aggregálására a 
méretgazdaságosság elérése céljából, 
ideértve az alacsonyabb árakat és ügyleti 
költségeket, valamint a beszerzési 
menedzsment fejlesztése és szakszerűbbé 
tétele érdekében. Ez a beszerzéseknek a 
részt vevő ajánlatkérők száma vagy az 
adott idő alatti volumen és érték alapján 

(28) Erőteljes tendencia mutatkozik az 
európai közbeszerzési piacokon a 
közbeszerzők igényeinek aggregálására a 
méretgazdaságosság elérése céljából, 
ideértve az alacsonyabb árakat és ügyleti 
költségeket, valamint a beszerzési 
menedzsment fejlesztése és szakszerűbbé 
tétele érdekében. Ez a beszerzéseknek a 
részt vevő ajánlatkérők száma vagy az 
adott idő alatti volumen és érték alapján 
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történő összevonása útján érhető el. 
Ugyanakkor a beszerzések összevonását és 
központosítását gondosan figyelemmel kell 
kísérni az összejátszás és a vásárlóerő 
túlzott koncentrálódásának elkerülése 
végett, valamint az átláthatóság és a 
verseny, illetve a kis- és 
középvállalkozások piacra jutási 
lehetőségeinek megőrzése érdekében.

történő összevonása útján érhető el. 
Ugyanakkor a beszerzések összevonását és 
központosítását gondosan figyelemmel kell 
kísérni az összejátszás és a vásárlóerő 
túlzott koncentrálódásának elkerülése 
végett, valamint az átláthatóság és a 
verseny, illetve a kis- és 
középvállalkozások piacra jutási 
lehetőségeinek erősítése érdekében, 
nagyobb rugalmasságra és 
alkalmazkodásra törekedve a 
közbeszerzési eljárások keretében.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A szerződéseknek a különböző 
tagállamokból származó ajánlatkérők által 
történő odaítélése jelenleg sajátos jogi 
nehézségekbe ütközik, különös tekintettel a 
nemzeti jogszabályok összeütközésére. 
Annak ellenére, hogy a 2004/17/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 közös beszerzést. A 
különböző tagállamokból származó 
ajánlatkérők érdekeltek lehetnek az 
együttműködésben és a 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 
által ésszerűen viselhető kockázatnál. Ezért 
az egységes piac ajánlatkérői közötti 
együttműködés megkönnyítése érdekében 
az alkalmazandó jogot megjelölő új 

(34) A szerződéseknek a különböző 
tagállamokból származó ajánlatkérők által 
történő odaítélése jelenleg sajátos jogi 
nehézségekbe ütközik, különös tekintettel a 
nemzeti jogszabályok összeütközésére. 
Annak ellenére, hogy a 2004/17/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 közös beszerzést. A 
különböző tagállamokból származó 
ajánlatkérők érdekeltek lehetnek az 
együttműködésben és a 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 
által ésszerűen viselhető kockázatnál. Ezért 
az egységes piac ajánlatkérői közötti 
együttműködés megkönnyítése érdekében 
az alkalmazandó jogot megjelölő új 
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szabályokat kell megállapítani a határokon 
átnyúló közös beszerzésre vonatkozóan. 
Emellett a különböző tagállamokban lévő 
ajánlatkérők a nemzeti vagy uniós jog 
hatálya alatt közös jogalanyokat hozhatnak 
létre. Az ilyen közös közbeszerzésekre 
különös szabályokat kell alkotni.

szabályokat kell megállapítani a határokon 
átnyúló közös beszerzésre vonatkozóan. 
Emellett a különböző tagállamokban lévő 
ajánlatkérők a nemzeti vagy uniós jog 
hatálya alatt közös jogalanyokat hozhatnak 
létre. Az ilyen közös közbeszerzésekre 
különös szabályokat kell alkotni.
Ugyanígy, a határokon átívelő 
közbeszerzések esetében nagyon fontos 
tisztázni a szellemitulajdon-jogokra 
vonatkozó aspektusokat.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) 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 ajánlatkérőknek
olyan kiváló minőségű építési 
beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra van szükségük, 
amely a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek. Ennek eredményeképpen az 
ajánlatkérők 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.

(43) 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, ugyanakkor 
biztosítaniuk kell azt is, hogy az 
ajánlatkérők olyan kiváló minőségű építési 
beruházást, árubeszerzést és 
szolgáltatásnyújtást követelhessenek meg, 
amely a lehető legjobban megfelel az 
igényeiknek, feltéve, hogy ezek a 
beruházások, árubeszerzések és 
szolgáltatásnyújtások kapcsolódnak a 
szerződés tárgyához. Ennek 
eredményeképpen az ajánlatkérők számára 
szerződés-odaítélési szempontként 
lehetőleg „a gazdaságilag, társadalmilag 
és környezeti szempontból is
legelőnyösebb ajánlat” alkalmazását kell 
megengedni, a költséghatékonyság 
elvének és a megfelelő minőségnek a 
figyelembevételével.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Ha az ajánlatkérő 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. Az 
említett 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 
ajánlatkérőre és biztosítaniuk kell a 
hatékony verseny lehetőségét, továbbá 
azokat olyan követelményeknek kell 
kísérniük, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által benyújtott információk 
hatékony ellenőrzését.

(44) Ha az ajánlatkérő 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. Az 
említett 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 
ajánlatkérőre és biztosítaniuk kell a 
hatékony verseny lehetőségét, továbbá 
azokat olyan követelményeknek kell 
kísérniük, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által benyújtott információk 
hatékony ellenőrzését.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Az értékelés bemutatta, hogy a 
tagállamok nem kísérik következetesen és 
rendszeresen figyelemmel a közbeszerzési 
szabályok végrehajtását és működését. Ez 
negatív hatással van az említett 
irányelvekből eredő rendelkezések 

(57) Az értékelés megmutatta, hogy a 
tagállamok nem kísérik következetesen és 
rendszeresen figyelemmel a közbeszerzési 
szabályok végrehajtását és működését, és 
nem is törekednek erre. Ez negatív 
hatással van az említett irányelvekből 
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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 
ajánlatkérők 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 
alkalmazásának, ellenőrzésének és 
figyelemmel kísérésének biztosítása, 
valamint a közbeszerzési politika 
eredményeinek az egész Unióra kiterjedő 
módszeres értékelése érdekében.

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 – mindenekelőtt az Unió 
által társfinanszírozott projektek esetében –
a problémák megelőzésének,
felismerésének és korai szakaszban történő 
megoldásának, valamint a szerkezeti 
hiányosságok megállapításának 
eszközeként szolgálhatnának. Konkrétan 
nagyon fontos az említett mechanizmusok 
összehangolása a közbeszerzési politika 
következetes alkalmazásának, 
ellenőrzésének és figyelemmel kísérésének 
biztosítása, valamint a közbeszerzési 
politika eredményeinek az egész Unióra 
kiterjedő módszeres értékelése érdekében.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Nem biztos, hogy minden ajánlatkérő 
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 

(59) Nem biztos, hogy minden ajánlatkérő 
– és különösen a helyi hatóságok –
rendelkezik megfelelő belső 
szakértelemmel a gazdaságilag vagy 
műszakilag összetett szerződések 
lebonyolításához. Ilyen körülmények 
közepette a megfelelő szakmai támogatás 
hatékonyan kiegészíti a felügyeleti és az 
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célkitűzés egyrészt az ajánlatkérők 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.

ellenőrzési tevékenységeket. Ez a 
célkitűzés egyrészt az ajánlatkérők 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 12

Irányelvre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A nyomon követési, felügyeleti és 
támogatási struktúrák vagy 
mechanizmusok nemzeti szinten már 
léteznek, és természetesen alkalmazhatók a 
közbeszerzés nyomon követésének, 
végrehajtásának és ellenőrzésének 
biztosítására, valamint az ajánlatkérők és a 
gazdasági szereplők számára szükséges 
támogatás megadására.

(60) A nyomon követési, felügyeleti és 
támogatási struktúrák vagy 
mechanizmusok nemzeti szinten már 
léteznek, és természetesen alkalmazhatók a 
közbeszerzés nyomon követésének, 
végrehajtásának és ellenőrzésének 
biztosítására, valamint az ajánlatkérők –
különösen a regionális és helyi hatóságok 
– és a gazdasági szereplők – nevezetesen a 
kis- és középvállalkozások – számára 
szükséges támogatás megadására 
valamennyi közbeszerzési eljárás 
lebonyolításában.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) Ezen irányelv átültetése kiemelt 
jelentőséggel bír az egyszerűsítésre 
irányuló törekvések, valamint az uniós 
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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 
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 14

Irányelvre irányuló javaslat
61 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61b) Ezenkívül a Bizottságnak és a 
tagállamoknak rendszeres képzéseket, 
konzultációkat és figyelemfelhívó 
kampányokat kell szervezniük a regionális 
és helyi hatóságok, valamint a kkv-k 
számára, illetve más érdekelteket is be kell 
vonniuk annak érdekében, hogy az 
érintettek a közbeszerzési eljárásokban 
tájékozottan vehessenek részt és 
csökkenjen a hibák száma, az ajánlatkérő 
helyi és regionális hatóságok szintjén 
megteremtve az innovatív közbeszrzések 
végrehajtásának szakmai alapját;
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A jelenleg a 2004/17/EK irányelv 2. cikke első albekezdésének a) pontjában szereplő 
meghatározás visszaállítása; ez a már jóváhagyott meghatározás nem enged teret a jogi 
bizonytalanságnak.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
12 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.
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Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2014. június 30-tól kezdődően 
kétévente megvizsgálja, hogy a 12. cikk a) 
és b) pontjában megállapított értékhatárok 
megfelelnek-e a Kormányzati 
Közbeszerzési Megállapodásban előírt 
értékhatároknak, és szükség esetén 
módosítja azokat.

A Bizottság 2014. június 30-tól kezdődően 
kétévente megvizsgálja, hogy a 12. cikk a), 
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 18

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás;

b) választottbírói és békéltetési 
szolgáltatás, beleértve a vitarendezési 
szolgáltatásokat is;

Indokolás

A „vitarendezési szolgáltatás” az általános építési és mélyépítési munkákra vonatkozó 
nemzetközi FIDIC szerződéses feltételek alkalmazásához kapcsolódó, a Világbank által 
bevezetett különleges vitarendezési szolgáltatás.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
19 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. cikk
Kizárólagos jogok alapján odaítélt, 
szolgáltatásra irányuló szerződések

Ez az irányelv nem alkalmazható azon 
szolgáltatásra irányuló szerződésekre, 
amelyeket olyan szervezetnek ítélnek oda, 
amely a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja 
értelmében maga is ajánlatkérő szerv, 
vagy amelyet ajánlatkérő szervek 
társulásának ítélnek oda, olyan 
kizárólagos jog alapján, amelyet a 
Szerződéssel összeegyeztethető, kihirdetett 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási 
rendelkezés értelmében e szervek 
élveznek.

Indokolás

A jelenlegi 2004/17/EK irányelv 25. cikkének ismételt bevezetése. Ez a cikk fontos az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások működése szempontjából. Kizárja azokat a 
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződéseket, amelyek olyan kizárólagos jogon 
alapulnak, amelyeket a Szerződéssel összeegyeztethető, kihirdetett törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezések rögzítenek. Az Európai Bíróság ezt a rendelkezést alkalmazta a 
C-360/96. sz. ügyben.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 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 
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területén végzett tevékenységeket.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy az 
ugyanazon ajánlatkérő szerv által 
ellenőrzött valamely jogi személynek, 
feltéve, hogy nincsenek magánjogi 
érdekeltek abban a jogi személyben, 
amelynek odaítélték a közbeszerzési 
szerződést.

(2) Akkor is alkalmazandó az (1) bekezdés, 
ha egy olyan ellenőrzött jogalany, amely 
maga is ajánlatkérő szerv, szerződést ítél 
oda az ellenőrző intézményének vagy 
intézményeinek vagy az ugyanazon 
ajánlatkérő szerv által ellenőrzött valamely 
jogi személynek, feltéve, hogy nincsenek 
magánjogi érdekeltek abban a jogi 
személyben, amelynek odaítélték a 
közbeszerzési szerződést.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az érintett jogi személy a szerződés 
hatálya alá tartozó tevékenységeinek 
legalább 80%-át az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szervek vagy az általa 
ellenőrzött más jogi személyek számára 
végzik;

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;

a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak, míg az ajánlatkérő 
szervek közösen kölcsönös képviselőket 
jelölhetnek ki;



AD\915062HU.doc 19/40 PE492.648v02-00

HU

Indokolás

A kölcsönös képviselők kijelölése bevett gyakorlat. E kölcsönösen elfogadott, hatékony 
együttműködési forma tilalma nem indokolt.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megállapodás a részt vevő ajánlatkérő 
szervek között valódi együttműködést hoz 
létre, amelynek célja, hogy közösen 
végezzék el közszolgáltatási feladataikat, a 
felek kölcsönös jogai és kötelezettségei 
mellett;

a) a partnerség célja egy, valamennyi részt 
vevő hatóságra ruházott közszolgáltatási 
feladat, vagy a valamennyi részt vevő 
hatóságra ruházott közszolgáltatási 
feladat ellátásához szükséges másodlagos 
feladat elvégzése;

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

törölve

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a részt vevő ajánlatkérő szervek
megállapodás szempontjából releváns
tevékenységeinek nyílt piaci teljesítménye 
a forgalom tekintetében nem haladja meg a 
10%-ot;

c) a részt vevő hatóságok szerződés 
hatálya alá tartozó tevékenységeinek nyílt 
piaci teljesítménye a forgalom tekintetében 
nem haladja meg a 20%-ot;

Indokolás

A jogviták elkerülése érdekében szükséges a pontosítás.
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Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
21 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 
közreműködését az eredeti 
szerződéskötéskor jogilag biztosított.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Beszerzési elvek A beszerzés célja és elvei

Indokolás

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

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja a közpénzek hatékony 
felhasználásának biztosítása, a kiváló 
minőségű beszerzés előmozdítása, a 
verseny és a közbeszerzési piacok 
működésének erősítése, valamint az 
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esélyegyenlőség biztosítása a vállalatok 
vagy egyéb szolgáltatók számára, amelyek 
kompetitív licitálási eljárás keretében 
árubeszerzésre, szolgáltatásnyújtásra és 
építési beruházásra irányuló közbeszerzési 
szerződéseket nyújtanak be.

Indokolás

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

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők a szerződés csoport által 
történő teljesítésére vonatkozó külön 
feltételeket állapíthatnak meg, feltéve, 
hogy ezek a feltételek objektív okokkal 
indokolhatók és arányosak. E feltételek a 
csoport számára előírhatják, hogy 
meghatározott társasági formát hozzon 
létre, miután a szerződést elnyerte, 
amennyiben ez az átalakulás a szerződés 
megfelelő teljesítéséhez szükséges.

Az ajánlatkérők a szerződés csoport által 
történő teljesítésére vonatkozó külön 
feltételeket állapíthatnak meg, feltéve, 
hogy ezek a feltételek objektív okokkal 
indokolhatók és arányosak. E feltételek a 
csoport számára előírhatják, hogy 
meghatározott társasági formát hozzon 
létre, miután a szerződést elnyerte, feltéve 
hogy – és olyan mértékben, amennyiben –
ez az átalakulás a szerződés megfelelő 
teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

Indokolás

Ezt a követelményt a vállalkozásokra és különösen a kkv-kra nehezedő felesleges terhek 
elkerülése érdekében minél inkább korlátozni kell.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
31 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 

A tagállamok a közbeszerzési eljárásokban 
való részvétel jogát fenntarthatják a 
következők számára:
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élő és hátrányos helyzetű munkavállalók 
társadalmi és szakmai integrációja, vagy 
úgy rendelkezhetnek, hogy a szerződéseket 
a védett munkahely-teremtési 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) védett műhelyek, vagy úgy 
rendelkezhetnek, hogy a közbeszerzési 
szerződéseket a védett munkahely-
teremtési programok keretében kell 
teljesíteni, amennyiben 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, 
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 és/vagy hátrányos 
helyzetű személy. „Hátrányos helyzetű 
személy” többek között: munkanélküli 
személyek, akik különös nehézséggel 
szembesülnek a beilleszkedésben, a 
kirekesztés által veszélyeztetett emberek, 
kiszolgáltatott csoportok tagjai és 
hátrányos helyzetű kisebbségek tagjai.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a jelen irányelv, vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 

(2) Ha a jelen irányelv vagy az információ 
megszerzésére vonatkozó egyéb nemzeti 
jogszabályok másként nem rendelkeznek, 
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és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 64. és 69. cikkében előírt 
tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatos 
rendelkezések sérelme nélkül, az 
ajánlatkérő 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.

és az odaítélt szerződések közzétételére 
vonatkozó kötelezettségekre, valamint a 
részvételre jelentkezők és az ajánlattevők 
jelen irányelv 64. és 69. 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 33

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje a hirdetmény feladásának 
napjától számított 40 nap.

Az ajánlatok beérkezésének minimális 
határideje a hirdetmény feladásának 
napjától számított 52 nap.

Indokolás

Az új határidők gyakorlati szempontból túlságosan rövidek, különösen a kkv-k számára, így 
korlátozhatják a versenyt.
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje általános szabályként 
a hirdetmény, vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított legalább 30 nap, és 
semmiképpen nem lehet 15 napnál 
kevesebb.

A részvételi jelentkezések beérkezésének 
minimális határideje általános szabályként 
a hirdetmény, vagy a szándék 
megerősítésére vonatkozó felhívás 
feladásától számított legalább 37 nap, és 
semmiképpen nem lehet 15 napnál 
kevesebb.

Indokolás

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

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha nem tudnak megegyezni az ajánlatok 
beérkezésének határidejéről, az ajánlatkérő 
kitűz egy határidőt, amely semmiképpen 
nem lehet kevesebb az ajánlati felhívás 
elküldésének időpontjától számított 10 
napnál.

Ha nem tudnak megegyezni az ajánlatok 
beérkezésének határidejéről, az ajánlatkérő 
kitűz egy határidőt, amely semmiképpen 
nem lehet kevesebb az ajánlati felhívás 
elküldésének időpontjától számított 20
napnál.

Indokolás

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

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételi jelentkezések beérkezésének A részvételi jelentkezések beérkezésének 
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minimális határideje általános szabályként 
a hirdetmény, illetve ha időszakos előzetes 
tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás feladásától számított 
legalább 30 nap, és semmiképpen nem 
lehet 15 napnál kevesebb.

minimális határideje általános szabályként 
a hirdetmény, illetve ha időszakos előzetes 
tájékoztatót alkalmaznak pályázati 
felhívásként, a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívás feladásától számított 
legalább 37 nap, és semmiképpen nem 
lehet 15 napnál kevesebb.

Indokolás

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

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha nem tudnak megegyezni az ajánlatok 
beérkezésének határidejéről, az ajánlatkérő 
kitűz egy határidőt, amely semmiképpen 
nem lehet kevesebb az ajánlati felhívás 
elküldésének időpontjától számított 10
napnál.

Ha nem tudnak megegyezni az ajánlatok 
beérkezésének határidejéről, az ajánlatkérő 
kitűz egy határidőt, amely semmiképpen 
nem lehet kevesebb az ajánlati felhívás 
elküldésének időpontjától számított 20
napnál.

Indokolás

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

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk (1) bekezdése g) pontjának 
alkalmazásában az alapprojektnek utalnia 
kell a lehetséges további építési 
beruházások vagy szolgáltatások 
terjedelmére, és azokra a feltételekre, 
amelyek szerint azokat oda fogják ítélni. 
Amint az első projektre ajánlati felhívást 

törölve
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tettek közzé, közölni kell, hogy ez az 
eljárás alkalmazható, és az ajánlatkérő a 
12. és a 13. cikk rendelkezéseinek 
alkalmazásakor figyelembe veszi a 
későbbi építési munkák, illetve 
szolgáltatások becsült összköltségét.

Indokolás

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

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A keretmegállapodás tartama nem 
haladhatja meg az egyes tagállamok 
nemzeti rendelkezéseiben bevezetett 
határidőt. A karbantartásra vonatkozó 
keretmegállapodás tartama az építési 
beruházások vagy áruk életciklusától 
függ.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérők 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.
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Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
52 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ha nincs olyan szerződés, amely 
meghatározná a (3) bekezdés szerinti
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.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
53 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 
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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 43

Irányelvre irányuló javaslat
54 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 44

Irányelvre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ajánlatkérők a tervezett 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
szándékaikat időszakos előzetes tájékoztató 
közzététele útján közölhetik, amelyet a 
költségvetési év kezdetét követően a lehető 
leghamarabb közzé kell tenni. A szóban 
forgó tájékoztatóknak a VI. melléklet A 

(1) Az ajánlatkérők a tervezett 
közbeszerzésekkel kapcsolatos 
szándékaikat időszakos előzetes tájékoztató 
közzététele útján közlik, amelyet a 
költségvetési év kezdetét követően a lehető 
leghamarabb közzé kell tenni. A szóban 
forgó tájékoztatóknak a VI. melléklet A 
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részének I. szakaszában meghatározott 
információt kell tartalmazniuk. A 
tájékoztatókat vagy a Bizottság vagy az 
ajánlatkérő szervek teszik közzé a IX. 
melléklet 2. pontjának b) alpontjában leírt 
„felhasználói oldalukon”. Ha a tájékoztatót 
az ajánlatkérők közzéteszik felhasználói 
oldalukon, az időszakos előzetes 
tájékoztató közzétételéről értesítést 
küldenek a IX. melléklet 3. pontjának 
megfelelően.

részének I. szakaszában meghatározott 
információt kell tartalmazniuk. A 
tájékoztatókat vagy a Bizottság vagy az 
ajánlatkérő szervek teszik közzé a IX. 
melléklet 2. pontjának b) alpontjában leírt 
„felhasználói oldalukon”. Ha a tájékoztatót 
az ajánlatkérők közzéteszik felhasználói 
oldalukon, az időszakos előzetes 
tájékoztató közzétételéről 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 45

Irányelvre irányuló javaslat
70 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ajánlatkérők 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 
XIV. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségeknek.

(5) Az ajánlatkérők 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, a munkavégzés, 
szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés 
helyszínén alkalmazandó kollektív 
szerződések vagy a XIV. mellékletben 
felsorolt nemzetközi szociális és 
környezetvédelmi jogi rendelkezések által 
megállapított kötelezettségeknek, feltéve, 
hogy ezek a szerződés tárgyához 
kapcsolódnak.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(A magyar nyelvű változatot nem érinti.)

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; a) a gazdasági, szociális és 
környezetvédelmi szempontból
legelőnyösebb ajánlat;

b) a legalacsonyabb költség. b) a legalacsonyabb költség.

Az a) pontban említett kritérium 
fontosságban általában megelőzi a b) 
pontban említett kritériumot.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 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 és az innovatív 
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jelleget;

Indokolás

Az Európa 2020 stratégia szellemében hatékonyabb szociális kritériumokat kell 
megfogalmazni a fenntartható növekedés eredményesebb előmozdítása érdekében.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy a szerződések bizonyos fajtái 
odaítélésének az (1) és a (2) bekezdésben 
említettek szerint a költséghatékonyság 
elvének és a megfelelő minőségnek a 
figyelembevételével a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlaton kell alapulnia.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
76 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
79 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, 

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

leszállításához, illetve a 
szolgáltatásnyújtáshoz rendelkezésre álló 
kivételesen előnyös feltételek;

Indokolás

A jelenlegi irányelv szövegének visszaállítása.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére - és ha a 
szerződés jellege azt megengedi - az 
ajánlatkérő az esedékes kifizetéseket 
köteles közvetlenül az alvállalkozónak 
átutalni a fővállalkozó részére teljesített 
szolgáltatásokért, árukért vagy építési 
beruházásokért. Ebben az esetben a 
tagállamok olyan megfelelő 
mechanizmusokat vezetnek be, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a fővállalkozó utólag
kifogást emeljen a jogosulatlan kifizetések 
ellen, és olyan szabályozásról 
rendelkeznek, amelynek értelmében az 
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.
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Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
82 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 
koncesszió 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.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
83 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Unió Bírósága a Szerződés 
258. cikke szerinti eljárásban megállapítja, 
hogy valamely tagállam elmulasztotta a 
Szerződések szerinti kötelezettségei 
teljesítését, mivel az adott tagállamhoz 
tartozó valamely ajánlatkérő a szóban 
forgó szerződést a Szerződések és a jelen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek 
betartása nélkül ítélte oda.

c) az Európai Unió Bírósága a Szerződés 
258. cikke szerinti eljárásban megállapítja, 
hogy valamely tagállam elmulasztotta a 
Szerződések szerinti kötelezettségei 
teljesítését, mivel az adott tagállamhoz 
tartozó valamely ajánlatkérő a szóban 
forgó szerződést a Szerződések és a jelen 
irányelv szerinti kötelezettségeinek 
betartása nélkül ítélte oda, és vele szemben 
a szerződéses partner kártérítési jogát 
gyakorolhatja.
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Indokolás

A „nemzeti jogban megállapított feltételekre” vonatkozó utalás nem ellensúlyozza kellően a 
szerződés tervezett lejártát megelőző – szerződéses hibán kívüli – felmondás esetére 
vonatkozó kártérítési elv hiányát. Ezenfelül a valamennyi tagállamban történő eredményes 
alkalmazás érdekében a kártérítés elvét az uniós jogba is bele kell foglalni.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) jogi tanácsadás az ajánlatkérőknek a 
közbeszerzési szabályok és elvek 
értelmezésével, valamint a közbeszerzési 
szabályok konkrét esetekben való

b) általános és célzott jogi tanácsadás és 
gyakorlati iránymutatás az ajánlatkérő 
szerveknek a közbeszerzési szabályok és 
elvek értelmezésével és alkalmazásával 
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alkalmazásával kapcsolatban; 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 57

Irányelvre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés – 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;

Indokolás

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

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő minden egyes szerződés és 
keretmegállapodás tekintetében, valamint 
minden alkalommal, amikor egy dinamikus 
beszerzési rendszert hoznak létre, megőrzi 
a megfelelő adatokat. Ezek az adatok 
lehetővé teszik számára, hogy egy későbbi 
időpontban indokolni tudja a 
következőkkel kapcsolatos döntéseket:

Az ajánlatkérő az értékhatárokat 
meghaladó minden egyes szerződés és 
keretmegállapodás tekintetében, valamint 
minden alkalommal, amikor egy dinamikus 
beszerzési rendszert hoznak létre, megőrzi 
a megfelelő adatokat. Ezek az adatok 
lehetővé teszik számára, hogy egy későbbi 
időpontban indokolni tudja a 
következőkkel kapcsolatos döntéseket:
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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 59

Irányelvre irányuló javaslat
94 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adatokat a szerződés odaítélésének 
időpontjától számított legalább négy éven 
keresztül meg kell őrizni annak érdekében, 
hogy ezen időszak alatt az ajánlatkérő a 
Bizottságnak vagy a nemzeti felügyeleti 
testületnek – kérésükre – meg tudja adni a 
szükséges felvilágosítást.

(2) Az adatokat a szerződés odaítélésének 
időpontjától számított legalább négy éven 
keresztül meg kell őrizni annak érdekében, 
hogy ezen időszak alatt az ajánlatkérő a 
Bizottságnak vagy a nemzeti felügyeleti 
testületnek meg tudja adni a szükséges 
felvilágosítást.

Indokolás

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

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok kötelesek az ajánlatkérők 
számára technikai támogatási struktúrákat 
elérhetővé tenni a beszerzési eljárások 
előkészítése és megvalósítása során, jogi és 
gazdasági tanács, iránymutatás és segítség 
nyújtása érdekében. A tagállamok 
ezenkívül kötelesek gondoskodni arról, 
hogy minden ajánlatkérő megfelelő 
segítséget és tanácsot kaphasson az egyedi 
kérdésekkel kapcsolatban. E tekintetben 
külön figyelmet kell fordítani és 
fokozottabb támogatást kell nyújtani a 
helyi hatóságoknak, különösen a kisebb 
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helyi hatóságoknak.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
96 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,
időben történő 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 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 61., 62., 63. és 64. 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.



PE492.648v02-00 38/40 AD\915062HU.doc

HU

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
97 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 64

Irányelvre irányuló javaslat
XVII 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
791115000-5 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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79121100-9 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 
ismeretterjesztő szolgáltatások

Indokolás

A szolgáltatások egyedi kezelése csak akkor indokolt, ha azt az összes hasonló jellegű 
szolgáltatásra alkalmazzák.
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