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Módosítás 57
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 53. 
cikke (1) bekezdésére, valamint 62. és 114. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 14. 
cikkére, 45. cikke (2) bekezdésére, 53. 
cikke (1) bekezdésére, valamint 62. és 114. 
cikkére és a 26. jegyzőkönyvére,

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek világos szociális dimenzióra van szüksége, ezáltal szélesebb jogalapra.

Módosítás 58
Heide Rühle

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 

(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 
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beszerzési eljárásokat összehangoló 
rendelkezéseket annak érdekében, hogy az 
említett elvek a gyakorlatban is 
érvényesüljenek, és hogy a közbeszerzés 
megnyíljon a verseny számára.

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.

Or. en

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés új rendelkezéseihez történő kiigazítás.

Módosítás 59
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közbeszerzés kulcsszerepet játszik az 
Európa 2020 stratégiában12, 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 

(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 
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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.

fogadtak el, felül kell vizsgálni és 
modernizálni kell, hogy a beszerző jobban 
fel tudja használni a közbeszerzést a 
fenntartható fejlődés támogatására a 
szociális és munkajogoknak és más közös 
társadalmi céloknak megfelelően, a
közkiadások hatékonyságának növelése 
érdekében, a költséghatékonyság 
tekintetében a lehető legjobb eredményt 
garantálva, és 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
uniós közbeszerzési szabályok 
egyszerűsítésére, különösen a 
fenntarthatósági célkitűzések elérésére 
használt módszer tekintetében, amit bele 
kellene foglalni a közbeszerzési politikába, 
valamint az alapfogalmak tisztázására a 
nagyobb jogbiztonság biztosítása 
érdekében, valamint az Európai Unió 
Bíróságának megalapozott vonatkozó 
ítélkezési gyakorlatával kapcsolatos egyes 
aspektusok beépítésére.

Or. en

Indokolás

Európa régiói saját növekedési és fejlődési stratégiákat alakítanak ki az inkluzív társadalmak 
létrehozása és annak érdekében, hogy az emberek számára vonzóbb helyekké váljanak. Ezért 
a közbeszerzési szabályoknak lehetővé kell tenniük a helyi és a regionális hatóságok számára, 
hogy a beszerzést a szociális politika végrehajtásának, a fenntartható növekedés és fejlődés 
elősegítésének és a környezet megóvásának és védelmének eszközeként használják.

Módosítás 60
Petru Constantin Luhan

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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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 a közkiadások 
hatékonyságának növelése érdekében, 
egyszerűsítve a kis- és középvállalkozások 
közbeszerzéshez való hozzáférését, 
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.

Or. ro

Módosítás 61
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
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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.

Or. en

Módosítás 62
Iosif Matula

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 
felszámolása érdekében.

Or. ro
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Módosítás 63
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Módosítás 64
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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hallgatólagosan jogilag bizonytalanná vagy 
lehetetlenné tette a határokon átnyúló 
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.

hallgatólagosan jogilag bizonytalanná vagy 
lehetetlenné tette a határokon átnyúló 
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.

Or. ro

Módosítás 65
Iosif Matula

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 

(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 
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annak megindoklására, ha nem így tesznek. 
Ha a szerződéseket részekre osztották, az 
ajánlatkérő szervek - például a verseny 
fenntartása vagy az ellátás biztonságának 
garantálása érdekében - korlátozhatják 
azoknak a részeknek a számát, amelyre 
vonatkozóan egy gazdasági szereplő 
ajánlatot nyújthat be; ezenkívül 
korlátozhatják az egyetlen pályázónak 
odaítélhető részek számát is.

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 
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.

Or. ro

Módosítás 66
Petru Constantin Luhan

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

Or. ro
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Módosítás 67
Petru Constantin Luhan

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 
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.

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

Or. ro

Módosítás 68
Heide Rühle
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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 
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.

(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, ugyanakkor 
biztosítják, hogy az ajánlatkérő szervek
kiváló minőségű építési beruházást, 
árubeszerzést és szolgáltatásnyújtást 
kérhessenek, amely a lehető legjobban 
megfelel az igényeiknek, például abban az 
esetben, ha a választott szerződés-
odaítélési szempontok a termelési 
folyamathoz kapcsolódó tényezőket 
tartalmaznak.

Or. en

Indokolás

A fő eljárás céljának a legjobb ár-érték arányú beszerzésnek, vagy más szóval a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatnak kell lennie. Nincs szükség második kritériumra, mint a 
legalacsonyabb költség, mivel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatban szerepel árra 
vonatkozó kritérium.

Módosítás 69
Jens Nilsson
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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 
azokat olyan követelményeknek kell 
kísérniük, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által benyújtott információk 
hatékony ellenőrzését.

(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 minőség/ár arány mérését. 
Továbbá a választott szerződés-odaítélési 
szempontok nem ruházhatnak korlátlan 
választási szabadságot az ajánlatkérő 
szervre és biztosítaniuk kell a hatékony és 
tisztességes verseny lehetőségét, továbbá 
azokat olyan követelményeknek kell 
kísérniük, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által benyújtott információk 
hatékony ellenőrzését.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 70
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra hivatkozzanak, 
feltéve, hogy azok kapcsolódnak a 
közbeszerzés tárgyához. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy az adott 
termelési vagy szolgáltatásnyújtási 
folyamatokban közvetlenül részt vevő 
személyek munkakörülményeihez
kapcsolódó jellemzőket is szerepeltessék a 
gazdasági szempontból legelőnyösebb 
ajánlat odaítélési szempontjai között. Ezek 
a jellemzők csak a termelési folyamatban 
részt vevő alkalmazottak egészségének 
védelmére, vagy a szerződés teljesítésére 
kijelölt személyek közül a hátrányos 
helyzetű személyek, ill. a sérülékeny 
csoportok tagjai társadalmi 
beilleszkedésének támogatására 
vonatkozhatnak, ideértve a 
fogyatékossággal élők hozzáférését is. Az 
ilyen jellemzőket magukban foglaló 
odaítélési szempontoknak minden esetben 
azokra a jellemzőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek közvetlenül befolyásolják az 
alkalmazottakat a munkakörnyezetükben. 
E szempontokat a munkavállalók 
szolgáltatások nyújtása keretében történő 
kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban és olyan módon 
kell alkalmazni, hogy se közvetlenül, se 
közvetve ne diszkriminálják a más 
tagállambeli vagy a Megállapodásban, 
illetve az Unió által is aláírt 
szabadkereskedelmi megállapodásban 
részes harmadik országbeli gazdasági 

(41) Továbbá engedélyezni kell, hogy a 
műszaki leírásokban és az odaítélési 
szempontokban az ajánlatkérő szervek 
egyedi termelési folyamatokra, a 
szolgáltatásnyújtás egy meghatározott 
módjára vagy egy termék, illetve 
szolgáltatás életciklusának bármely egyéb 
szakaszával kapcsolatos valamilyen 
különleges folyamatra, vagy a 
közbeszerzés tárgyának előállítására
hivatkozzanak. A társadalmi 
megfontolások közbeszerzésbe való jobb 
integrációja érdekében a beszerzők 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
munkakörülményekhez kapcsolódó 
jellemzőket is szerepeltessék a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi
szempontból legelőnyösebb ajánlat 
odaítélési szempontjai között. Az 
ajánlatkérő szervek megkövetelhetik 
független szervezetek által kiállított, azt 
tanúsító igazolások/címkék bemutatását, 
hogy a gazdasági szereplő megfelel az 
uniós vagy nemzeti jogszabályokban, 
illetve az építési beruházás, a 
szolgáltatásnyújtás és az árubeszerzés 
helyén alkalmazandó kollektív 
megállapodásokban meghatározott 
biztonsági és egészségvédelmi, szociális és 
munkajogi szabályoknak és előírásoknak.
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szereplőket. A szolgáltatási szerződések és 
az építési beruházások tervét magában 
foglaló szerződések esetében meg kell 
engedni az ajánlatkérő szerveknek, hogy a 
szóban forgó szerződés teljesítésével 
megbízott alkalmazotti állomány 
szervezetét, képzettségét és tapasztalatát 
odaítélési szempontként használják, mivel 
ez hatással lehet a szerződés teljesítésének 
minőségére, és ennek következtében az 
ajánlat gazdasági értékére.

Or. en

Indokolás

Nem szükséges a kiküldetésről szóló irányelvre hivatkozni. Amennyiben mégis megemlítendő, 
a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 
2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre is hivatkozni kell.

Módosítás 71
Iosif Matula

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

esetekben, amelyekben az ajánlatkérő szerv 
megállapította, hogy a kirívóan alacsony ár 
az Unió kötelező erejű szociális, 
munkaügyi vagy környezetvédelmi 
jogszabályai, illetve a nemzetközi jogi 
rendelkezések be nem tartásának 
eredménye. A helytelen gyakorlatok 
visszaszorítása céljából az illetékes 
hatóságokat fel kell hatalmazni a több 
ízben szokatlanul alacsony ajánlatot 
benyújtó pályázók kizárására.

Or. ro

Módosítás 72
Jens Nilsson

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 

(43) A szerződések teljesítésének feltételei 
akkor felelnek meg a jelen irányelvnek, ha 
nem tartalmaznak közvetlen vagy közvetett 
hátrányos megkülönböztetést, 
kapcsolódnak a szerződés 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 –
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nemzeti jogban nem hajtották végre – és a 
nemzeti jogszabályok által előírtnál több 
hátrányos helyzetű személy alkalmazására 
irányuló, a szerződés teljesítéséhez tartozó 
kötelezettségek.

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 
kötelezettségek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás hangsúlyozza a 94. sz. ILO-egyezmény jelentőségét a munkaügyi záradékokra 
(közbeszerzési szerződésekre) vonatkozóan, amely kifejezetten a közbeszerzést szabályozza. Az 
EU-nak el kell köteleznie magát az ILO normái mellett.

Módosítás 73
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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.

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

Or. ro

Módosítás 74
Iosif Matula

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 

(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 
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testülethez, a jogos köz- és 
magánérdekeket nem veszélyeztető 
mértékig hozzáférést biztosítva az érdekelt 
személyeknek e dokumentumokhoz.

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.

Or. ro

Módosítás 75
Petru Constantin Luhan

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 
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.

Or. ro

Módosítás 76
Petru Constantin Luhan

Irányelvre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) 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.

Or. ro

Módosítás 77
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
egy vagy több ajánlatkérő szerv által 
történő megvásárlása vagy más formában 
történő megszerzése az említett ajánlatkérő 
szervek által kiválasztott gazdasági 
szereplőktől, függetlenül attól, hogy az 
építési beruházást, árukat vagy 
szolgáltatásokat közcélra szánták-e.

Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
egy vagy több ajánlatkérő szerv által 
történő megvásárlása közbeszerzési 
szerződések útján az említett ajánlatkérő 
szervek által kiválasztott gazdasági 
szereplőktől.

Or. en

Indokolás

A közbeszerzési irányelv csak a „beszerzésekre” alkalmazandó, beleértve a lízinget és a 
bérletet is. Az Európai Bíróság döntése értelmében a nem közcélokra szánt építési 
beruházások, áruk vagy szolgáltatások, amelyek nem szolgálják közvetlenül az ajánlatkérő 
szerv javát, nem tartoznak a közbeszerzési jog hatálya alá (C-451/08. sz. ügy).
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Módosítás 78
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv értelmében beszerzés az
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
egy vagy több ajánlatkérő szerv által 
történő megvásárlása vagy más formában 
történő megszerzése az említett ajánlatkérő 
szervek által kiválasztott gazdasági 
szereplőktől, függetlenül attól, hogy az 
építési beruházást, árukat vagy 
szolgáltatásokat közcélra szánták-e.

Ezen irányelv értelmében beszerzés az 
építési beruházás, áruk vagy szolgáltatások 
egy vagy több ajánlatkérő szerv által 
történő megvásárlása közbeszerzési 
szerződések keretében az említett 
ajánlatkérő szervek által kiválasztott 
gazdasági szereplőktől.

Or. de

Módosítás 79
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv értelmében egyetlen 
beszerzésnek számít az építési 
beruházások, árubeszerzések, 
szolgáltatás-megrendelések összessége –
még akkor is, ha azok beszerzése több 
szerződésen keresztül történik –, 
amennyiben a szerződések egyetlen 
projekt részét képezik.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a fogalom túl általános és túl homályos.
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Módosítás 80
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv értelmében egyetlen 
beszerzésnek számít az építési 
beruházások, árubeszerzések, 
szolgáltatás-megrendelések összessége –
még akkor is, ha azok beszerzése több 
szerződésen keresztül történik –, 
amennyiben a szerződések egyetlen 
projekt részét képezik.

törölve

Or. de

Módosítás 81
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 1.3. A szociális és egyéb meghatározott 
szolgáltatásokra irányuló, a XVI. 
mellékletben felsorolt szerződéseket 
kizárólag ezen irányelv 74–76. cikke 
szabályozza.

Or. en

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 82
Jens Nilsson
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 2 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 1.4. 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 közjogi hatóságok 
közfeladataikat saját forrásokkal és külső 
gazdasági szereplő bevonása nélkül is 
végrehajthatják. Ezeket a feladatokat más 
közjogi hatóságokkal együttműködve is 
végrehajthatják.

Or. en

Módosítás 83
Jens Nilsson

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 
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;

Or. en
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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 84
Petru Constantin Luhan

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) 200 000 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;

Or. ro

Módosítás 85
Peter Simon

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, jogi és közjegyzői 
szolgáltatás; 

Or. de
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Módosítás 86
Tamás Deutsch

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 szolgáltatások 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;

Or. en

Módosítás 87
Peter Simon

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 szolgáltatások a 2004/39/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
értelmében, jegybanki szolgáltatások, 
valamint az Európai Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz segítségével végrehajtott műveletek 
és az ajánlatkérő szervek pénz- vagy 
tőkeszerzés céljából végzett ügyletei;

Or. de
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Módosítás 88
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) polgári védelem, katasztrófavédelem 
és napi szintű kockázatmegelőzés;

Or. de

Módosítás 89
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) szerződés, amelyet az EU-
szerződésekkel összeegyeztethető, 
különleges vagy kizárólagos jogok alapján 
ítélnek oda;

Or. de

Módosítás 90
Jens Nilsson

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 
munkakörülmények és foglalkoztatási 
feltételek javításához;

Or. en
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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.

Módosítás 91
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

E cikk helyébe az új 1.4 cikk lép – lásd a 8. módosítást.

Módosítás 92
Heide Rühle

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 – szerződés 
tárgyát képező – tevékenységeinek 
legalább 80%-át az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy az általa ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzik;

Or. en

Módosítás 93
Peter Simon
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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 – szerződés 
tárgyát képező – tevékenységeinek 
legalább 80%-át az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szerv vagy az általa ellenőrzött 
más jogi személyek számára végzik;

Or. de

Módosítás 94
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve

Or. en

Indokolás

Az első albekezdés a) pontja elég egyértelmű, nincs szükség ismétlésre.

Módosítás 95
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szerv az első albekezdés a) 
pontja értelmében akkor gyakorol ahhoz 
hasonló ellenőrzést egy jogi személy felett, 
mint amelyet saját szervezeti egységei 
felett gyakorol, ha döntő befolyással 
rendelkezik az ellenőrzött jogi személynek 
mind stratégiai céljai, mind jelentős 
döntései tekintetében.

törölve

Or. de

Módosítás 96
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 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 
ellenőrző 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.

Or. de

Módosítás 97
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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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 – szerződés 
tárgyát képező – tevékenységeinek 
legalább 80%-át az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szervek vagy az általuk 
ellenőrzött más jogi személyek számára 
végzik;

Or. en

Módosítás 98
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 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 – szerződés 
tárgyát képező – tevékenységeinek 
legalább 80%-át az ellenőrzést gyakorló 
ajánlatkérő szervek vagy az általuk 
ellenőrzött más jogi személyek számára 
végzik;

Or. de

Módosítás 99
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

törölve

(a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
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képviselőiből állnak;
(b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;
(c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
(d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bíróság döntésének e messze mutató értelmezése szükségtelen, és nem járul hozzá 
ahhoz, hogy a szöveg rövid és pontos legyen.

Módosítás 100
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) pont alkalmazásában akkor 
tekintendő úgy, hogy az ajánlatkérő 
szervek közös ellenőrzést gyakorolnak 
valamely jogi személy felett, ha az alábbi 
feltételek mindegyike teljesül:

törölve

(a) az ellenőrzött jogi személy döntéshozó 
szervei a részt vevő ajánlatkérő szervek 
képviselőiből állnak;
(b) az említett ajánlatkérő szervek ezért 
képesek közösen döntő befolyást 
gyakorolni az ellenőrzött jogi személy 
stratégiai céljaira és jelentős döntéseire;
(c) az ellenőrzött jogi személynek 
nincsenek olyan érdekeltségei, amelyek 
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távol állnak a hozzá kapcsolódó 
hatóságok érdekeitől;
(d) az ellenőrzött jogi személy az 
ajánlatkérő szervekkel kötött közbeszerzési 
szerződések tényleges költségeinek 
megtérítésén kívül egyéb nyereséggel nem 
rendelkezik.

Or. de

Módosítás 101
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 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;

törölve

Or. de

Módosítás 102
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 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, minden részt 
vevő állami szerv számára kötelező
közszolgáltatási feladat ellátása, vagy a 
minden állami szerv számára kötelező 
közszolgáltatási feladat nyújtásához 
szükséges kiegészítő feladat ellátása;

Or. en



AM\909951HU.doc 33/78 PE494.576v01-00

HU

Módosítás 103
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

törölve

Or. en

Módosítás 104
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a megállapodást kizárólag a 
közérdekkel kapcsolatos megfontolások 
vezérlik;

(b) a megállapodást kizárólag a
közérdekkel kapcsolatos megfontolások, 
valamint az ezekkel kapcsolatos 
szolgáltatások és a szükséges kiegészítő 
szolgáltatások vezérlik;

Or. de

Módosítás 105
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
11 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 

törölve
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a 10%-ot;

Or. de

Módosítás 106
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 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 állami szervek szerződés 
tárgyát képező tevékenységeinek nyílt 
piaci teljesítménye a forgalom tekintetében 
nem haladja meg a 20%-ot;

Or. en

Indokolás

E pontosításra a jogi viták elkerülése érdekében van szükség.

Módosítás 107
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a megállapodás az építési 
beruházások, szolgáltatások vagy áruk 
tényleges költségeinek megtérítésén kívül 
nem tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a 
részt vevő ajánlatkérő szervek között;

törölve

Or. en

Módosítás 108
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a megállapodás az építési 
beruházások, szolgáltatások vagy áruk 
tényleges költségeinek megtérítésén kívül 
nem tartalmaz egyéb pénzmozgásokat a 
részt vevő ajánlatkérő szervek között;

törölve

Or. de

Módosítás 109
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) egyik érintett ajánlatkérő szervben 
sincsenek magánjogi érdekeltek.

(e) a feladatot kizárólag az érintett állami 
szervek látják el, magánszférába tartozó 
fél részvétele nélkül, kivéve, ha az 
ajánlatkérő szervek az együttműködésben 
közjogi intézményként vesznek részt ezen 
irányelv 2. cikkének (6) bekezdése 
értelmében.

Or. en

Módosítás 110
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A magánszféra (1)-(4) bekezdésben 
említett részvételének hiányát a szerződés 
odaítélésekor vagy a megállapodás 
megkötésekor kell igazolni.

törölve
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Or. en

Módosítás 111
Heide Rühle

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 magánjogi 
érdekeltség jogilag kötelező, és/vagy ha a 
magánjogi érdekeltség az eredeti 
szerződés megkötésekor nem volt előre 
látható.

Or. en

Módosítás 112
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Azonban a közszférában működő 
szervezetek közötti feladatátruházás a 
tagállamok belső közigazgatási 
szervezetének kérdése, és arra nem kell a 
közbeszerzési szabályokat alkalmazni.

Or. en
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Módosítás 113
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

Or. en

Indokolás

Európa régiói saját növekedési és fejlődési stratégiákat alakítanak ki az inkluzív társadalmak 
létrehozása és annak érdekében, hogy az emberek számára vonzóbb helyekké váljanak. Ezért 
a közbeszerzési szabályoknak lehetővé kell tenniük a helyi és a regionális hatóságok számára, 
hogy a beszerzést a szociális politika végrehajtásának, a fenntartható növekedés és fejlődés 
elősegítésének és a környezet megóvásának és védelmének eszközeként használják.

Módosítás 114
Jens Nilsson

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 
megállapodásokban vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi 
munkajogi rendelkezésekben, különösen 
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az ILO 94. sz. egyezményében 
meghatározottak szerint.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás hangsúlyozza a 94. sz. ILO-egyezmény jelentőségét a munkaügyi záradékokra 
(közbeszerzési szerződésekre) vonatkozóan, amely kifejezetten a közbeszerzést szabályozza. Az 
EU-nak el kell köteleznie magát az ILO normái mellett.

Módosítás 115
Heide Rühle

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 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 és/vagy hátrányos 
helyzetű személy. „Hátrányos helyzetű 
személy” többek között: a 
munkanélküliek, a beilleszkedésben 
különös nehézséggel szembesülők, a 
kirekesztés által veszélyeztetett emberek, 
kiszolgáltatott csoportok tagjai és 
hátrányos helyzetű kisebbségek tagjai.

Or. en

Indokolás

A „hátrányos helyzetű személyek” fogalmát pontosítani kell, mivel az sokkal szélesebb, mint a 
jelenlegi irányelvekben említett „fogyatékos személyek” fogalma. Ez a meghatározás jobb 
jogi érthetőséget teremt.
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Módosítás 116
Peter Simon

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

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

Or. de

Módosítás 117
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Azok a tagállamok, ahol a korrupció 
és a polgári jog egyéb megsértései és/vagy 
(az állami szektoron belüli) 
bűncselekmények elleni küzdelem 
érdekében védik az olyan állami 
alkalmazottakat, akik bejelentik az ilyen 
eseteket, kérhetik, hogy a gazdasági 
szereplő által alkalmazott munkavállaló 
ezzel egyenértékű védelemben részesüljön, 
ha a gazdasági szereplő államilag 
finanszírozott szolgáltatásokat lát el.

Or. en
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Módosítás 118
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ajánlatkérő szervek kötelesek részvételi 
felhívásban vagy a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban leírni a beszerzést, 
valamint részletezni a teljesítendő 
minimumkövetelményeket és az odaítélési 
szempontokat, hogy a gazdasági szereplők 
megállapíthassák a beszerzés jellegét és 
hatókörét, valamint eldönthessék, hogy 
kérelmezik-e részvételüket a 
tárgyalásokban. Az ajánlatkérő szervek a 
műszaki leírásban jelzik, annak mely 
részei határozzák meg a 
minimumkövetelményeket.

Az ajánlatkérő szervek kötelesek részvételi 
felhívásban vagy a szándék megerősítésére 
vonatkozó felhívásban leírni a beszerzést, 
valamint részletezni a teljesítendő 
minimumkövetelményeket és a főbb
odaítélési szempontokat, hogy a gazdasági 
szereplők megállapíthassák a beszerzés 
jellegét és hatókörét, valamint 
eldönthessék, hogy kérelmezik-e 
részvételüket a tárgyalásokban.

Or. de

Módosítás 119
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a műszaki leírásnak a 
minimumkövetelményeket meghatározó 
része;

törölve

Or. de

Módosítás 120
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az odaítélési szempontok. (c) a főbb odaítélési szempontok.

Or. de

Módosítás 121
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az ajánlatkérő szerv a részvételi 
felhívásban fogalmazza meg az igényeit és 
követelményeit, amelyeket e részvételi 
felhívásban és/vagy egy ismertetőben 
tovább pontosít. Ezzel egyidejűleg a 
kiválasztott odaítélési szempontokat is 
köteles meghatározni ezekben a 
dokumentumokban.

2. Az ajánlatkérő szerv a részvételi 
felhívásban fogalmazza meg az igényeit és 
követelményeit, amelyeket e részvételi 
felhívásban és/vagy egy ismertetőben 
tovább pontosít. Ezzel egyidejűleg a 
kiválasztott főbb odaítélési szempontokat 
is köteles meghatározni ezekben a 
dokumentumokban.

Or. de

Módosítás 122
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 123
Peter Simon

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 124
Peter Simon

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 
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;

(d) amennyiben feltétlenül szükséges, ha a
ajánlatkérő szerv által előre nem látható 
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;

Or. de

Módosítás 125
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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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 a hat évet, kivéve a kellően 
– különösen a keretmegállapodás tárgyával 
– indokolt kivételes eseteket. A 
karbantartásra vonatkozó 
keretmegállapodás tartama az építési 
munkák vagy áruk életciklusától függ.

Or. en

Indokolás

Többek között a felvonók karbantartására vonatkozó szerződésekhez hasonló kérdések 
megoldásának érdekében.

Módosítás 126
Heide Rühle

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.

Or. en

Módosítás 127
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VIII. melléklet 1. pontjában A műszaki leírást fel kell tüntetni a 
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meghatározott műszaki leírást fel kell 
tüntetni a közbeszerzési dokumentációban. 
A leírásnak meg kell határoznia az építési 
beruházás, a szolgáltatás vagy az áru kívánt 
tulajdonságait.

közbeszerzési dokumentációban. A 
leírásnak meg kell határoznia az építési 
beruházás, a szolgáltatás vagy az áru kívánt 
tulajdonságait annak érdekében, hogy az 
ajánlatkérő szerv használati és 
fenntarthatósági célkitűzései egyaránt 
elérhetők legyenek.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy fokozza az irányelven belüli fenntarthatósági szempontok figyelembe 
vételét.

Módosítás 128
Jens Nilsson

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 
előállításának vagy nyújtásának vagy a 2. 
cikk 22. pontja szerinti életciklus bármely 
más szakaszának sajátos folyamatára.

E tulajdonságok utalnak a kért építési 
beruházás, áru vagy szolgáltatás 
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.

Or. en

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 129
Jens Nilsson
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Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) A műszaki leírásban szerepelhetnek 
például az alábbiakkal kapcsolatos 
követelmények:

Or. en

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. Ezt az új a) pontot a 17–22. módosítások alatti b)–g) pontok követik.

Módosítás 130
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) teljesítmény, ideértve a 
környezetvédelemmel és éghajlattal 
összefüggő teljesítmény színvonalát és a 
társadalmi szempontból fenntartható 
előállítási folyamattal kapcsolatos 
teljesítményt is;

Or. en

Módosítás 131
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az adott szerződés teljesítésével 
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megbízott alkalmazotti állomány 
szervezete, képesítése és tapasztalata;

Or. en

Módosítás 132
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) biztonság és a méretek, beleértve a 
minőségbiztosítási eljárásokat, a 
terminológiát, a jeleket, a vizsgálatot és 
vizsgálati módszereket, a csomagolást, a 
jelölést és címkézést, a használati 
utasítást;

Or. en

Módosítás 133
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) az életciklusra vonatkozó jellemzők (a 
2. cikk (22) pontjának megfelelően);

Or. en

Módosítás 134
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés – f pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) a szociálisan fenntartható előállítási 
folyamatra vonatkozó jellemzők (a 2. cikk 
22a. pontjának megfelelően);

Or. en

Módosítás 135
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) a tervezésre és az árkalkulációra 
vonatkozó szabályok, a beruházás 
vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére 
vonatkozó feltételek, az építési módszerek 
és technikák, továbbá a befejezett 
munkákra, valamint az azokhoz 
felhasznált anyagokra és alkatrészekre 
vonatkozóan az ajánlatkérő szerv által 
előírt valamennyi egyéb, általános vagy 
különös szabályozás hatálya tartozó 
műszaki feltétel.

Or. en

Módosítás 136
Jens Nilsson

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 

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

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 
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;

Or. en

Módosítás 137
Jens Nilsson

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;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 138
Jens Nilsson
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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 
kiválasztási szempontoknak, valamint adott 
esetben a 64. cikkben említett 
megkülönböztetésmentességi szabályoknak 
és szempontoknak.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 139
Heide Rühle

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 ajánlatkérők szervek 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 
megállapodások, vagy a XI. mellékletben 
felsorolt nemzetközi szociális és 
környezetvédelmi jogi rendelkezések által 
megállapított kötelezettségeknek, feltéve, 
hogy ezek a szerződés tárgyához 
kapcsolódnak.
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Or. en

Módosítás 140
Peter Simon

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 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 
uniós vagy nemzeti szociális, munkaügyi 
vagy környezetvédelmi jogszabályai, vagy 
a XI. mellékletben felsorolt nemzetközi 
szociális és környezetvédelmi jogi 
rendelkezések által megállapított 
kötelezettségeknek.

Or. de

Módosítás 141
Jens Nilsson

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 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 és a 
nemzeti törvények, rendeletek és egyéb 
kötelező érvényű előírások vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.
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Or. en

Indokolás

Az e cikkben szereplő, rendeletekre való hivatkozás nem korlátozható az egyes szabályozási 
területekhez tartozó uniós jogszabályokra. A hivatkozást ki kell egészíteni, hogy magában 
foglalja a nemzeti jogszabályokat és a munkaerőpiacot szabályozó rendszereket is.

Módosítás 142
Peter Simon

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;

Or. de

Módosítás 143
Jens Nilsson

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 

(a) ha az ajánlatkérő szerv tudomással bír 
az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai és a 
nemzeti törvények, rendeletek és egyéb 
kötelező érvényű előírások, vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
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megszegéséről. Az uniós jogszabályoknak 
vagy a nemzetközi rendelkezéseknek való 
megfelelés magában foglalja az 
egyenértékű módon való megfelelést is;

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;

Or. en

Indokolás

Az e cikkben szereplő, rendeletekre való hivatkozás nem korlátozható az egyes szabályozási 
területekhez tartozó uniós jogszabályokra. A hivatkozást ki kell egészíteni, hogy magában 
foglalja a nemzeti jogszabályokat és a munkaerőpiacot szabályozó rendszereket is.

Módosítás 144
Jens Nilsson

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.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 145
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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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

Or. de

Módosítás 146
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk (1)-(5) bekezdését alkalmazni kell 
az alvállalkozásba adási eljárásokra és az 
alvállalkozókra.

Or. en

Indokolás

A cél, hogy az ajánlatkérő szervek számára tágabb lehetőségeket biztosítsanak az 
alvállalkozások figyelembe vételére.

Módosítás 147
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy kitágítsa az ajánlatkérő szervek arra vonatkozó hatáskörét, hogy a 
szociális és környezetvédelmi szempontokkal kapcsolatos követelményeket beleemeljék a 
szerződés-odaítélési szempontok közé.

Módosítás 148
Heide Rühle

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a legalacsonyabb költség. törölve

Or. en

Módosítás 149
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 150
Heide Rühle

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 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:

Or. en

Módosítás 151
Jens Nilsson

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:
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 152
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) életciklus folyamatával kapcsolatos 
kritériumok,

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy kitágítsa az ajánlatkérő szervek arra vonatkozó hatáskörét, hogy a 
szociális és környezetvédelmi szempontokkal kapcsolatos követelményeket beleemeljék a 
szerződés-odaítélési szempontok közé.

Módosítás 153
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ab) a szociális szempontból fenntartható 
előállítási folyamat kritériuma, amely 
magában foglalhatja a hátrányos helyzetű 
vagy kiszolgáltatott csoporthoz tartozó 
személyek foglalkoztatását;

Or. en
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Módosítás 154
Jens Nilsson

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 kapacitásai, képességei és 
szakmai magatartása is figyelembe 
vehető, ami azzal a következménnyel jár, 
hogy a szerződés odaítélését követően az 
adott alkalmazottak csak az ajánlatkérő 
szerv hozzájárulásával helyettesíthetők, és 
a további alvállalkozásba adás is csak az 
ajánlatkérő szerv hozzájárulásával 
megengedett; az ajánlatkérő szervnek 
ellenőriznie kell, hogy a helyettesek azonos 
szervezeti és minőségi szintet biztosítanak;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 155
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
66 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 

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

Or. en

Módosítás 156
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 157
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

(a) a felszámított ár vagy költség több mint 
50 %-kal alacsonyabb, mint a többi 
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ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;
(b) a felszámított ár vagy költség több mint 
20 %-kal alacsonyabb, mint a második 
legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó 
ajánlat árai, illetve költségei;
(c) legalább öt ajánlatot benyújtottak.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi irányelv szövegének visszavonása.

Módosítás 158
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 159
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) a felszámított ár vagy költség több mint 
25 %-kal alacsonyabb, mint a többi 
ajánlattevő átlagos árai, illetve költségei;

Or. en
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Módosítás 160
Jens Nilsson

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;

Or. en

Módosítás 161
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. törölve

Or. en

Módosítás 162
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Ha egy adott szerződés esetében az 
ajánlatok az áruhoz, építményhez vagy 
szolgáltatáshoz képest kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást tartalmaznak, az 
ajánlatkérő szerv – mielőtt elutasítaná 
ezeket az ajánlatokat – írásban megkéri az 
ajánlat általa lényegesnek ítélt 
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alkotóelemeinek jellemzőit.
A szóban forgó magyarázatok 
mindenekelőtt a következőkkel lehetnek 
kapcsolatosak: 

Or. de

Indokolás

A jelenlegi irányelv szövegének visszavonása.

Módosítás 163
Peter Simon

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, vagy az áruk 
leszállításához, illetve a 
szolgáltatásnyújtáshoz rendelkezésre álló 
kivételesen előnyös feltételek;

Or. de

Indokolás

A jelenlegi irányelv szövegének visszavonása.

Módosítás 164
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) az Unió szociális, munkaügyi vagy 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 

(d) az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás és árubeszerzés 
teljesítésének helyén hatályos 
munkavédelmi rendelkezéseknek és 
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által megállapított kötelezettségek legalább 
egyenértékű módon történő betartása, vagy 
ha ezek nem alkalmazandók, az azonos 
szintű védelmet biztosító rendelkezések 
betartása;

munkafeltételeknek való megfelelés;

Or. de

Indokolás

A jelenlegi irányelv szövegének visszavonása.

Módosítás 165
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(d) az építési beruházás, 
szolgáltatásnyújtás és árubeszerzés 
teljesítésének helyén hatályos 
munkavédelmi rendelkezéseknek és 
munkafeltételeknek való megfelelés;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás ismételten bevezeti a közbeszerzési irányelv (2004/18/EK) 55. cikke (1) 
bekezdésének d) pontját. A ajánlatkérő szerveknek rendelkezniük kell azon joggal, hogy 
visszautasítsák a szerződést egy olyan ajánlattevőtől, amely nem felel meg a törvényeknek, 
illetve 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 166
Peter Simon
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Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az ajánlatkérő szerv az ajánlattevővel 
folytatott konzultáció útján ellenőrzi a 
megadott információkat. Csak abban az 
esetben utasíthatja el az ajánlatot, ha a 
bizonyíték nem indokolja a felszámított ár 
vagy költségek alacsony szintjét, 
figyelembe véve a (3) bekezdésben említett 
elemeket.

törölve

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 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi irányelv szövegének visszavonása.

Módosítás 167
Jens Nilsson

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 
környezetvédelmi jogszabályai vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 

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 
környezetvédelmi jogszabályai és a 
nemzeti törvények, rendeletek és egyéb 
kötelező érvényű előírások vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
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által megállapított kötelezettségeknek. és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségeknek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás ismételten bevezeti a közbeszerzési irányelv (2004/18/EK) 55. cikke (1) 
bekezdésének d) pontját. A ajánlatkérő szerveknek rendelkezniük kell azon joggal, hogy 
visszautasítsák a szerződést egy olyan ajánlattevőtől, amely nem felel meg a törvényeknek, 
illetve 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 168
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
megállapítja, hogy az ajánlatban szereplő 
ellenszolgáltatás azért kirívóan alacsony, 
mert az ajánlattevő állami támogatáshoz 
jutott, az ajánlatot pusztán ezen az alapon 
csak akkor utasíthatja el, ha az 
ajánlattevővel konzultált, és az ajánlattevő 
az ajánlatkérő szerv által megállapított 
kellő időn belül nem tudja bizonyítani, 
hogy a kérdéses támogatás a Szerződés 
107. cikkének értelmében 
összeegyeztethető volt a belső piaccal. Az 
ajánlatot ilyen körülmények között 
elutasító ajánlatkérő szerv köteles erről 
tájékoztatni a Bizottságot.

5. Amennyiben az ajánlatkérő szerv 
megállapítja, hogy az ajánlatban szereplő 
ellenszolgáltatás azért kirívóan alacsony, 
mert az ajánlattevő állami támogatáshoz 
jutott, az ajánlatot pusztán ezen az alapon 
csak akkor utasíthatja el, ha az 
ajánlattevővel konzultált, és az ajánlattevő 
az ajánlatkérő szerv által megállapított 
kellő időn belül nem tudja bizonyítani, 
hogy a kérdéses támogatást törvényesen 
szerezte. Az ajánlatot ilyen körülmények 
között elutasító ajánlatkérő szerv köteles 
erről tájékoztatni a Bizottságot.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi irányelv szövegének visszavonása.
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Módosítás 169
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A tagállamok a 88. cikknek 
megfelelően kötelesek a többi tagállam 
számára kérésre hozzáférhetővé tenni 
minden olyan információt, amely a (3) 
bekezdésben említett minőségi és 
környezetvédelmi standardoknak való 
megfelelés bizonyítékaként bemutatott 
dokumentumokkal kapcsolatos.

törölve

Or. de

Indokolás

A jelenlegi irányelv szövegének visszavonása.

Módosítás 170
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. 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 
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 
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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 
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 az olyan állami 
alkalmazottakat, akik feljelentést tesznek, 
kérhetik, hogy a gazdasági szereplő által 
alkalmazott munkavállaló ezzel 
egyenértékű védelemben részesüljön, ha a 
gazdasági szereplő államilag
finanszírozott szolgáltatásokat lát el.

Or. en

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 171
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közbeszerzési dokumentációban az 1. A közbeszerzési dokumentációban az 



AM\909951HU.doc 67/78 PE494.576v01-00

HU

ajánlatkérő szerv kérheti az ajánlattevőtől, 
illetve valamely tagállam kötelezheti az 
ajánlatkérő szervet arra, hogy kérje az 
ajánlattevőtől, hogy ajánlatában jelölje meg 
a szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

ajánlatkérő szerv kéri az ajánlattevőtől, 
hogy ajánlatában jelölje meg a 
szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy megerősítse az ajánlatkérő szervek arra vonatkozó kötelezettségét, 
hogy az alvállalkozók igénybe vételére vonatkozó tájékoztatást követeljen meg. Mindazonáltal 
az ajánlattevő kizárólag az arra vonatkozó szándékáról köteles tájékoztatást nyújtani, hogy 
alvállalkozót kíván igénybe venni.

Módosítás 172
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

A válallkozó és az alvállalkozó közötti kapcsolat a szerződési jog alapvető eleme. A javaslat 
olyan helyzeteket eredményezne, amelyekben az alvállalkozó arra törekszik, hogy az 
ajánlatkérő szerv közvetlenül neki fizessen, így megfosztva a szerveket azon joguktól, hogy a 
szerződés teljesítésével összefüggő érvényes okok miatt visszatartsák a vállalkozó kifizetését.

Módosítás 173
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 174
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

3. Az (1) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.
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Or. en

Módosítás 175
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

3. Az (1) bekezdés nem érinti a fő 
gazdasági szereplő felelősségének a 
kérdését.

Or. de

Módosítás 176
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – 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 
szerv a szóban forgó szerződést a 
Szerződések és a jelen irányelv szerinti 
kötelezettségeinek betartása nélkül ítélte 
oda.

törölve

Or. en

Módosítás 177
Heide Rühle

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

1a. Amennyiben egymást követő, az 
ajánlattevőtől független módosítások a 
közbeszerzési szerződést teljesíthetetlenné 
teszik – akár az aránytalan beruházás 
miatt – a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az ajánlattevők a vonatkozó 
nemzeti jogszabályok által meghatározott 
feltételek mellett:
a) kártérítést kérhetnek bármilyen további 
szolgáltatásért, amely a szerződés 
teljesítéséhez szükséges;
b) kérhetik a szerződés felmondását.

Or. en

Módosítás 178
Heide Rühle

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

Or. en

Módosítás 179
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Módosítás 180
Heide Rühle

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.

Or. en

Módosítás 181
Peter Simon

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 H. és I. 
részében említett információt kell 
tartalmazniuk, a szabvány-
formanyomtatványoknak megfelelően.

Or. de

Módosítás 182
Heide Rühle
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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

Or. en

Módosítás 183
Peter Simon

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

Or. de

Módosítás 184
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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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 185
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 186
Heide Rühle

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

Or. en
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Módosítás 187
Peter Simon

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

Or. de

Módosítás 188
Heide Rühle

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 
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 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.

Or. en
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Módosítás 189
Jens Nilsson

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.

Or. en

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 kapcsoaltos, hogy 
saját növekedési és fejlődési stratégiákat alakítsanak ki az inkluzív társadalmak létrehozása 
és annak érdekében, hogy az emberek számára vonzóbb helyekké váljanak.

Módosítás 190
Jens Nilsson

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 szerződésekhez az ajánlatkérő 
szervek elvárhatják a gazdasági 
szereplőktől, hogy ismételten fektessenek 
be az adott műveletbe az ugyanazon 
műveletből származó minden profitot, és 
csak non-profit szervezetektől fogadjanak 
el ajánlatokat.

Or. en
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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 191
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
84. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Ezek a cikkek szükségtelen adminisztratív terhet jelentenek. A tagállamok feladata saját belső 
igazgatásuk megszervezése. A tagállamok az uniós rendelkezés nélkül is dönthetnek 
felügyeleti testület létrehozásáról (84. cikk). A 84. cikk ellentétes a szubszidiaritás elvével.

Módosítás 192
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
84. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Módosítás 193
Heide Rühle
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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.

Ha a Bizottság kéri, tájékoztatni kell a 
jelentésről vagy annak főbb elemeiről.

Or. en

Módosítás 194
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
16 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
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 
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információs szolgáltatások

Or. en

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.


