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RÖVID INDOKOLÁS

A közbeszerzés fontos szerepet tölt be az Európai Unió általános gazdasági teljesítményében. 
A hatóságok a GDP-nek körülbelül a 18%-át költik el árubeszerzésre, építési beruházásra, 
illetve szolgáltatásnyújtásra. A megrendelések mennyiségét tekintve a közbeszerzés hatékony 
mozgatórugóként használható az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést előmozdító 
egységes piac eléréséhez.

A közbeszerzés az említett célkitűzések eléréséhez alkalmazandó egyik piaci alapú 
eszközként kulcsszerepet játszik az Európa 2020 stratégiában azáltal, hogy az innováció 
érdekében fejleszti a gazdasági környezetet és az üzleti feltételeket, valamint ösztönzi a zöld 
közbeszerzés szélesebb körű alkalmazását azzal, hogy támogatja az erőforrás-hatékony és 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást. Az Európa 2020 
stratégia ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a közbeszerzési politikának biztosítania kell a 
közpénzek lehető leghatékonyabb felhasználását, és azt, hogy a beszerzési piacokat uniós 
szinten nyitottan kell tartani.

Az előadó üdvözli a közbeszerzési irányelv modernizálására vonatkozó bizottsági javaslatot. 
Az ajánlatkérők oldaláról a jogalkotási javaslatnak a közbeszerzések egyszerűsítését és 
rugalmasabbá válását kell eredményeznie, a vállalkozások, különösen a kkv-k tekintetében 
pedig meg kell könnyítenie a hozzáférést. A jogszabályok felülvizsgálata során meg kell 
találni az egyensúlyt a szabályok egyszerűsítése és az innovatív, fenntartható odaítélési 
szempontokat alkalmazó, megbízható és eredményes eljárások között, és eközben biztosítani 
kell az e-közbeszerzés szélesebb körű alkalmazását. 
A szerződéseket olyan objektív szempontok alapján kell odaítélni, amelyek biztosítják az 
átláthatóság, a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elvének a betartását. E 
szempontoknak garantálniuk kell, hogy az ajánlatokat a valódi verseny feltételei mellett 
bírálják el, azokban az esetekben is, amikor az ajánlatkérő szervek olyan kiváló minőségű 
építési beruházást, árubeszerzést és szolgáltatásnyújtást várnak el, amely a lehető legjobban 
megfelel az igényeiknek, például ha a szerződés-odaítélési döntés kiterjed a termelési 
folyamathoz kapcsolódó tényezőkre is. 

Az előadó szilárd meggyőződése, hogy az ajánlatkérő szerveknek a „gazdaságilag 
legelőnyösebb és leginkább fenntartható ajánlatot” kell odaítélési szempontként használni, és 
el kell vetniük a legalacsonyabb költségen alapuló alternatív kritériumot. Mivel a 
„gazdaságilag legelőnyösebb és leginkább fenntartható ajánlat” az árat is figyelembe veszi, az 
ajánlatkérő szervek az egyedi szükségleteiknek leginkább megfelelő módon választhatnak, a 
költségeket, a stratégiai társadalmi célokat, az innovatív megoldásokat, valamint a szociális és 
környezeti szempontokat is megfontolva.
A közbeszerzést az innováció ösztönzése eszközeként kell használni. A közbeszerzőket arra 
kell ösztönözni, hogy innovatív termékeket és szolgáltatásokat vásárolhassanak a fenntartható 
fejlődés célkitűzésének elérése érdekében. Új, innovatív megoldásokra és ötletekre van 
szükség különösen a közlekedés terén, és a közbeszerzést ezen igények kielégítését szolgáló 
eszközként kell felhasználni.

Az életciklussal kapcsolatos szempontokat fejleszteni kell, továbbá a teljes előállítási 
folyamat társadalmi és környezetvédelmi hatásait is figyelembe kell venni. Az ajánlatkérő 
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szervek számára további lehetőségeket kell biztosítani, hogy az előállítási folyamattal 
kapcsolatban is követelményeket támaszthassanak, ne csak a termékkel kapcsolatban. Ez a 
közbeszerzés fenntarthatóságának javítását eredményezi többek között a közlekedési 
ágazatban is.

Minden olyan beszerzés esetében, amelyet személyek általi felhasználásra szánnak, az 
ajánlatkérőnek olyan műszaki leírást kell megállapítania, amely figyelembe veszi a 
fogyatékkal élők számára való hozzáférhetőség szempontjait és a valamennyi felhasználó 
számára alkalmas kialakítást. Ez a tömegközlekedés és az idegenforgalom területén különösen 
fontos.
Az alvállalkozókra vonatkozó rendelkezéseket meg kell erősíteni. Az ajánlattevőt meg kell 
kérni, hogy tüntesse fel ajánlatában a szerződésnek mindazokat a részeit, amelyekre nézve 
harmadik személlyel szerződést kíván kötni, valamint bármely ajánlott alvállalkozót. 
Ezenkívül gondoskodni kell a fővállalkozó és valamennyi részt vevő alvállalkozó 
büntethetőségéről a jogszabályok be nem tartása esetén. Olyan ellenőrző rendszerre van 
szükség, amely a vállalkozói lánc minden egyes elemére kiterjed.

Az előadó számos módosítást terjesztett be a fent említett kérdések kezelésére. Néhány 
esetben szükségesnek bizonyult egyes, a Bizottság által javasolt rendelkezések eltörlése, 
mivel az előadó úgy véli, hogy – figyelembe véve az ágazati és regionális sajátosságokat –
bizonyos kérdéseket hatékonyabban lehet kezelni nemzeti jogszabályokkal, a szubszidiaritás 
és a jobb szabályozás elveivel összhangban.

Végül, de nem utolsósorban, az előadó szeretné hangsúlyozni, hogy garantálni kell a 
közbeszerzési irányelvek jogbiztonságát és a közlekedési és postai szolgáltatások terén 
fennálló jelenlegi uniós jogszabályokkal való konzisztenciájukat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 
tagállamokban és az egész Unióban 

(53) A következetes tanácsadás és 
gyakorlat biztosításához az egyes 
tagállamokban és az egész Unióban 
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hatékony együttműködésre van szükség. A 
felügyeletre, végrehajtásra, ellenőrzésre és 
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az 
információk megosztására és az 
együttműködésre; ebben az összefüggésben 
az egyes tagállamok által kinevezett 
nemzeti hatóságok működnek elsődleges 
kapcsolattartási pontként a Bizottság 
szerveivel az adatgyűjtés, az 
információcsere és az uniós közbeszerzési 
jog végrehajtásának nyomon követése 
céljából.

hatékony együttműködésre és 
átláthatóságra van szükség. A 
felügyeletre, végrehajtásra, ellenőrzésre és 
műszaki segítségnyújtásra kijelölt 
szerveknek képesnek kell lenniük az 
információk megosztására és az 
együttműködésre; ebben az összefüggésben 
az egyes tagállamok által kinevezett 
nemzeti hatóságok működnek elsődleges 
kapcsolattartási pontként a Bizottság 
szerveivel az adatgyűjtés, az 
információcsere és az uniós közbeszerzési 
jog végrehajtásának nyomon követése 
céljából.

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „életciklus”: egy termék, egy építési 
beruházás vagy egy szolgáltatásnyújtás 
fennállásának összes egymást követő 
és/vagy egymással kapcsolatban álló 
szakaszát magában foglalja – ideértve a
gyártást, a szállítást, a használatot és a
karbantartást is –, a 
nyersanyagbeszerzéstől, illetve az 
erőforrások előállításától az átadásig, 
elszámolásig és a véglegesítésig;

22. „életciklus”: lehetőség szerint a 
közbeszerzéssel kapcsolatos összes költség 
pénzben való kifejezése – ideértve a
karbantartás és az erőforrás-hatékonyság 
(az energiatakarékosságot is beleértve) 
költségeit, az életciklus végén felmerülő 
újrahasznosítási költségeket, valamint a
társadalmi hatás költségeit, amennyiben 
azok összefüggnek a szerződés 
teljesítésével. Az elektronikus eszközök 
hatékony formatervezése, tervezése és
használata szintén szerepeltethető az 
életciklus pénzben való kifejezésében. A
közbeszerzés szempontjából az életciklus a 
beszerzéstől egészen az építési 
beruházások, az árubeszerzések vagy 
szolgáltatások teljes élettartamán át tart, 
és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 
megállapítására irányuló számítás szerves 
és elválaszthatatlan részét képezi.

Indokolás

Bár az adófizetők érdekében az ajánlatkérő szervek felelősek annak biztosításáért, hogy 
bármely, közbeszerzéssel kiválasztott megoldás értékarányos legyen, és hosszú távon mindent 
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összevéve ne legyen költségesebb a társadalom vagy a környezet számára, ez a felelősség 
ésszerűen a beszerzés időpontjától kell, hogy fennálljon.

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A választott kommunikációs eszközöknek 
széles körben rendelkezésre kell állniuk, és 
nem korlátozhatják a gazdasági szereplők 
közbeszerzési eljáráshoz való hozzáférését.

A választott kommunikációs eszközöknek 
széles körben rendelkezésre kell állniuk, a 
fogyatékkal élők számára is 
hozzáférhetőnek kell lenniük, és nem 
korlátozhatják a gazdasági szereplők 
közbeszerzési eljáráshoz való hozzáférését.

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés – 1 és 1 a albekezdés (új)

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 2017. január 1-jéig a jelen irányelv 
szerinti beszerzési eljárás legalább 70%-át
elektronikus kommunikációs eszközök –
különösen elektronikus benyújtás – útján
bonyolítsák le, a jelen cikk 
követelményeivel összhangban.

A tagállamok biztosítják, hogy 2020. 
január 1-jéig az ezen irányelv szerinti 
valamennyi beszerzési eljárást 
elektronikus kommunikációs eszközök –
különösen elektronikus benyújtás – útján 
bonyolítsák le, e cikk követelményeivel 
összhangban.

Indokolás

Ez a kétlépcsős megközelítés reálisabbnak tűnik, mint a Bizottság által javasolt cél, ezenkívül 
elegendő időt biztosít az ajánlatkérő szerveknek a tervezésre és végrehajtásra.
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Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk alkalmazásában „személyes 
érdekeltséget” jelent a részvételre 
jelentkezőkkel vagy az ajánlattevőkkel 
meglévő bármilyen családi vagy érzelmi 
kapcsolat, gazdasági, politikai vagy egyéb 
közös érdekeltség, ideértve az 
összeférhetetlen szakmai érdekeltségeket 
is.

törölve

Indokolás

A kérdést eredményesebben lehet kezelni a nemzeti jogalkotás szintjén.

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a (2) bekezdés a) pontjában említett 
alkalmazottak kötelesek legyenek közölni 
a részvételre jelentkezőkkel vagy az 
ajánlattevőkkel kapcsolatos 
összeférhetetlenséget, amint arról 
tudomást szereznek, annak érdekében, 
hogy az ajánlatkérő szerv korrekciós 
intézkedéseket hozhasson.

törölve

Indokolás

A kérdést eredményesebben lehet kezelni a nemzeti jogalkotás szintjén.

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Összeférhetetlenség esetén az ajánlatkérő 
szerv köteles megfelelő intézkedéseket 

Összeférhetetlenség esetén az ajánlatkérő 
szerv köteles megfelelő intézkedéseket 
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hozni. Az említett intézkedések azzal 
járhatnak, hogy az érintett alkalmazottat 
kizárják az adott közbeszerzési eljárásban 
való részvételből, vagy átszervezik a 
kötelességeit és a feladatait. Ha az 
összeférhetetlenség egyéb módon nem 
orvosolható hatékonyan, az érintett 
részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt 
kizárják az eljárásból.

hozni.

Indokolás

Ezen intézkedések pontos jellegét nemzeti szinten kell meghatározni.

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A jelen a cikk alapján hozott összes 
intézkedést dokumentálni kell a 85. 
cikkben említett egyedi jelentésben.

törölve

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részvételre jelentkezők az eljárás 
kezdetekor kötelesek nyilatkozatot tenni, 
hogy az alábbiak egyikét sem tették, illetve 
teszik meg:

A tagállamok kötelesek meghozni a 
beszerzési eljárások – különösen a 
közbeszerzési dokumentáció összeállítása, 
az ajánlattevők kiválasztása, valamint a 
szerződés odaítélése – során felmerülő 
jogellenes magatartás és versenytorzulás 
eredményes megelőzése, beazonosítása és 
büntetése érdekében szükséges 
szabályokat.

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nem befolyásolják jogtalanul az 
ajánlatkérő szerv döntéshozatali folyamát, 
vagy nem szereznek meg olyan bizalmas 
információt, amely jogosulatlan előnyöket 
biztosítana számukra a közbeszerzési 
eljárásban;

törölve

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem kötnek a verseny torzítására 
irányuló megállapodást a többi részvételre 
jelentkezővel és ajánlattevővel;

törölve

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem szolgáltatnak szándékosan olyan 
félrevezető információt, amely lényegesen 
befolyásolhatja a kizárásra, a 
kiválasztásra vagy a szerződés odaítélésére 
vonatkozó döntéseket.

törölve

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok arról is rendelkezhetnek, 
hogy az ajánlatkérő szervek tárgyalásos 
eljárást vagy versenypárbeszédet 
alkalmazhatnak a következő esetek 
bármelyikében:

A tagállamok – amennyiben biztosítják 
minden ajánlattevő tekintetében az 
egyenlő bánásmódot – arról is 
rendelkezhetnek, hogy az ajánlatkérő 
szervek tárgyalásos eljárást vagy 
versenypárbeszédet alkalmazhatnak a 
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következő esetek bármelyikében:

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok úgy határozhatnak, hogy a 
tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet 
vagy az innovációs partnerséget nem 
ültetik át a nemzeti jogukba.

törölve

Indokolás

A rugalmasságnak az eljárások kiválasztásában való előmozdítása és az innovatív beszerzési 
gyakorlat előmozdítása kiemelt szerepet kap e modernizációs gyakorlat során. Ezért az 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében az eljárás átültetése ne választható, hanem 
minden tagállamban egységes legyen.

Módosítás 15
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;

Indokolás

The proposed amendment is connected with amendments proposed to Article 84.

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan beszerzés esetében, 
amelynek a tárgyát személyek általi 
felhasználásra szánják – akár a 
nagyközönség, akár az ajánlatkérő szerv 
alkalmazottai általi felhasználásra –, a 
megfelelően indokolt esetektől eltekintve a 
műszaki leírást úgy kell megállapítani, 
hogy az figyelembe vegye a fogyatékkal 
élők számára való hozzáférhetőség 
szempontjait és a valamennyi felhasználó 
számára alkalmas kialakítást.

Minden olyan beszerzés esetében, 
amelynek a tárgyát személyek általi 
felhasználásra szánják – akár a 
nagyközönség, akár az ajánlatkérő szerv 
alkalmazottai általi felhasználásra –, a
pályázati felhívásban feltüntetett,
megfelelően indokolt esetektől eltekintve a 
műszaki leírást úgy kell megállapítani, 
hogy az figyelembe vegye a fogyatékkal 
élők számára való hozzáférhetőség 
szempontjait és a valamennyi felhasználó 
számára alkalmas kialakítást.

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A műszaki leírás adott esetben 
tartalmazhat az alábbiakra vonatkozó 
követelményeket is:
a) teljesítmény, ideértve a 
környezetvédelemmel és éghajlattal 
összefüggő teljesítmény színvonalát és a 
társadalmi szempontból fenntartható 
termelési folyamattal kapcsolatos 
teljesítményt is;
b) életciklus;
c) társadalmi szempontból fenntartható 
termelési folyamat;
d) a szóban forgó szerződés teljesítésére 
kijelölt személyzet szervezete, 
szakképzettsége és gyakorlata;
e) biztonság és méretek, beleértve a 
minőségbiztosítási eljárásokat, a 
terminológiát, a jeleket, a vizsgálatot és a 
vizsgálati módszereket, a csomagolást, a 
jelölést és a címkézést, a használati 
utasítást;
f) a tervezésre és az árkalkulációra 



PE491.265v02-00 12/28 AD\913115HU.doc

HU

vonatkozó szabályok, az építmény 
vizsgálatára, ellenőrzésére és átvételére 
vonatkozó feltételek, az építési eljárások, 
illetve technológiák, valamint minden 
olyan egyéb műszaki feltétel, amelyet az 
ajánlatkérő szervnek módjában áll 
általános vagy különös rendelkezésekkel 
előírni az elkészült építmény és az annak 
részét képező anyagok vagy alkatrészek 
tekintetében.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) minden olyan ajánlattevőnek, aki 
elfogadható ajánlatot tett, az 
ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások és 
párbeszéd lebonyolításáról és haladásáról.

törölve

Módosítás 19
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 nem ítélik oda a 
szerződést a legjobb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőnek, ha megállapították, hogy az 
ajánlat nem tesz eleget az uniós vagy 
nemzeti szintű szociális, munkaügyi, 
egészségügyi, biztonsági vagy 
környezetvédelmi jogszabályok, illetve az 
építési beruházás, a szolgáltatásnyújtás
vagy az árubeszerzés helyén 
alkalmazandó kollektív megállapodások 
vagy a XI. mellékletben felsorolt 
nemzetközi szociális és környezetvédelmi 
jogi rendelkezések által megállapított 
kötelezettségeknek.
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Módosítás 20
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 szintű szociális, 
munkaügyi, egészségügyi, biztonsági vagy 
környezetvédelmi jogszabályok, illetve az 
építési beruházás, a szolgáltatásnyújtás
vagy az árubeszerzés helyén 
alkalmazandó kollektív megállapodások 
vagy a XI. mellékletben felsorolt 
nemzetközi szociális és környezetvédelmi 
jogi rendelkezések által megállapított
kötelezettségek megszegéséről. Az uniós 
jogszabályoknak vagy a nemzetközi 
rendelkezéseknek való megfelelés 
magában foglalja az egyenértékű módon 
való megfelelést is.

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő, amely az (1), (2) és (3) 
bekezdésekben említett valamely 
helyzetben van, olyan bizonyítékot 
szolgáltathat az ajánlatkérő szervnek, 
amely az adott kizárási ok fennállása 
ellenére tanúsítja megbízhatóságát.

Minden olyan részvételre jelentkező vagy 
ajánlattevő, amely az (1), (2), (3) és (3a) 
bekezdésekben említett valamely 
helyzetben van, olyan bizonyítékot 
szolgáltathat az ajánlatkérő szervnek, 
amely az adott kizárási ok fennállása 
ellenére tanúsítja megbízhatóságát vagy 
adott esetben az alvállalkozó 
megbízhatóságát.

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
55 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ez a cikk alkalmazandó az 
alvállalkozásba adási eljárásokra és az 
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alvállalkozókra.

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az uniós vagy nemzeti szintű szociális, 
munkaügyi, egészségügyi, biztonsági vagy 
környezetvédelmi jogszabályokban, illetve 
az építési beruházás, a szolgáltatásnyújtás 
vagy az árubeszerzés helyén 
alkalmazandó kollektív 
megállapodásokban vagy a XI. 
mellékletben felsorolt nemzetközi szociális 
és környezetvédelmi jogi rendelkezések 
által megállapított kötelezettségek 
teljesítése;

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
56 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez a cikk alkalmazandó az 
alvállalkozásba adási eljárásokra és az 
alvállalkozókra.

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gazdasági szereplő gazdasági és 
pénzügyi kapacitásának igazolása 
főszabály szerint a XIV. melléklet 1. 
részében felsorolt egy vagy több 
dokumentummal történhet.

A gazdasági szereplő gazdasági és 
pénzügyi kapacitásának, valamint az uniós 
vagy nemzeti szintű szociális, munkaügyi, 
egészségügyi, biztonsági vagy 
környezetvédelmi jogszabályokban, illetve 
az építési beruházás, a szolgáltatásnyújtás 
és az árubeszerzés helyén alkalmazandó 
kollektív megállapodásokban 
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meghatározott kötelezettségek 
teljesítésének igazolása főszabály szerint a 
XIV. mellékletben felsorolt egy vagy több 
dokumentummal történhet.

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az egyes szolgáltatások díjazására 
vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti, 
illetve közigazgatási rendelkezések sérelme 
nélkül, az ajánlatkérő szerv a szerződéseket 
a gazdaságilag legelőnyösebb és leginkább 
fenntartható ajánlat szempontja alapján 
ítéli oda.
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat; törölve

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a legalacsonyabb költség. törölve

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 30
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 is figyelembe vehető; a 
szerződés odaítélését követően
helyettesített alkalmazottaknak azonos 
szervezeti és minőségi szintet kell 
biztosítaniuk, és erről értesíteni kell az 
ajánlatkérő szervet;

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
66 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az odaítélési szempontoknak 
biztosítaniuk kell a tényleges és 
tisztességes versenyt, és olyan 
követelményeknek kell hozzájuk 
kapcsolódniuk, amelyek lehetővé teszik az 
ajánlattevők által megadott információk 
ajánlatkérő általi hatékony ellenőrzését 
annak megállapítása érdekében, hogy 
megfelelnek-e az ajánlattevők az 
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odaítélési kritériumoknak.

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kirívóan alacsony összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok

Az ajánlatban megadott ár

Módosítás 33
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 részletes
magyarázatot kérni a gazdasági 
szereplőktől az ajánlatukban felszámított 
ár vagy költségek tekintetében:

Módosítás 34
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;

törölve

Indokolás

A kérdést eredményesebben lehet kezelni a nemzeti jogalkotás szintjén, figyelembe véve az 
ágazati és regionális sajátosságokat.

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – b pont
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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;

törölve

Indokolás

A kérdést eredményesebben lehet kezelni a nemzeti jogalkotás szintjén, figyelembe véve az 
ágazati és regionális sajátosságokat.

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) legalább öt ajánlatot benyújtottak. törölve

Indokolás

A kérdést eredményesebben lehet kezelni a nemzeti jogalkotás szintjén, figyelembe véve az 
ágazati és regionális sajátosságokat.

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az ajánlatok egyéb okok miatt 
tűnnek kirívóan alacsony ellenértéket 
tartalmazónak, az ajánlatkérő szerv akkor 
is kérhet ilyen magyarázatot.

(2) Ha az ajánlatok kirívóan alacsony 
ellenértéket tartalmazónak tűnnek, az 
ajánlatkérő szervnek az ajánlat elutasítása 
előtt további magyarázatot kell kérnie.

Módosítás 38
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 

Az ajánlatkérő szerv köteles elutasítani az 
ajánlatot, ha megállapította, hogy az ajánlat 
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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.

azért tartalmaz kirívóan alacsony 
ellenszolgáltatást, mert nem tesz eleget az
uniós vagy nemzeti szintű szociális, 
munkaügyi, egészségügyi, biztonsági vagy 
környezetvédelmi jogszabályok, illetve az 
építési beruházás, a szolgáltatásnyújtás
vagy az árubeszerzés helyén 
alkalmazandó kollektív megállapodások 
vagy a XI. mellékletben felsorolt 
nemzetközi szociális és környezetvédelmi 
jogi rendelkezések által megállapított 
kötelezettségeknek.

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
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.

(1) A közbeszerzési dokumentációban az 
ajánlatkérő szerv kérheti az ajánlattevőtől, 
hogy ajánlatában jelölje meg a 
szerződésnek azt a részét, amelyre nézve 
harmadik személlyel alvállalkozói 
szerződést kíván kötni, valamint a javasolt 
alvállalkozókat. Az alvállalkozói láncban 
bekövetkezett bármely változást, illetve 
bármely új alvállalkozót azonnal jelezni 
kell az ajánlatkérő szerv felé.

Módosítás 40
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 

(2) A tagállamok úgy rendelkezhetnek, 
hogy az alvállalkozó kérésére - és ha a 
szerződés jellege azt megengedi - az 
ajánlatkérő szerv az esedékes kifizetéseket
kellően indokolt esetekben közvetlenül az 
alvállalkozónak átutalhatja a fővállalkozó 
részére teljesített szolgáltatásokért, árukért 
vagy építési beruházásokért. A szóban 
forgó fizetési módra vonatkozó 
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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.

rendelkezéseket a közbeszerzési 
dokumentumokban kell meghatározni.

Indokolás

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. 
február 16-án elfogadott 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazandó 
(2013 márciusától kezdődően) a vállalkozások és hatóságok, illetve a vállalkozások között 
lebonyolított ügyletekre.

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a módosítás olyan feltételeket vezet be, 
amelyek alapján - ha az eredeti 
közbeszerzési eljárás részét képezték volna 
-, az eredetileg kiválasztott részvételre 
jelentkezőktől eltérő részvételre 
jelentkezők kiválasztására vagy a 
szerződés más ajánlattevőnek történő 
odaítélésére lett volna lehetőség;

törölve

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
72 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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egymást követő módosítások együttes 
értéke alapján kell megállapítani.

Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
84 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

84. cikk törölve
Közfelügyelet
(1) A tagállamoknak ki kell jelölniük egy 
független testületet, amely a végrehajtási 
tevékenységek koordinálásáért és 
felügyeletéért felel (a továbbiakban: „a 
felügyeleti testület”). A tagállamok a 
kijelölt szervről tájékoztatják a 
Bizottságot.
A szóban forgó felügyelet minden 
ajánlatkérő szervre kiterjed.
(2) A végrehajtási tevékenységekben részt 
vevő illetékes hatóságokat az 
összeférhetetlenség elkerülésével kell 
megszervezni. A közfelügyeleti 
rendszernek átláthatónak kell lennie. E 
célból az iránymutatást és véleményeket 
tartalmazó dokumentumokat, valamint a 
jelen irányelvben lefektetett szabályok 
végrehajtását és alkalmazását bemutató 
éves beszámolót közzé kell tenni.
Az éves beszámolónak tartalmaznia kell a 
következőket:
a) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
közbeszerzésekkel kapcsolatos
sikerességének arányát; amennyiben ez az 
arány 50 %-nál alacsonyabb a kkv-knak 
odaítélt szerződések értékét tekintve, a 
beszámolónak tartalmaznia kell egy 
elemzést ennek okairól;
b) átfogó rálátást kell biztosítania a 
fenntartható beszerzési politikák 
végrehajtására, többek között azon 
eljárások tekintetében, amelyek 
figyelembe veszik a környezetvédelmi és a 
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társadalmi befogadással kapcsolatos 
megfontolásokat - ideértve a fogyatékkal 
élők hozzáférését is -, vagy támogatják az 
innovációt;
c) információt a közbeszerzési szabályok 
uniós költségvetésre hatással lévő 
megsértésének e cikk (3)–(5) bekezdésével 
összhangban történő monitoringjáról és 
nyomon követéséről;
d) központosított adatokkal kell szolgálnia 
a csalás, a korrupció, az 
összeférhetetlenség és a közbeszerzés 
területén megvalósult egyéb súlyos 
szabálytalanságok bejelentett eseteiről is, 
ideértve az uniós társfinanszírozásban 
részesülő projekteket érintő 
szabálytalanságokat is.
(3) A felügyeleti testület az alábbi 
feladatokért felel:
a) a közbeszerzési szabályoknak az 
ajánlatkérő szervek, különösen a központi 
beszerző szervek által történő 
alkalmazásának és az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatnak a felügyelete;
b) jogi tanácsadás az ajánlatkérő 
szerveknek a közbeszerzési szabályok és 
elvek értelmezésével, valamint a 
közbeszerzési szabályok konkrét esetekben 
való alkalmazásával kapcsolatban;
c) saját kezdeményezésű 
véleménynyilvánítás és iránymutatás a 
közbeszerzési szabályok értelmezésével és 
alkalmazásával kapcsolatos közérdekű 
kérdésekben, az ismétlődő kérdésekben és 
a közbeszerzési szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó rendszeres problémák terén, a 
jelen irányelv rendelkezéseit és az Európai 
Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési 
gyakorlatát figyelembe véve;
d) átfogó és gyakorlati 
figyelmeztetőrendszerek létrehozása és 
alkalmazása a közbeszerzéssel kapcsolatos 
csalás, korrupció, összeférhetetlenség és 
más súlyos szabálytalanságok 
megelőzésére, felderítésére és az ilyen 
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esetekről való megfelelő 
jelentéskészítésre;
e) az illetékes nemzeti intézmények -
ideértve a vizsgálati hatóságokat is -
figyelmének felhívása az egyes észlelt 
jogsértésekre és a rendszeresen előforduló 
problémákra;
f) az állampolgárok és a vállalkozások 
által a közbeszerzési szabályok konkrét 
esetekben történő alkalmazásával 
kapcsolatban benyújtott kifogások 
kivizsgálása, és az elemzés továbbítása az 
illetékes ajánlatkérő szerveknek, amelyek 
azt döntéseik során kötelesek figyelembe 
venni, illetve amennyiben nem követik az 
elemzést, meg kell indokolniuk annak 
mellőzését;
g) a nemzeti bíróságok és hatóságok által 
azt követően hozott határozatok 
figyelemmel kísérése, hogy az Európai 
Unió Bíróságának a Szerződés 267. cikke 
alapján hozott döntése, illetve az Európai 
Számvevőszék megállapításai szerint 
megsértették az Unió közbeszerzési 
szabályait az Unió által társfinanszírozott 
projektekkel kapcsolatban; a felügyeleti 
testület az uniós közbeszerzési szabályok 
minden olyan megsértéséről jelentést tesz 
az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, 
amelyek az Európai Unió által közvetlenül 
vagy közvetve finanszírozott 
szerződésekhez kapcsolódnak.
Az e) pontban említett feladatok nem 
sérthetik a jogorvoslati jognak a nemzeti 
jog vagy a 89/665/EGK irányelv által 
létrehozott rendszer szerinti gyakorlását.
A tagállamok felhatalmazzák a felügyeleti 
testületet, hogy a nyomon követési és 
tanácsadói tevékenysége során észlelt 
jogsértések tekintetében az ajánlatkérő 
szervek által hozott határozatok 
felülvizsgálata végett a nemzeti jog szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz fordulhassanak.
(4) A felügyeleti testület – a Bizottság által 
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a tagállamokkal folytatott 
kommunikációra és a velük fenntartott 
kapcsolatra vonatkozóan létrehozott 
általános eljárások és munkamódszerek 
sérelme nélkül – különleges 
kapcsolattartó pontként működik a 
Bizottság számára, amikor az Európai 
Unióról szóló szerződés 17. cikke, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 317. cikke alapján 
figyelemmel kíséri az uniós jog 
alkalmazását és az uniós költségvetés 
végrehajtását. A felügyeleti testület 
jelentést tesz a Bizottságnak a jelen 
irányelv minden olyan megsértéséről, 
amely az Unió által közvetve vagy 
közvetlenül finanszírozott szerződések 
odaítélésére irányuló beszerzési eljárás 
során következik be.
Különösen olyan egyedi eseteket utalhat a 
Bizottság a felügyeleti testület elé, 
amelyekben még nem kötötték meg a 
szerződést, vagy még lehetőség van 
felülvizsgálati eljárás lefolytatására. 
Azokkal a megfigyelési tevékenységekkel 
is megbízhatja a felügyeleti testületet, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
biztosítsák azon intézkedések 
végrehajtását, amelyek a tagállamokat az 
uniós közbeszerzési szabályok és a 
Bizottság által meghatározott elvek 
megsértésének orvoslására kötelezik.
A Bizottság előírhatja a felügyeleti szerv 
számára, hogy elemezze az uniós 
közbeszerzési szabályoknak az uniós 
költségvetésből társfinanszírozott 
projekteket érintő állítólagos megsértését. 
A Bizottság megbízhatja a felügyeleti 
testületet bizonyos esetek nyomon 
követésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az uniós közbeszerzési 
szabályoknak a társfinanszírozott 
projekteket érintő megszegése kapcsán a 
nemzeti hatóságok meghozzák a megfelelő 
lépéseket – a nemzeti hatóságok kötelesek 
lesznek követni a felügyeleti testület 
utasításait.
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(5) A felügyeleti testület által annak 
biztosítása érdekében elvégzett nyomozási 
és végrehajtási cselekmények, hogy az 
ajánlatkérő szervek döntései összhangban 
legyenek a jelen irányelvvel és a Szerződés 
elveivel, nem helyettesíthetik, illetve nem 
érinthetik a Bizottság intézményes 
szerepét mint a Szerződés védelmezője. Ha 
a Bizottság úgy dönt, hogy egy egyedi 
ügyet a (4) bekezdés szerint a testület elé 
utal, fenntartja a beavatkozás jogát a 
Szerződés által ráruházott hatáskörrel 
összhangban.
(6) Az ajánlatkérő szervek eljuttatják a 
nemzeti felügyeleti testülethez a megkötött 
szerződések teljes szövegét, amennyiben az 
adott szerződés értéke legalább:
a) 1 000 000 EUR az árubeszerzésre vagy 
szolgáltatásra irányuló közbeszerzési 
szerződések esetében;
b) 10 000 000 EUR az építési beruházások 
esetében.
(7) Az információhoz való hozzáférést 
szabályozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül és az adatvédelemről szóló nemzeti 
és uniós jogszabályokkal összhangban, a 
felügyeleti testület írásos kérésre 
díjmentesen teljes körű és korlátlan, 
közvetlen hozzáférést biztosít a (6) 
bekezdésben említett megkötött 
szerződésekhez. A szerződések egyes 
részeihez való hozzáférés megtagadható, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatala 
akadályozná a jogérvényesítést vagy más 
módon ellentétes volna a közérdekkel, 
vagy sértené – magán vagy állami 
tulajdonú – gazdasági szereplők törvényes 
üzleti érdekeit, vagy sértené a gazdasági 
szereplők közötti tisztességes versenyt.
A közzétehető részekhez való hozzáférést 
ésszerű időn belül és a kérelem dátumától 
számított legfeljebb 45 napon belül kell 
biztosítani.
A valamely szerződéshez hozzáférést kérő 
jelentkezőnek nem kell bizonyítania, hogy 
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közvetlen vagy közvetett kapcsolat fűzi az 
adott szerződéshez. Az információ 
címzettje számára lehetővé kell tenni 
annak nyilvánosságra hozatalát.
(8) A (2) bekezdésben említett éves 
beszámolónak tartalmaznia kell a 
felügyeleti testület által az (1)-(7) bekezdés 
szerint elvégzett tevékenységekről szóló 
összefoglalást.

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 84. cikknek megfelelően létrehozott 
vagy kijelölt szervek legkésőbb a 
következő év október hónapjának 31. 
napjáig minden évről végrehajtási és 
statisztikai jelentést küldenek a 
Bizottságnak egy szabvány-
formanyomtatvány alapján.

(1) A tagállamok illetékes szervei
legkésőbb a következő év október 
hónapjának 31. napjáig minden évről 
végrehajtási és statisztikai jelentést 
küldenek a Bizottságnak egy szabvány-
formanyomtatvány alapján.

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 6., 13., 19., 20., 23., 54., 
59., 67. és 86. cikkben említett 
felhatalmazást [a jelen irányelv 
hatálybalépésének napja]-tól/-től
határozatlan időre kapja.

(2) A Bizottság a 6., 13., 19., 20., 23., 54., 
59., 67. és 86. cikkben említett 
felhatalmazást [a jelen irányelv
hatálybalépésének napja]-tól/-től öt évre
kapja. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időszak vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.
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Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
14 melléklet – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) megfelelő tanúsítványok vagy 
nyilatkozatok az uniós vagy nemzeti szintű 
jogszabályokban, illetve az építési 
beruházás, a szolgáltatásnyújtás és az 
árubeszerzés helyén alkalmazandó 
kollektív megállapodásokban 
meghatározott szociális, munkaügyi, 
egészségügyi, biztonsági vagy 
környezetvédelmi szabályok tiszteletben 
tartásáról;
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