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8.1.2014 A7-0454/86 

Módosítás  86 

Daniel Caspary 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Bernd Lange 

az S&D képviselıcsoport nevében 
Metin Kazak 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Áruk és szolgáltatások hozzáférése a közbeszerzési piacokhoz 
COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A Kereskedelmi Világszervezet 

(WTO) felülvizsgált, többoldalú 

Kormányzati Beszerzési Megállapodása 

(GPA) csak korlátozott hozzáférést biztosít 

az uniós vállalkozásoknak a harmadik 

országok közbeszerzési piacaihoz, és csak 

a WTO tagok egy szők körére 

alkalmazandó, amelyek e megállapodást 

aláírták. A felülvizsgált GPA-t az Unió 

2013 decemberében ratifikálta. 

Or. en 
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Módosítás  87 

Daniel Caspary 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Bernd Lange 

az S&D képviselıcsoport nevében 
Metin Kazak 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Áruk és szolgáltatások hozzáférése a közbeszerzési piacokhoz 
COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai ágazatban mőködı ajánlatkérık 
beszerzési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv10 és 
az építési beruházásra, az árubeszerzésre és 
a szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerzıdések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv11 csupán 
néhány rendelkezésben foglalkozik az 
Unió közbeszerzési politikájának külsı 
dimenziójával, különösen a 2004/17/EK 
irányelv 58. és 59. cikkében. E 
rendelkezések hatálya azonban korlátozott, 
és az iránymutatás hiánya miatt azokat az 
ajánlatkérık többnyire nem alkalmazzák. 

(7) A vízügyi, energiaipari, közlekedési és 
postai ágazatban mőködı ajánlatkérık 
beszerzési eljárásainak összehangolásáról 
szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv10 és 
az építési beruházásra, az árubeszerzésre és 
a szolgáltatásnyújtásra irányuló 
közbeszerzési szerzıdések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. 
március 31-i 2004/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv11 csupán 
néhány rendelkezésben foglalkozik az 
Unió közbeszerzési politikájának külsı 
dimenziójával, különösen a 2004/17/EK 
irányelv 58. és 59. cikkében. E 
rendelkezések hatálya azonban korlátozott 
volt, és az iránymutatás hiánya miatt azokat 
az ajánlatkérık többnyire nem 
alkalmazták, így ezek helyébe teljesebb és 

kötelezıen alkalmazandó rendelkezéseket 

kell léptetni. 

__________________ __________________ 
10 HL L 134., 2004.4.30., 1. o. 10 HL L 134., 2004.4.30., 1. o. 
11 HL L 134., 2004.4.30., 114. o. 11 HL L 134., 2004.4.30., 114. o. 

Or. en 
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Módosítás  88 

Daniel Caspary 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Bernd Lange 

az S&D képviselıcsoport nevében 
Metin Kazak 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Áruk és szolgáltatások hozzáférése a közbeszerzési piacokhoz 
COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A harmadik országokból származó 

ajánlattevıknek az uniós közbeszerzési 

piacokhoz való hozzáférést a 

2014/.../EU
12
, 2014/.../EU

13
 és a 

2014/.../EU
14
 európai parlamenti és 

tanácsi irányelvekkel összhangban kell 

biztosítani. 

 __________________ 

 12 A …-i 2014/…/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv a közbeszerzésrıl (HL 

L …). 

 13 A …-i 2014/…/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv a vízügyi, energiaipari, 

közlekedési és postai szolgáltatási 

ágazatban mőködı ajánlatkérık 

beszerzéseirıl (HL L …). 

 14 A …-i 2014/…/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv a koncessziós 

szerzıdések odaítélésérıl (HL L …). 

Or. en 
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Módosítás  89 

Daniel Caspary 

a PPE képviselıcsoport nevében 
Bernd Lange 

az S&D képviselıcsoport nevében 
Metin Kazak 

az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Áruk és szolgáltatások hozzáférése a közbeszerzési piacokhoz 
COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, 
jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 
2004/18/EK és a koncessziós szerzıdések 
odaítélésérıl szóló […] európai parlamenti 
és tanácsi irányelv13] szerinti ajánlatkérı 
szervek / ajánlatkérık a legalább 5 millió 
EUR becsült értékő szerzıdések esetén 
kizárják a szerzıdések odaítélési 
eljárásaiból az Európai Unió által tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások által 
nem érintett árukat és szolgáltatásokat. 

(12) Amennyiben a Bizottság külsı 
közbeszerzési vizsgálatot kezdeményez 

annak megállapítása céljából, hogy a 

harmadik országok közbeszerzési 

piacaihoz való hozzáférés tekintetében 

fennáll-e az érdemi viszonosság hiánya, a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia, 
jóváhagyható-e, hogy a [2004/17/EK, a 
2004/18/EK és a koncessziós szerzıdések 
odaítélésérıl szóló […] európai parlamenti 
és tanácsi irányelv13] szerinti ajánlatkérı 
szervek / ajánlatkérık a legalább 5 millió 
EUR becsült értékő szerzıdések esetén 
kizárják a szerzıdések odaítélési 
eljárásaiból az Európai Unió által tett 
nemzetközi kötelezettségvállalások által 
nem érintett árukat és szolgáltatásokat. 

__________________ __________________ 
13 HL L…. 13 HL L…. 

Or. en 

 
 


