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13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az átláthatóság érdekében az 
ajánlatkérı szerveknek / ajánlatkérıknek 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

közzétett szerzıdési hirdetményben 
tájékoztatniuk kell a gazdasági szereplıket 
arról, ha e rendelettel összhangban élni 
kívánnak azon jogukkal, hogy a 
szerzıdések odaítélési eljárásaiból kizárják 
az Európai Unión kívülrıl származó árukat 
és/vagy szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokat, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ilyen áruk vagy szolgáltatások 
összértékének 50 %-át. 

(13) Az átláthatóság érdekében az 
ajánlatkérı szerveknek / ajánlatkérıknek a 
közbeszerzésrıl szóló [2014/…/EU] 

irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 15. 

pontjában és a vízügyi, energiaipari, 

közlekedési és postai szolgáltatási 

ágazatban mőködı ajánlatkérık 

beszerzéseirıl szóló [2014/…/EU] irányelv 

2. cikkének 15. pontjában foglaltak 

szerinti „mőszaki leírás”, illetve 

„ismertetı” bevezetı részében vagy a 

koncessziós szerzıdések odaítélésérıl 

szóló [2014/…/EU] irányelv 2. cikkének 

(13) bekezdésében foglaltak szerinti 

„mőszaki és mőködési követelmények” 

bevezetı részében tájékoztatniuk kell a 
gazdasági szereplıket arról, ha e 
rendelettel összhangban élni kívánnak azon 
jogukkal, hogy a szerzıdések odaítélési 
eljárásaiból kizárják az Európai Unión 
kívülrıl származó árukat és/vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokat, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ilyen áruk vagy szolgáltatások 
összértékének 50%-át. 
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(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az 
érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése 
alapján bármikor valamely harmadik 
ország által állítólagosan alkalmazott 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatokra 
irányuló külsı közbeszerzési vizsgálatot 
kezdeményezzen. A vizsgálatnak 
különösen figyelembe kell vennie, hogy a 
Bizottság e rendelet 6. cikkének (2) 
bekezdése alapján a korábbiakban több, 
harmadik országot érintı tervezett kizárást 
jóváhagyott. Az ilyen vizsgálati eljárások 
nem sérthetik a nemzetközi kereskedelmi 
szabályok, különösen a Kereskedelmi 
Világszervezet égisze alatt kialakított 
kereskedelmi szabályok alapján a 
Közösséget megilletı jogok gyakorlásának 
biztosítása érdekében a közös kereskedelmi 
politika területén követendı közösségi 
eljárások megállapításáról szóló 1994. 
december 22-i 3286/94/EK tanácsi 
rendeletet14. 

(20) A Bizottságnak képesnek kell lennie 
arra, hogy saját kezdeményezésére vagy az 
érdekeltek vagy egy tagállam megkeresése 
alapján bármikor valamely harmadik 
ország által állítólagosan alkalmazott 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatokra 
irányuló külsı közbeszerzési vizsgálatot 
kezdeményezzen. A külsı vizsgálati 
eljárás indítására vonatkozó döntésének 

meghozatalakor figyelembe veszi az 

ajánlatkérı szervek / ajánlatkérık vagy 

tagállamok által benyújtott kérelmek 

számát. A vizsgálatnak különösen 
figyelembe kell vennie, hogy a Bizottság e 
rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján 
a korábbiakban több, harmadik országot 
érintı tervezett kizárást jóváhagyott. Az 
ilyen vizsgálati eljárások nem sérthetik a 
nemzetközi kereskedelmi szabályok, 
különösen a Kereskedelmi Világszervezet 
égisze alatt kialakított kereskedelmi 
szabályok alapján a Közösséget megilletı 
jogok gyakorlásának biztosítása érdekében 
a közös kereskedelmi politika területén 
követendı közösségi eljárások 
megállapításáról szóló 1994. december 22-i 
3286/94/EK tanácsi rendeletet14. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. Azok az ajánlatkérı 
szervek / ajánlatkérık, amelyek valamely 

ajánlatot az (1) bekezdés alapján kizártak, 
ezt feltüntetik a 2004/18/EK irányelv 35. 
cikke, a 2004/17/EK irányelv 42. cikke, 
illetve a koncessziós szerzıdések 
odaítélésérıl szóló irányelv 27. cikke 
szerint általuk közzétett, a közbeszerzési 
szerzıdés odaítélésérıl szóló 
hirdetményben. A Bizottság végrehajtási 
aktusokat fogad el a szerzıdések 
odaítélésérıl szóló hirdetményekhez 
használandó szabványos őrlapok 
létrehozására. A végrehajtási aktusokat a 
17. cikk (3) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el. 

7. Ajánlatok (3) bekezdés alapján történı 
kizárása esetén az ajánlatkérı 
szervek / ajánlatkérık ezt – a kizárás 
okaival együtt – feltüntetik a 2004/18/EK 
irányelv 35. cikke, a 2004/17/EK irányelv 
42. cikke, illetve a koncessziós szerzıdések 
odaítélésérıl szóló irányelv 27. cikke 
szerint általuk közzétett, a közbeszerzési 
szerzıdés odaítélésérıl szóló 
hirdetményben. A Bizottság végrehajtási 
aktusokat fogad el a szerzıdések 
odaítélésérıl szóló hirdetményekhez 
használandó szabványos őrlapok 
létrehozására. A végrehajtási aktusokat a 
17. cikk (3) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el. 
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