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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.1.2014 A7-0454/93 

Módosítás  93 

Daniel Caspary 

a PPE 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 

1 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezt a rendeletet olyan szerzıdések 
odaítélésére kell alkalmazni, amelyek 
esetében az árukat és szolgáltatásokat 
közbeszerzési céllal és nem 
viszonteladásra, illetve nem kereskedelmi 
értékesítésre szánt termékek elıállítására 
vagy ilyen szolgáltatásnyújtás során 
történı felhasználás céljára szerzik be. 

Ezt a rendeletet olyan szerzıdések 
odaítélésére kell alkalmazni, amelyek 
esetében az árukat és szolgáltatásokat 
közbeszerzési céllal szerzik be, valamint 
kormányzati célú építési munkákra és 

szolgáltatások nyújtására irányuló 

koncessziók odaítélésére esetén, és nem 
viszonteladásra, illetve nem kereskedelmi 
értékesítésre szánt termékek elıállítására 
vagy ilyen szolgáltatásnyújtás során 
történı felhasználás céljára. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
8.1.2014 A7-0454/94 

Módosítás  94 

Emma McClarkin, Helmut Scholz, Paul Murphy, Judith Sargentini, Heide Rühle, 

Christofer Fjellner és mások 

 
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 

 –  

 

 
 Elutasításra irányuló javaslat 

  Az Európai Parlament elutasítja a 

Bizottság javaslatát. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
8.1.2014 A7-0454/95 

Módosítás  95 

Helmut Scholz 

a GUE/NGL 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 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Számos harmadik ország vonakodik 
attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát 
a nemzetközi verseny elıtt, illetve hogy az 
eddiginél nagyobb mértékben megnyissa 
ezt a piacot. Ennek eredményeképpen az 
Unió számos kereskedelmi partnere 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatokat 
alkalmaz az uniós gazdasági szereplıkkel 
szemben. E korlátozó közbeszerzési 
gyakorlatok miatt jelentıs kereskedelmi 

lehetıségek vesznek el. 

(6) Számos harmadik ország vonakodik 
attól, hogy megnyissa közbeszerzési piacát 
a nemzetközi verseny elıtt, illetve hogy az 
eddiginél nagyobb mértékben megnyissa 
ezt a piacot, mivel a közbeszerzést a 
lakosságuk fejlesztési szükségleteinek 

kezelésére szolgáló fontos eszköznek 

tartják, különösen a vidéki területeken. 
Ennek eredményeképpen az Unió számos 
kereskedelmi partnere korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatokat alkalmaz az 
uniós gazdasági szereplıkkel szemben.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
8.1.2014 A7-0454/96 

Módosítás  96 

Helmut Scholz 

a GUE/NGL 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 

10 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az uniós gazdasági szereplık egyes 

harmadik országok korlátozó 

közbeszerzési intézkedésekkel védett 

közbeszerzési piacaihoz való 

hozzáférésének javítása, valamint az 

egységes európai piacon biztosított 

egyenlı versenyfeltételek megırzése olyan 

célok, amelyek megkövetelik, hogy az 

Unió nemzetközi kötelezettségvállalásai 

által nem érintett harmadik országbeli 

árukat és szolgáltatásokat Unió-szerte 

harmonizált elbánásban részesítsék.  

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
8.1.2014 A7-0454/97 

Módosítás  97 

Helmut Scholz 

a GUE/NGL 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 

19 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Tekintettel arra, hogy az Európai 
Unión kívülrıl származó árukat és/vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ilyen áruk és szolgáltatások 
összértékének 50%-át, az ajánlatkérı 
szervek / ajánlatkérık nehezebben tudják 
értékelni az ajánlattevık indokolását, 
rendelkezni kell a kirívóan alacsony 
összegő ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatok kezelésének fokozott 
átláthatóságáról. A közbeszerzésrıl szóló 
irányelv 69. cikkében és a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban mőködı 
ajánlatkérık beszerzéseirıl szóló irányelv 
79. cikkében foglalt szabályokon túl annak 
az ajánlatkérı szervnek / ajánlatkérınek, 
amely ilyen kirívóan alacsony összegő 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
elfogadását tervezi, errıl írásban 
tájékoztatnia kell a többi ajánlattevıt, 
megjelölve a felszámított ár vagy költségek 
kirívóan alacsony jellegének okait. Ennek 
köszönhetıen ezek az ajánlattevık 
elısegíthetik annak pontosabb felmérését, 
hogy a sikeres ajánlattevı teljes körően 
teljesíteni tudja-e a szerzıdést az 
ajánlattételi dokumentációban ismertetett 

(19) Tekintettel arra, hogy az Európai 
Unión kívülrıl származó árukat és/vagy 
szolgáltatásokat tartalmazó olyan 
ajánlatokkal összefüggésben, amelyekben a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
áruk vagy szolgáltatások értéke meghaladja 
az ilyen áruk és szolgáltatások 
összértékének 50%-át, az ajánlatkérı 
szervek / ajánlatkérık nehezebben tudják 
értékelni az ajánlattevık indokolását, 
rendelkezni kell a kirívóan alacsony 
összegő ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatok kezelésének fokozott 
átláthatóságáról. A közbeszerzésrıl szóló 
irányelv 69. cikkében és a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban mőködı 
ajánlatkérık beszerzéseirıl szóló irányelv 
79. cikkében foglalt szabályokon túl annak 
az ajánlatkérı szervnek / ajánlatkérınek, 
amely ilyen kirívóan alacsony összegő 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
elfogadását tervezi, errıl írásban 
tájékoztatnia kell a többi ajánlattevıt, 
megjelölve a felszámított ár vagy költségek 
kirívóan alacsony jellegének okait, ideértve 
a vonatkozó környezetvédelmi, munkaügyi 

és bérezési feltételekrıl szóló tájékoztatást 

is, a szociális vagy környezetvédelmi 

dömping megakadályozása érdekében. 
Ennek köszönhetıen ezek az ajánlattevık 



 

AM\1014832HU.doc  PE527.185v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás 
tehát javítja az egyenlı esélyeket az EU 
közbeszerzési piacán. 

elısegíthetik annak pontosabb felmérését, 
hogy a sikeres ajánlattevı teljes körően 
teljesíteni tudja-e a szerzıdést az 
ajánlattételi dokumentációban ismertetett 
feltételek szerint. Ez a további tájékoztatás 
tehát javítja az egyenlı esélyeket az EU 
közbeszerzési piacán. 

Or. en 

 
 
 


