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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.1.2014 A7-0454/98 

Módosítás  98 

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 

21 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Ha a Bizottság a rendelkezésére álló 
információk alapján okkal feltételezi, hogy 
valamely harmadik ország korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatot vezetett be vagy 
tart fenn, képesnek kell lennie arra, hogy 
vizsgálatot indítson. Ha a harmadik ország 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatának 
létezése megerısítést nyer, a Bizottság 
felkéri az érintett országot arra, hogy 
egyeztetéseket kezdjen vele a gazdasági 
szereplık, áruk és szolgáltatások adott 
országon belüli közbeszerzési pályázati 
lehetıségeinek javítása céljából. 

(21) Ha a Bizottság a rendelkezésére álló 
információk alapján okkal feltételezi, hogy 
valamely harmadik ország jogellenes 
korlátozó közbeszerzési gyakorlatot 
vezetett be vagy tart fenn, képesnek kell 
lennie arra, hogy vizsgálatot indítson. Ha a 
harmadik ország jogellenes korlátozó 
közbeszerzési gyakorlatának létezése 
megerısítést nyer, a Bizottság felkéri az 
érintett országot arra, hogy egyeztetéseket 
kezdjen vele a gazdasági szereplık, áruk és 
szolgáltatások adott országon belüli 
közbeszerzési pályázati lehetıségeinek 
javítása céljából. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
8.1.2014 A7-0454/99 

Módosítás  99 

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 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az ilyen intézkedés lehet egyes 
harmadik országbeli áruk és szolgáltatások 
kötelezı kizárása az európai uniós 
közbeszerzési eljárásokból, illetve az adott 
országból származó árukat és 
szolgáltatásokat tartalmazó ajánlatokra 
vonatkozó kötelezı áremelés elıírása. Az 
említett intézkedések kijátszását 
elkerülendı, szükség lehet egyes olyan, az 
Európai Unióban letelepedett, külföldi 
irányítású vagy tulajdonú jogi személyek 
kizárására is, amelyek nem folytatnak 
jelentıs üzleti tevékenységet úgy, hogy 
eközben az érintett tagállam gazdaságával 
közvetlen és tényleges kapcsolatban állnak. 
A megfelelı intézkedéseknek arányosnak 
kell lenniük azokkal a korlátozó 

közbeszerzési gyakorlatokkal, amelyekre 

válaszul azokat meghozzák. 

(23) Szociális vagy környezetvédelmi 

dömping megállapítása esetén az ilyen 
intézkedés lehet egyes harmadik országbeli 
vállalkozások áruinak és szolgáltatásainak 
kötelezı kizárása az európai uniós 
közbeszerzési eljárásokból, illetve az adott 
vállalkozás áruit és szolgáltatásait 
tartalmazó ajánlatokra vonatkozó kötelezı 
áremelés elıírása. Az említett intézkedések 
kijátszását elkerülendı, szükség lehet 
egyes olyan, az Európai Unióban 
letelepedett, külföldi irányítású vagy 
tulajdonú jogi személyek kizárására is, 
amelyek nem folytatnak jelentıs üzleti 
tevékenységet úgy, hogy eközben az 
érintett tagállam gazdaságával közvetlen és 
tényleges kapcsolatban állnak. A megfelelı 
intézkedéseknek arányosnak kell lenniük. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
8.1.2014 A7-0454/100 

Módosítás  100 

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 

7 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az ajánlatkérı 
szerv / ajánlatkérı a közbeszerzésrıl szóló 
irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban mőködı 
ajánlatkérık beszerzéseirıl szóló irányelv 
79. cikke értelmében – az ajánlattevı 
állításainak ellenırzését követıen – olyan, 
az Unión kívülrıl származó árukat és/vagy 
szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan 
alacsony összegő ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, 
amelyben a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk vagy szolgáltatások 
értéke meghaladja az ajánlatban szereplı 
áruk és szolgáltatások összértékének 50 %-
át, errıl írásban tájékoztatja a többi 
ajánlattevıt, megjelölve a felszámított ár 
vagy költségek kirívóan alacsony 
jellegének okait. 

Amennyiben az ajánlatkérı 
szerv / ajánlatkérı a közbeszerzésrıl szóló 
irányelv 69. cikke vagy a vízügyi, 
energiaipari, közlekedési és postai 
szolgáltatási ágazatban mőködı 
ajánlatkérık beszerzéseirıl szóló irányelv 
79. cikke értelmében – az ajánlattevı 
állításainak ellenırzését követıen – olyan, 
az Unión kívülrıl származó árukat és/vagy 
szolgáltatásokat és egyúttal kirívóan 
alacsony összegő ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat elfogadását tervezi, 
amelyben a kötelezettségvállalások által 
nem érintett áruk vagy szolgáltatások 
értéke meghaladja az ajánlatban szereplı 
áruk és szolgáltatások összértékének 50%-
át, errıl írásban tájékoztatja 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. 

 A tagállamok megfelelı intézkedéseket 

hoznak annak érdekében, hogy a 

gazdasági szereplık a közbeszerzési 

szerzıdések teljesítése során betartsák a 

vonatkozó környezetvédelmi, szociális és 

munkajogi követelményeket, amelyeket az 

uniós jog, a nemzeti jog, a kollektív 
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szerzıdések, illetve a közbeszerzésrıl szóló 

…/2014/EU irányelv XI. mellékletében 

felsorolt nemzetközi környezetvédelmi, 

szociális és munkajogi rendelkezések 

írnak elı. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
8.1.2014 A7-0454/101 

Módosítás  101 

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 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) kötelezı áremelés az ajánlat azon 
részére vonatkozóan, amely a korlátozó 

közbeszerzési gyakorlatot bevezetı vagy 

fenntartó országból származó, a 

kötelezettségvállalások által nem érintett 
árukat és szolgáltatásokat tartalmaz. 

b) a környezetvédelmi vagy szociális 

dömping bizonyított eseteiben kötelezı 
áremelés az ajánlat azon részére 
vonatkozóan, amely a 
kötelezettségvállalások által nem érintett 
árukat és szolgáltatásokat tartalmaz, vagy a 

vonatkozó ajánlattevı tekintetében. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
8.1.2014 A7-0454/102 

Módosítás  102 

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 

13 cikk – 2 bekezdés – harmadik albekezdés – d a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) az ajánlatban foglalt 

környezetvédelmi, munkaügyi és bérezési 

feltételekkel kapcsolatos információk, a 

szociális vagy környezetvédelmi dömping 

megakadályozása érdekében; 

Or. en 

 
 


