
Zöld közbeszerzés szabályozása és helyzete az 
EU-ban 

A következő diák az 
 
EURÓPAI BIZOTTSÁG 
KÖRNYEZETVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁGÁTÓL 
 
származnak. 



 

 

 

Mi a zöld közbeszerzés? 

„A zöld közbeszerzés során a közhatóságok 
olyan termékeket és szolgáltatásokat 
választanak, amelyek életciklusuk alatt 
kevésbé terhelik a környezetet más hasonló 
termékekhez és szolgáltatásokhoz képest, 
amelyek egyébként a közbeszerzés tárgyát 
képeznék.” 



Miért éppen zöld közbeszerzés? 

Az EU közhatóságai a GDP 17%-át költik el évente. 

3 kategória – a teljes környezetvédelmi hatás 70–80%-a 
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“Környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés” 
közelmény (2008) 

Közös EU-s zöld közbeszerzési feltételek az elsődleges termékek és szolgáltatások 
esetén  

 

Jogi/végrehajtási útmutató: Zöld közbeszerzési képzési eszköztár 

 

Nemzeti zöld közbeszerzési cselekvési tervek 

 

Cél: a pályázati eljárások 50%-a legyen zöld 2010-re (az első 10 kifejlesztett 
termékcsoportra nézve) 



Jogi kerete 

Közbeszerzési irányelvek: 
 
► 2004/17/EK irányelv: vízügyi, energiaipari, 

közlekedési és postai ágazat 
► 2004/18/EK irányelv: építési beruházás, 

árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás 
► Bizonyos körülmények között engedélyezi a 

környezetvédelmi szempontok 
figyelembevételét 



Az Európai Unió egyezménye 

► Bármely közbeszerzés során be kell 
tartani a következőket: 

Jogi kerete 

– Az áruk és szolgáltatások 

szabad áramlása 

– A megkülönböztetés tilalma 

– Egyenlő bánásmód 

– Átláthatóság 

– Arányosság 

 

 



 A zöld közbeszerzés akadályai 

A politikai támogatás hiánya 

A zöld termékek általában drágábbak 

A jogi szakvélemény hiánya a környezetvédelmi szempontok alkalmazásakor  

A képzés hiánya 

Korlátozott számú már kialakított környezetvédelmi szempont a termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatban 

 

 

 

 



A zöld közbeszerzés EU kritériumai 

 Építőipar, elektronika, tisztítószerek és takarítás, textilek, élelmiszerek és 
élelmezési szolgáltatások*, bútorok*, irodai informatikai eszközök, papírok*, 
kertészeti termékek és eszközök, közlekedés 

  ablakok, hőszigetelés, fali panelek, kemény padlóburkolat*, energiatermelés 
(CHP, kapcsolt hő- és villamos energia), útépítés és közlekedési jelzőtáblák, 
közvilágítás és közlekedési lámpák, mobiltelefonok* (*2012-es frissítés) 

 Újdonságok 2012-től: belső világítás és háztartási papírok, képalkotó 
berendezések, épületek, fűtőrendszerek, csapok és zuhanyrózsák, wc-k 
 
Az elektromos orvosi berendezésekre (SEMCo) vonatkozó kritériumok is 
készülnek 



Hol helyezhetők el a környezetvédelmi 
szempontok a pályázati anyagokban?  

• Alkalmazási kör 

• Műszaki feltételek 

• A kiválasztás 
szempontjai 

• Bírálati szempontok 

• A szerződés szerinti 
teljesítés feltételei 

 
A megvásárolt 
termékekkel és 
szolgáltatásokkal 
szemben támasztott 
követelmények 
 

Az ajánlattevővel 
szemben támasztott 
követelmények 



A kritériumok két szintje 

Alap követelmények: a legfontosabb környezeti hatásokat célozza meg, 
minimális járulékos ellenőrzéssel vagy költségnövekedéssel használható.  

 

Átfogó szempontok: környezetvédelmi szempontból a piacon fellelhető legjobb 
termékek beszerzése,  amely valószínűleg igényel járulékos ellenőrzést, vagy  
enyhe költségnövekedéssel jár más hasonló termékekhez képest.  

 

 A zöld közbeszerzés szabályai nagyrészt az 1. típusú ökocímkék szabványán 
alapulnak. 

 Ugyanakkor nem várható el, hogy a termékeken legyen valamilyen speciális 
címke. 

 

 

 

 



A zöld közbeszerzés forrásai 

Ügyfélszolgálat: gpp-helpdesk@iclei.org  

 (angol, német, francia) 

Hírlevél 

Az Európai Bizottság zöld közbeszerzési honlapja: 

* Környezetvédelmi kézikönyv (megvásárolható) 

* Az EU összes zöld közbeszerzési szempontja, háttér-
információk, betekintés a szempontok 
kialakításának folyamatába 

* Példák a zöld közbeszerzésre 

* Információk a nemzeti zöld  közbeszerzési 
cselekvési tervekről 

* Gyakran ismételt kérdések és a kulcsfogalmak 
szójegyzéke 

* Új és közelgő események 
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