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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, iż Unia określa i 
prowadzi wspólne polityki i działania oraz 
dąży do zapewnienia wysokiego stopnia 
współpracy we wszelkich dziedzinach 
stosunków międzynarodowych, w tym w 
celu zachęcania wszystkich krajów do 
integracji w ramach gospodarki światowej, 
między innymi drogą stopniowego 
znoszenia ograniczeń w handlu 
międzynarodowym.

(1) Artykuł 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, iż Unia określa i 
prowadzi wspólne polityki i działania oraz 
dąży do zapewnienia wysokiego stopnia 
współpracy we wszelkich dziedzinach 
stosunków międzynarodowych, w tym w 
celu zachęcania wszystkich krajów do 
integracji w ramach gospodarki światowej, 
między innymi drogą stopniowego 
znoszenia ograniczeń w handlu 
międzynarodowym. W oparciu o ten sam 
artykuł Unia powinna wspierać 
demokrację, praworządność, 
powszechność i niepodzielność praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
poszanowanie godności ludzkiej, zasadę 
równości i solidarności oraz 
przestrzeganie zasad określonych w karcie 
Narodów Zjednoczonych i prawa 
międzynarodowego. Celem współpracy w 
dziedzinie stosunków międzynarodowych 
powinno być wspieranie zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego w krajach rozwijających 
się, przy czym celem nadrzędnym jest 
eliminacja ubóstwa.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Polityka handlowa Unii Europejskiej 
powinna przyczyniać się do ograniczania 
ubóstwa na całym świecie, a to poprzez 
dążenie do poprawy warunków pracy, 
ochrony pracowników i ochrony zdrowia, 
a także do wzmocnienia praw 
podstawowych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) UE nie powinna wywierać presji na 
kraje trzecie, aby prywatyzowały usługi 
publiczne. Władze publiczne każdego 
szczebla powinny mieć prawo 
decydowania o tym, czy, w jaki sposób i w 
jakim zakresie chcą same świadczyć 
usługi publiczne.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Nie należy udzielać zamówień 
publicznych wykonawcom, którzy należeli 
do organizacji przestępczej, byli uwikłani 
w handel ludźmi lub wykorzystywali pracę 
dzieci.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wykluczenie takie nie powinno mieć 
miejsca w ramach postępowań o 
udzielenie zamówienia z powodu dążenia 
przez państwa trzecie do realizacji celów w 
zakresie zrównoważonego rozwoju. Cele 
takie należy popierać.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W przypadku zamówień o 
szacunkowej wartości na poziomie lub 
powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna 
wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, 
jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca 
dostępu do rynku w dziedzinie zamówień 
publicznych pomiędzy Unią a państwem, z 
którego pochodzą dane towary lub usługi, 
zawiera – w odniesieniu do towarów lub 
usług, których dotyczy proponowane 
wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia
dostępu do rynku ze strony Unii. W 
przypadku braku takiej umowy Komisja 
powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, 
jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim. Należy 
domniemywać braku znaczącej 
wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w 
udzielaniu zamówień skutkują poważną i 
powtarzającą się dyskryminacją 
wykonawców, towarów i usług z UE.

(15) W przypadku zamówień o 
szacunkowej wartości na poziomie lub 
powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna 
wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, 
jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca 
dostępu do rynku w dziedzinie zamówień 
publicznych pomiędzy Unią a państwem, z 
którego pochodzą dane towary lub usługi, 
zawiera – w odniesieniu do towarów lub 
usług, których dotyczy proponowane 
wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia 
dostępu do rynku ze strony Unii. W 
przypadku braku takiej umowy Komisja 
powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, 
jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim. Należy 
domniemywać braku znaczącej 
wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w 
udzielaniu zamówień skutkują poważną i 
powtarzającą się dyskryminacją 
wykonawców, towarów i usług z UE lub 
gdy zagrożone są nadrzędne interesy 
gospodarcze Unii, np. w dziedzinie 
przemysłu. W przypadku poważnego i 
powtarzającego się łamania 
podstawowych praw pracowniczych i praw 
związków zawodowych oraz
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nieprzestrzegania prawa 
międzynarodowego, w tym podstawowych 
konwencji międzynarodowych w 
dziedzinie prawa pracy, przepisów 
socjalnych i środowiskowych, takich jak 
konwencja Międzynarodowej Organizacji 
Pracy nr 94 w sprawie postanowień 
dotyczących pracy w zamówieniach 
publicznych, Komisja powinna również 
rozważyć możliwość ograniczenia dostępu 
do rynku w przypadku danych towarów 
lub usług.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczącej wzajemności, Komisja powinna 
badać, w jakim stopniu prawo zamówień 
publicznych danego państwa zapewnia 
przejrzystość zgodnie z 
międzynarodowymi standardami w 
dziedzinie zamówień publicznych oraz 
wyklucza możliwość dyskryminacji 
unijnych towarów, usług i wykonawców.
Ponadto powinna ona badać, w jakim 
stopniu organy publiczne oraz/lub 
poszczególni zamawiający utrzymują bądź 
przyjmują praktyki dyskryminujące 
towary, usługi i wykonawców z Unii.

(16) Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczącej wzajemności, Komisja powinna 
badać, w jakim stopniu prawo zamówień 
publicznych danego państwa zapewnia 
przejrzystość zgodnie z 
międzynarodowymi standardami w 
dziedzinie zamówień publicznych oraz 
wyklucza możliwość dyskryminacji 
unijnych towarów, usług i wykonawców.
Ponadto powinna ona badać, w jakim 
stopniu organy publiczne oraz/lub 
poszczególni zamawiający utrzymują bądź 
przyjmują praktyki dyskryminujące 
towary, usługi i wykonawców z Unii lub 
zagrażają gospodarczym interesom Unii, 
np. w dziedzinie przemysłu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Przestrzegania przepisów 
socjalnych, prawa pracy i przepisów 
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środowiskowych obowiązujących w 
miejscu pracy w kraju trzecim, w tym 
przestrzegania podstawowych porozumień 
międzynarodowych, takich jak konwencja 
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 
94, nie należy postrzegać jako praktyk 
dyskryminacyjnych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Środki ograniczające krajom 
trzecim dostęp do rynku nie powinny mieć 
niewspółmiernego negatywnego wpływu 
na sytuację społeczną i w zakresie 
zatrudnienia w danym kraju, zwłaszcza w 
przypadku krajów rozwijających się.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W świetle znaczących trudności 
instytucji/podmiotów zamawiających 
związanych z oceną wyjaśnień oferentów 
w kontekście ofert obejmujących towary 
lub usługi pochodzące spoza Unii 
Europejskiej, w których wartość towarów i 
usług nieobjętych zobowiązaniami 
przekracza 50 % całkowitej wartości 
danych towarów i usług, należy zapewnić 
większą przejrzystość w zakresie 
traktowania rażąco tanich ofert.
Niezależnie od przepisów przewidzianych 
w art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych oraz art. 79 dyrektywy w 
sprawie udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 

(19) W świetle znaczących trudności 
instytucji/podmiotów zamawiających 
związanych z oceną wyjaśnień oferentów 
w kontekście ofert obejmujących towary 
lub usługi pochodzące spoza Unii 
Europejskiej, w których wartość towarów i 
usług nieobjętych zobowiązaniami 
przekracza 50% całkowitej wartości 
danych towarów i usług, należy zapewnić 
większą przejrzystość w zakresie 
traktowania rażąco tanich ofert.
Niezależnie od przepisów przewidzianych 
w art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych oraz art. 79 dyrektywy w 
sprawie udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
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usług pocztowych, instytucje/podmioty 
zamawiające, które zamierzają 
zaakceptować tego rodzaju rażąco tanią 
ofertę, powinny poinformować o tym 
pozostałych oferentów na piśmie, podając 
przy tym uzasadnienie rażąco niskiego 
poziomu ceny lub kosztów. Umożliwi to 
wspomnianym oferentom bardziej 
precyzyjną ocenę, czy zwycięski oferent 
jest w stanie zrealizować w pełni 
zamówienie na warunkach określonych w 
dokumentach przetargowych. Tym samym 
te dodatkowe informacje pozwolą 
zapewnić w większym stopniu równe 
warunki działania na rynku zamówień 
publicznych UE.

usług pocztowych, instytucje/podmioty 
zamawiające, które zamierzają 
zaakceptować tego rodzaju rażąco tanią 
ofertę, powinny poinformować o tym 
pozostałych oferentów na piśmie, podając 
przy tym uzasadnienie rażąco niskiego 
poziomu ceny lub kosztów. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na przestrzeganie 
międzynarodowego prawa pracy oraz 
przepisów społecznych i środowiskowych,
w tym podstawowych konwencji 
międzynarodowych, takich jak konwencja 
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 
94. Umożliwi to wspomnianym oferentom 
bardziej precyzyjną ocenę, czy zwycięski 
oferent jest w stanie zrealizować w pełni 
zamówienie na warunkach określonych w 
dokumentach przetargowych. Tym samym 
te dodatkowe informacje pozwolą 
zapewnić w większym stopniu równe 
warunki działania na rynku zamówień 
publicznych UE.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Jeżeli Komisja, na podstawie 
dostępnych jej informacji, ma powód, aby 
uważać, iż państwo trzecie przyjęło lub 
utrzymuje praktykę restrykcyjną w 
udzielaniu zamówień, powinna mieć 
możliwość wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego. Jeżeli istnienie praktyki 
restrykcyjnej w udzielaniu zamówień w 
państwie trzecim potwierdzi się, Komisja 
powinna zaprosić dane państwo do 
podjęcia konsultacji w celu poprawy 
możliwości przetargowych dla 
wykonawców, towarów i usług z UE w 
zamówieniach publicznych w tym 
państwie.

(21) Jeżeli Komisja, na podstawie 
dostępnych jej informacji, ma powód, aby 
uważać, iż państwo trzecie przyjęło lub 
utrzymuje praktykę restrykcyjną w 
udzielaniu zamówień lub w dalszym ciągu 
dopuszcza się łamania podstawowych 
praw pracowniczych i prawa 
międzynarodowego, w tym również 
podstawowych konwencji 
międzynarodowych, takich jak konwencja 
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 
94, w dziedzinie prawa pracy oraz 
przepisów społecznych i środowiskowych,
powinna mieć możliwość wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego. Jeżeli 
istnienie praktyki restrykcyjnej lub 
wspomniane wyżej łamanie praw w 
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udzielaniu zamówień w państwie trzecim 
potwierdzi się, Komisja powinna zaprosić 
dane państwo do podjęcia konsultacji w 
celu poprawy możliwości przetargowych 
dla wykonawców, towarów i usług z UE w 
zamówieniach publicznych w tym 
państwie.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Tego rodzaju środki mogą obejmować 
obowiązkowe wykluczanie towarów i 
usług z państwa trzeciego z postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego w Unii 
Europejskiej, bądź mogą poddawać oferty 
zawierające towary lub usługi pochodzące 
z tego państwa obowiązkowej karze 
cenowej. Aby zapobiec obchodzeniu tych 
środków, konieczne może być również 
wykluczenie określonych osób prawnych, 
mających siedzibę w Unii Europejskiej i 
kontrolowanych przez podmioty 
zagraniczne lub będących ich własnością, 
które nie prowadzą istotnej działalności 
gospodarczej bezpośrednio i skutecznie 
powiązanej z gospodarką danego państwa 
członkowskiego. Odpowiednie środki nie 
powinny być nieproporcjonalne do praktyk 
restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, na 
które stanowią odpowiedź.

(23) Tego rodzaju środki mogą obejmować 
obowiązkowe wykluczanie towarów i 
usług z państwa trzeciego z postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego w Unii 
Europejskiej, bądź mogą poddawać oferty 
zawierające towary lub usługi pochodzące 
z tego państwa obowiązkowej karze 
cenowej. Aby zapobiec obchodzeniu tych 
środków, konieczne może być również 
wykluczenie określonych osób prawnych, 
mających siedzibę w Unii Europejskiej i 
kontrolowanych przez podmioty 
zagraniczne lub będących ich własnością, 
które nie prowadzą istotnej działalności 
gospodarczej bezpośrednio i skutecznie 
powiązanej z gospodarką danego państwa 
członkowskiego. Odpowiednie środki nie 
powinny być nieproporcjonalne do praktyk 
restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, na 
które stanowią odpowiedź. Powinny one w 
szczególności uwzględniać ewentualny 
negatywny wpływ na sytuację społeczną, 
środowiskową i w zakresie zatrudnienia w 
danym kraju, zwłaszcza w przypadku 
krajów rozwijających się.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Konieczne jest, aby 
instytucje/podmioty zamawiające miały 
dostęp do szerokiej gamy wysokiej jakości 
produktów zaspokajających ich potrzeby 
zakupowe po konkurencyjnych cenach. W 
związku z tym instytucje/podmioty 
zamawiające powinny mieć możliwość 
niestosowania środków ograniczających 
dostęp towarów i usług nieobjętych 
zobowiązaniami w przypadku, gdy brakuje 
towarów lub usług unijnych bądź objętych 
zobowiązaniami, które spełniałyby 
wymogi instytucji zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego w zakresie zabezpieczenia 
zasadniczych potrzeb społecznych, 
dotyczących na przykład zdrowia i 
bezpieczeństwa publicznego, lub gdy 
zastosowanie środka prowadziłoby do 
nieproporcjonalnego wzrostu ceny lub 
kosztów zamówienia.

(24) Konieczne jest, aby 
instytucje/podmioty zamawiające miały 
dostęp do szerokiej gamy wysokiej jakości 
produktów zaspokajających ich potrzeby 
zakupowe po konkurencyjnych cenach. W 
związku z tym instytucje/podmioty 
zamawiające powinny mieć możliwość 
niestosowania środków ograniczających 
dostęp towarów i usług nieobjętych 
zobowiązaniami w przypadku, gdy brakuje 
towarów lub usług unijnych bądź objętych 
zobowiązaniami, które spełniałyby 
wymogi instytucji zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego w zakresie zabezpieczenia 
zasadniczych potrzeb społecznych, 
dotyczących na przykład zdrowia i 
bezpieczeństwa publicznego, w tym 
również zrównoważoności w odniesieniu 
do kwestii społecznych i środowiskowych,
lub gdy zastosowanie środka prowadziłoby 
do nieproporcjonalnego wzrostu ceny lub 
kosztów zamówienia.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria dotyczące zrównoważonego 
rozwoju oraz kryteria środowiskowe i 
społeczne, które wprowadza się z myślą o 
warunkach pracy, higienie i 
bezpieczeństwie w miejscu pracy, jak i 
równym traktowaniu należy uwzględniać 
również w przypadku udzielania 
zamówień publicznych. Kryteria takie 
należy faworyzować i w żadnym 
przypadku nie powinny one stanowić 
powodu wykluczenia.



AD\939468PL.doc 11/19 PE502.262v02-00

PL

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje/podmioty zamawiające 
wymagają od oferentów przedstawienia 
informacji na temat pochodzenia towarów 
lub usług uwzględnionych w ofercie oraz 
ich wartości. Akceptują one oświadczenia 
własne jako wstępny dowód na to, iż oferty 
nie mogą zostać wykluczone zgodnie z ust. 
1. W każdej chwili w toku postępowania 
instytucja zamawiająca może poprosić 
oferenta o przedstawienie całości lub 
części wymaganej dokumentacji, jeżeli 
wydaje się to niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego przebiegu postępowania.
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające standardowe formularze na 
potrzeby oświadczeń dotyczących 
pochodzenia towarów i usług. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
17 ust. 3.

Instytucje/podmioty zamawiające 
wymagają od oferentów przedstawienia 
informacji na temat pochodzenia towarów 
lub usług uwzględnionych w ofercie oraz 
ich wartości. Uwzględnia się również 
podstawowe prawa pracownicze i prawo 
międzynarodowe, w tym również 
podstawowe konwencje międzynarodowe 
w dziedzinie prawa pracy oraz przepisów 
społecznych i środowiskowych. Akceptują 
one oświadczenia własne jako wstępny 
dowód na to, iż oferty nie mogą zostać 
wykluczone zgodnie z ust. 1. W każdej 
chwili w toku postępowania instytucja 
zamawiająca może poprosić oferenta o 
przedstawienie całości lub części 
wymaganej dokumentacji, jeżeli wydaje się 
to niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego przebiegu postępowania.
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające standardowe formularze na 
potrzeby oświadczeń dotyczących 
pochodzenia towarów i usług. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
17 ust. 3.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit czwarty – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) główne powody wykluczenia towarów 
lub usług.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), 
nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje 
środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim.

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a),
nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje 
środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim, 
zwłaszcza jeżeli owe środki restrykcyjne 
szkodzą interesom gospodarczym Unii, np.
jej przemysłowi.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli istnieją dowody rażącego i 
powtarzającego się łamania 
podstawowych praw pracowniczych i 
nieprzestrzegania prawa 
międzynarodowego w dziedzinie prawa 
pracy, przepisów socjalnych i 
środowiskowych, w tym również 
podstawowych konwencji 
międzynarodowych. Przestrzegania 
przepisów socjalnych, prawa pracy i 
przepisów środowiskowych 
obowiązujących w miejscu pracy w danym 
kraju nie należy postrzegać jako środka 
restrykcyjnego w udzielaniu zamówień, 
skutkującego poważnym i powtarzającym 
się dyskryminowaniem podmiotów 
gospodarczych, towarów i usług z UE.

Poprawka19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Dokonując oceny, czy istnieją dowody 
rażącego i powtarzającego się łamania 
podstawowych praw pracowniczych i 
nieprzestrzegania prawa 
międzynarodowego w dziedzinie prawa 
pracy, przepisów socjalnych i 
środowiskowych, w tym również 
podstawowych konwencji 
międzynarodowych, Komisja sprawdza, w 
jakim stopniu: 
a) przepisy i praktyka w danym kraju 
gwarantują przestrzeganie podstawowych 
praw pracowniczych i prawa 
międzynarodowego w dziedzinie prawa 
pracy oraz przepisów społecznych i 
środowiskowych; 
b) organy publiczne lub poszczególni 
zamawiający utrzymują bądź przyjmują 
praktyki w zakresie dumpingu socjalnego 
w odniesieniu do danych towarów i usług.

Poprawka 20

 Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Należy regularnie oceniać wpływ 
negocjacji handlowych na prawa 
społeczne, środowiskowe i prawa 
człowieka, przy czym szczególną uwagę 
należy zwrócić na propagowanie godnej 
pracy przy jednoczesnym dążeniu do 
zapobiegania bezrobociu strukturalnemu. 
Przy udzielaniu zamówień publicznych 
uwzględnia się aspekty z zakresu polityki 
środowiskowej i społecznej, a kryterium 
wyboru nie jest najniższa cena, lecz 
najlepiej wyważona oferta.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 
dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych lub zgodnie z art. 79 
dyrektywy w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
usług pocztowych, po zweryfikowaniu 
wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco 
tanią ofertę obejmującą towary lub usługi 
pochodzące spoza Unii Europejskiej, w 
których wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza
50 % całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, 
powiadamia o tym pozostałych oferentów 
na piśmie, podając przy tym uzasadnienie 
rażąco niskiego poziomu ceny lub 
kosztów.

1. Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 
dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych lub zgodnie z art. 79 
dyrektywy w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
usług pocztowych, po zweryfikowaniu 
wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco 
tanią ofertę obejmującą towary lub usługi 
pochodzące spoza Unii Europejskiej, w 
których wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza
50% całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, 
powiadamia o tym pozostałych oferentów 
na piśmie, podając przy tym uzasadnienie 
rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów
i uwzględniając w szczególności kwestię 
przestrzegania podstawowych praw 
pracowniczych i prawa 
międzynarodowego, w tym podstawowych 
konwencji międzynarodowych w 
dziedzinie prawa pracy, przepisów 
socjalnych i środowiskowych w celu 
uniknięcia dumpingu socjalnego, 
środowiskowego i podatkowego.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Również w przypadku niezwykle 
niskich ofert należy przestrzegać 
zwłaszcza przepisów dotyczących ochrony 
pracowników i ochrony zdrowia, 
warunków pracy oraz układów 



AD\939468PL.doc 15/19 PE502.262v02-00

PL

zbiorowych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja nie powinna nakładać sankcji 
na państwa trzecie, które do kryteriów 
udzielania zamówień wprowadzają cele w 
zakresie zrównoważonego rozwoju. 
Wprost przeciwnie – środki takie należy 
popierać.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w rezultacie postępowania 
wyjaśniającego stwierdzone zostanie, iż 
państwo utrzymuje środki restrykcyjne w 
udzielaniu zamówień, Komisja może 
zaprosić to państwo – w przypadku gdy 
uzna, iż uzasadnia to interes UE – do 
podjęcia konsultacji w celu zapewnienia 
udziału unijnych wykonawców, towarów i 
usług w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego na warunkach nie 
mniej korzystnych niż przyznane 
krajowym wykonawcom, towarom i 
usługom tego państwa oraz w celu 
zapewnienia stosowania zasad 
przejrzystości i równego traktowania.

Jeżeli w rezultacie postępowania 
wyjaśniającego stwierdzone zostanie, iż 
państwo utrzymuje środki restrykcyjne w 
udzielaniu zamówień lub toleruje 
nieprzestrzeganie podstawowych praw 
pracowniczych i prawa 
międzynarodowego, w tym podstawowych 
konwencji międzynarodowych w 
dziedzinie prawa pracy, przepisów 
socjalnych i środowiskowych, Komisja 
może zaprosić to państwo – w przypadku 
gdy uzna, iż uzasadnia to interes UE – do 
podjęcia konsultacji w celu zapewnienia 
udziału unijnych wykonawców, towarów i 
usług w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego na warunkach nie 
mniej korzystnych niż przyznane 
krajowym wykonawcom, towarom i 
usługom tego państwa oraz w celu 
zapewnienia stosowania zasad 
przejrzystości i równego traktowania.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przestrzeganie uznanych 
międzynarodowo norm lub przepisów 
socjalnych i w dziedzinie pracy lub prawa 
ochrony środowiska;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 – litera c b (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) poszanowanie uznanych 
międzynarodowo praw człowieka.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja może zakończyć konsultacje 
również wówczas, gdy dany kraj 
przestrzega podstawowych praw 
pracowniczych i prawa 
międzynarodowego, w tym podstawowych 
konwencji międzynarodowych, uznanych 
na szczeblu międzynarodowym, w 
dziedzinie prawa pracy, przepisów 
socjalnych i środowiskowych.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w trakcie postępowania 
wyjaśniającego prowadzonego na 
podstawie art. 8, oraz po zastosowaniu 
procedury przewidzianej w art. 9,
stwierdzone zostanie, iż środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień, 
przyjęte lub utrzymywane przez państwo 
trzecie, prowadzą do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim, jak 
określono w art. 6, Komisja może przyjąć 
akty wykonawcze tymczasowo 
ograniczające dostęp towarów i usług 
nieobjętych zobowiązaniami pochodzących 
z danego państwa trzeciego. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 17 ust. 2.

1. Jeżeli w trakcie postępowania 
wyjaśniającego, prowadzonego na 
podstawie art. 8, oraz po zastosowaniu 
procedury przewidzianej w art. 9 
stwierdzone zostanie, iż środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień, 
przyjęte lub utrzymywane przez państwo 
trzecie, prowadzą do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim lub do 
nieprzestrzegania podstawowych praw 
pracowniczych i prawa 
międzynarodowego, w tym podstawowych 
konwencji międzynarodowych w
dziedzinie prawa pracy, przepisów 
socjalnych i środowiskowych, jak 
określono w art. 6, Komisja może przyjąć 
akty wykonawcze tymczasowo 
ograniczające dostęp towarów i usług 
nieobjętych zobowiązaniami pochodzących 
z danego państwa trzeciego. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 17 ust. 2.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wykluczenia ofert, w których ponad 50 
% całkowitej wartości stanowią towary lub 
usługi nieobjęte zobowiązaniami 
pochodzące z państwa przyjmującego lub 
utrzymującego praktykę restrykcyjną w 
udzielaniu zamówień; oraz/lub

a) wykluczenia ofert, w których ponad
50% całkowitej wartości stanowią towary 
lub usługi nieobjęte zobowiązaniami,
pochodzące z państwa przyjmującego lub 
utrzymującego praktykę restrykcyjną w 
udzielaniu zamówień, lub 
nieprzestrzegającego podstawowych praw 
pracowniczych i prawa 
międzynarodowego, w tym podstawowych 
konwencji międzynarodowych w 
dziedzinie prawa pracy, przepisów 



PE502.262v02-00 18/19 AD\939468PL.doc

PL

socjalnych i środowiskowych; oraz/lub

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obowiązkowej kary cenowej dotyczącej 
tej części oferty, którą stanowią towary lub 
usługi nieobjęte zobowiązaniami 
pochodzące z państwa przyjmującego lub 
utrzymującego praktykę restrykcyjną w 
udzielaniu zamówień.

b) obowiązkowej kary cenowej dotyczącej 
tej części oferty, którą stanowią towary lub 
usługi nieobjęte zobowiązaniami,
pochodzące z państwa przyjmującego lub 
utrzymującego praktykę restrykcyjną w 
udzielaniu zamówień, lub 
nieprzestrzegającego podstawowych praw 
pracowniczych i prawa 
międzynarodowego, w tym podstawowych 
konwencji międzynarodowych w 
dziedzinie prawa pracy, przepisów 
socjalnych i środowiskowych.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Środki ograniczające krajom trzecim 
dostęp do rynku są proporcjonalne i nie 
mają niewspółmiernego negatywnego 
wpływu na dany kraj, zwłaszcza w 
przypadku krajów rozwijających się, i są 
tak skonstruowane, aby były korzystne z 
punktu widzenia lokalnych warunków 
społecznych i sytuacji w zakresie 
zatrudnienia.
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