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Poprawka 83
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 14, art. 45 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62 i 
art. 114 oraz protokół nr 26,

Or. en

Poprawka 84
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Udzielanie zamówień publicznych 
przez instytucje państwa członkowskiego 
lub w ich imieniu musi być zgodne z 
zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a w szczególności z zasadą 
swobodnego przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, a także z zasadami, 
które się z nich wywodzą, takimi jak: 
zasada równego traktowania, zasada 
niedyskryminacji, zasada wzajemnego 
uznawania, zasada proporcjonalności oraz 
zasada przejrzystości. W odniesieniu do 
zamówień publicznych o wartości powyżej 
określonej kwoty należy jednak ustanowić 
przepisy koordynujące krajowe procedury 
udzielania zamówień w celu 
zagwarantowania, że zasady te mają 
praktyczne zastosowanie, a zamówienia 
publiczne podlegają konkurencji.

(1) Udzielanie zamówień publicznych 
przez instytucje państwa członkowskiego 
lub w ich imieniu musi być zgodne z 
zasadami Traktatów Unii Europejskiej, a w 
szczególności z zasadą swobodnego 
przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, a także z zasadami, 
które się z nich wywodzą, takimi jak: 
zasada równego traktowania, zasada 
niedyskryminacji, zasada wzajemnego 
uznawania, zasada proporcjonalności oraz 
zasada przejrzystości, oraz z podziałem 
kompetencji ujętym w art. 14 ust. 1 TFUE 
i w protokole nr 26. W rozporządzeniu 
europejskim w sprawie zamówień 
publicznych należy uwzględnić znaczną 
swobodę instytucji publicznych w 
realizacji zadań użyteczności publicznej.
W odniesieniu do zamówień publicznych o 
wartości powyżej określonej kwoty należy 
jednak ustanowić przepisy koordynujące 
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krajowe procedury udzielania zamówień w 
celu zagwarantowania, że zasady te mają 
praktyczne zastosowanie, a zamówienia 
publiczne podlegają konkurencji.

Or. en

Poprawka 85
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. W tym celu należy 
zrewidować i zmodernizować obecne 
przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, aby 
zwiększyć efektywność wydatków 
publicznych, ułatwiając udział małych i 
średnich przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych, oraz aby umożliwić lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych 
przez zamawiających do wspierania 
wspólnych celów społecznych. Istnieje 
również konieczność doprecyzowania 
podstawowych pojęć i koncepcji w celu 

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. W tym celu należy 
zrewidować i zmodernizować obecne 
przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, aby
umożliwić zamawiającym lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, 
innowacji, włączenia społecznego i innych 
wspólnych celów społecznych, zwiększając 
w ten sposób efektywność wydatków 
publicznych, zapewniając 
najkorzystniejszą relację jakości do ceny, 
ułatwiając udział małych i średnich 
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zapewnienia większej pewności prawa oraz 
uwzględnienia niektórych aspektów 
odpowiedniego ugruntowanego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych oraz umożliwiając lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych 
przez zamawiających do wspierania 
wspólnych celów społecznych. Istnieje 
również konieczność uproszczenia 
dyrektyw i doprecyzowania podstawowych 
pojęć i koncepcji w celu zapewnienia 
większej pewności prawa oraz 
uwzględnienia niektórych aspektów 
odpowiedniego ugruntowanego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Niniejsza dyrektywa 
zawiera przepisy dotyczące sposobu 
dokonywania zakupu. Aby zrealizować 
wspólne cele, instytucje zamawiające 
mogą stawiać wymogi surowsze niż 
obowiązujące przepisy UE.

Or. en

Poprawka 86
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. W tym celu należy 
zrewidować i zmodernizować obecne 
przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz 

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. W tym celu należy 
zrewidować i zmodernizować obecne 
przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz 
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dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, aby 
zwiększyć efektywność wydatków 
publicznych, ułatwiając udział małych i 
średnich przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych, oraz aby umożliwić lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych 
przez zamawiających do wspierania 
wspólnych celów społecznych. Istnieje 
również konieczność doprecyzowania 
podstawowych pojęć i koncepcji w celu 
zapewnienia większej pewności prawa oraz 
uwzględnienia niektórych aspektów 
odpowiedniego ugruntowanego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, aby 
zwiększyć efektywność wydatków 
publicznych, ułatwiając udział małych i 
średnich przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych, oraz aby umożliwić lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych 
przez zamawiających do wspierania 
wspólnych celów społecznych, prowadząc 
tym samym do tworzenia nowych 
zrównoważonych miejsc pracy. Istnieje 
również konieczność doprecyzowania 
podstawowych pojęć i koncepcji w celu 
zapewnienia większej pewności prawa oraz 
uwzględnienia niektórych aspektów 
odpowiedniego ugruntowanego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 87
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. W tym celu należy 
zrewidować i zmodernizować obecne 
przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. W tym celu należy 
zrewidować i zmodernizować obecne 
przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
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zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, aby 
zwiększyć efektywność wydatków 
publicznych, ułatwiając udział małych i 
średnich przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych, oraz aby umożliwić lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych 
przez zamawiających do wspierania 
wspólnych celów społecznych. Istnieje 
również konieczność doprecyzowania 
podstawowych pojęć i koncepcji w celu 
zapewnienia większej pewności prawa oraz 
uwzględnienia niektórych aspektów 
odpowiedniego ugruntowanego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, aby 
umożliwić zamawiającym lepsze 
wykorzystanie instrumentu zamówień 
publicznych na rzecz zgodności 
zrównoważonego rozwoju z przepisami 
prawa socjalnego i prawa pracy oraz 
innych wspólnych celów społecznych, aby 
zwiększyć w ten sposób efektywność 
wydatków publicznych, zapewniając 
najlepsze możliwe wyniki w zakresie 
stosunku kosztów do korzyści i ułatwiając 
udział małych i średnich przedsiębiorstw w 
zamówieniach publicznych, oraz aby 
umożliwić lepsze wykorzystanie zamówień 
publicznych przez zamawiających do 
wspierania wspólnych celów społecznych. 
Istnieje również konieczność uproszczenia 
unijnych przepisów w dziedzinie 
zamówień publicznych, zwłaszcza w 
odniesieniu do metody stosowanej w celu 
osiągnięcia założeń dotyczących 
zrównoważoności, które powinny być 
włączone do polityki zamówień 
publicznych, oraz doprecyzowania 
podstawowych pojęć i koncepcji w celu 
zapewnienia większej pewności prawa oraz 
uwzględnienia niektórych aspektów 
odpowiedniego ugruntowanego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 88
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z art. 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska powinny być 
włączane w określanie i wdrażanie 
unijnych polityk i działań, w szczególności 
w celu wspierania zrównoważonego 
rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia 
zatem, w jaki sposób instytucje 
zamawiające mogą przyczynić się do 
ochrony środowiska oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju, zapewniając 
jednocześnie możliwość uzyskania 
zamówień o najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny.

(5) Zgodnie z art. 9, 10 i 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska oraz aspekty 
społeczne powinny być włączane w 
określanie i wdrażanie unijnych polityk i 
działań, w szczególności w celu wspierania 
zrównoważonego rozwoju. Niniejsza 
dyrektywa wyjaśnia zatem, w jaki sposób 
instytucje zamawiające mogą przyczynić 
się do ochrony środowiska oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju oraz w jaki 
sposób mogą stosować uznaniowe 
uprawnienia decyzyjne, które są im 
przyznane w celu wyboru specyfikacji 
technicznych i kryteriów udzielenia 
zamówienia mających na celu osiągnięcie 
zrównoważonych zamówień publicznych, 
zapewniając jednocześnie powiązanie z 
przedmiotem zamówienia, a także
możliwość uzyskania zamówień o 
najkorzystniejszej relacji jakości do ceny.

Or. en

Poprawka 89
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zgodnie z art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia powinna brać pod uwagę 
wymogi związane z zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej oraz ze 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, w 
szczególności w celu wsparcia wysokiego 
poziomu zatrudnienia. W niniejszej 
dyrektywie określono, w jaki sposób 
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instytucje zamawiające mogą pomóc w 
promowaniu kryteriów społecznych i w 
zwiększaniu praw pracowników zgodnie z 
orzecznictwem oraz z przepisami 
europejskimi i międzynarodowymi, 
zapewniając jednocześnie możliwość 
uzyskania zamówień o najkorzystniejszej 
relacji jakości do ceny pod względem 
społecznym.

Or. fr

Poprawka 90
Riikka Manner, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
edukacyjne, mają ze względu na swój 
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny. Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 
zatem ustanowić szczególny reżim 
udzielania zamówień publicznych na takie 
usługi, o wyższym progu ustalonym na 
poziomie 500 000 EUR. Usługi na rzecz 
osób o wartości poniżej tego progu nie są 
zwykle przedmiotem zainteresowania 
usługodawców z innych państw 
członkowskich, chyba że istnieją konkretne 
przesłanki wskazujące inaczej, takie jak 
unijne finansowanie projektów 
transgranicznych. Zamówienia na usługi na 
rzecz osób powyżej tego progu muszą 
podlegać przejrzystości na poziomie całej 
Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroką swobodą w zakresie 

(11) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
edukacyjne, mają ze względu na swój 
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny. Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 
zatem ustanowić szczególny reżim 
udzielania zamówień publicznych na takie 
usługi, o wyższym progu ustalonym na 
poziomie 500 000 EUR. Usługi na rzecz 
osób o wartości poniżej tego progu nie są 
zwykle przedmiotem zainteresowania 
usługodawców z innych państw 
członkowskich, chyba że istnieją konkretne 
przesłanki wskazujące inaczej, takie jak 
unijne finansowanie projektów 
transgranicznych. Zamówienia na usługi na 
rzecz osób powyżej tego progu muszą 
podlegać przejrzystości na poziomie całej 
Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego, wrażliwy charakter tych 
usług, zasadę pomocniczości, Protokół nr 
26 w sprawie usług świadczonych w 
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organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 
instytucje zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa 
członkowskie lub instytucje publiczne 
zachowują swobodę samodzielnego 
świadczenia tych usług lub zorganizowania 
usług społecznych w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim 
wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez instytucję 
zamawiającą, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

interesie ogólnym, art. 14 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
art. 36 karty praw podstawowych, państwa 
członkowskie dysponują szeroką swobodą 
w zakresie organizacji wyboru 
usługodawcy w sposób uznany przez siebie 
za najbardziej odpowiedni oraz jak 
najbardziej zbliżony do potrzeb 
użytkowników, a także z uwzględnieniem 
różnic w potrzebach i preferencjach 
użytkowników, które mogą wynikać z 
różnych sytuacji geograficznych, 
społecznych lub kulturowych, w celu 
zapewnienia powszechnego dostępu do 
usług oraz ich ciągłości i dostępności na 
wszystkich obszarach Unii. Przepisy 
niniejszej dyrektywy uwzględniają ten 
imperatyw, nakładając jedynie obowiązek 
przestrzegania podstawowych zasad 
przejrzystości i równego traktowania oraz 
gwarantując, że instytucje zamawiające są 
w stanie zastosować określone kryteria 
jakości przy wyborze usługodawców, takie 
jak kryteria określone w dobrowolnych 
europejskich ramach odniesienia na rzecz 
zapewniania jakości usług społecznych 
unijnego Komitetu Ochrony Socjalnej, 
które to kryteria mają na celu 
zapewnienie wysokiego poziomu jakości, 
ciągłości, dostępności, możliwości 
korzystania z usług i ich kompleksowości, 
szczególnych potrzeb różnych kategorii 
użytkowników, kwestii ich 
zaangażowania, upodmiotowienia i 
zadowolenia, włączenia społecznego oraz, 
w stosownych przypadkach, 
innowacyjności. Państwa członkowskie 
lub instytucje publiczne zachowują 
swobodę samodzielnego świadczenia tych 
usług lub zorganizowania usług 
społecznych w sposób niewymagający 
udzielania zamówień publicznych, na 
przykład poprzez zwykłe finansowanie 
takich usług lub poprzez udzielanie licencji 
lub zezwoleń wszystkim wykonawcom 
spełniającym warunki określone wcześniej 
przez instytucję zamawiającą, bez 
jakichkolwiek ograniczeń ani kwot, o ile 
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system taki gwarantuje wystarczające 
upublicznienie i jest zgodny z zasadami 
przejrzystości i niedyskryminacji.

Or. en

Poprawka 91
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pozostałe kategorie usług, a
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
edukacyjne, mają ze względu na swój 
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny. Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 
zatem ustanowić szczególny reżim 
udzielania zamówień publicznych na takie 
usługi, o wyższym progu ustalonym na 
poziomie 500 000 EUR. Usługi na rzecz 
osób o wartości poniżej tego progu nie są 
zwykle przedmiotem zainteresowania 
usługodawców z innych państw 
członkowskich, chyba że istnieją konkretne 
przesłanki wskazujące inaczej, takie jak 
unijne finansowanie projektów 
transgranicznych. Zamówienia na usługi na 
rzecz osób powyżej tego progu muszą 
podlegać przejrzystości na poziomie całej 
Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroką swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 

(11) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
edukacyjne, mają ze względu na swój 
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny. Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 
zatem ustanowić szczególny reżim 
udzielania zamówień publicznych na takie 
usługi, o wyższym progu ustalonym na 
poziomie 500 000 EUR. Usługi na rzecz 
osób o wartości poniżej tego progu nie są 
zwykle przedmiotem zainteresowania 
usługodawców z innych państw 
członkowskich, chyba że istnieją konkretne 
przesłanki wskazujące inaczej, takie jak 
unijne finansowanie projektów 
transgranicznych. Zamówienia na usługi na 
rzecz osób powyżej tego progu muszą 
podlegać przejrzystości na poziomie całej 
Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroką swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 
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instytucje zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa 
członkowskie lub instytucje publiczne
zachowują swobodę samodzielnego 
świadczenia tych usług lub zorganizowania 
usług społecznych w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim
wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez instytucję 
zamawiającą, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

instytucje zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej, a w 
szczególności kryteria odnoszące się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, zabezpieczenia społecznego 
i warunków pracy. Państwa członkowskie 
lub instytucje publiczne zachowują 
swobodę samodzielnego świadczenia tych 
usług lub zorganizowania usług 
społecznych w sposób niewymagający 
udzielania zamówień publicznych, na 
przykład poprzez zwykłe finansowanie 
takich usług lub poprzez udzielanie licencji 
lub zezwoleń wszystkim wykonawcom 
spełniającym warunki określone wcześniej 
przez instytucję zamawiającą, bez 
jakichkolwiek ograniczeń ani kwot, o ile 
system taki gwarantuje wystarczające 
upublicznienie i jest zgodny z zasadami 
przejrzystości i niedyskryminacji.

Or. fr

Poprawka 92
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
edukacyjne, mają ze względu na swój 
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny. Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 

(11) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
edukacyjne, mają ze względu na swój 
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny. Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. W celu 



AM\903863PL.doc 13/159 PE491.021v01-00

PL

zatem ustanowić szczególny reżim 
udzielania zamówień publicznych na takie 
usługi, o wyższym progu ustalonym na 
poziomie 500 000 EUR. Usługi na rzecz 
osób o wartości poniżej tego progu nie są 
zwykle przedmiotem zainteresowania 
usługodawców z innych państw 
członkowskich, chyba że istnieją konkretne 
przesłanki wskazujące inaczej, takie jak 
unijne finansowanie projektów 
transgranicznych. Zamówienia na usługi na 
rzecz osób powyżej tego progu muszą 
podlegać przejrzystości na poziomie całej 
Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroką swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 
instytucje zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa 
członkowskie lub instytucje publiczne 
zachowują swobodę samodzielnego 
świadczenia tych usług lub zorganizowania 
usług społecznych w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim 
wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez instytucję 
zamawiającą, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

zapewnienia lepszej jakości tych usług w 
zamówieniach należy ustanowić 
szczególny reżim o wyższym progu 
ustalonym na poziomie 500 000 EUR. 
Usługi na rzecz osób o wartości poniżej 
tego progu nie są zwykle przedmiotem 
zainteresowania usługodawców z innych 
państw członkowskich, chyba że istnieją 
konkretne przesłanki wskazujące inaczej, 
takie jak unijne finansowanie projektów 
transgranicznych. Zamówienia na usługi na 
rzecz osób powyżej tego progu muszą 
podlegać przejrzystości na poziomie całej 
Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroką swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 
instytucje zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa 
członkowskie lub instytucje publiczne 
zachowują swobodę samodzielnego 
świadczenia tych usług lub zorganizowania 
usług społecznych w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim 
wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez instytucję 
zamawiającą, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.
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Or. en

Poprawka 93
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Wypróbowane i sprawdzone 
procedury państwa członkowskiego należy 
uznać, pod warunkiem że opierają się one 
na zasadzie, zgodnie z którą wszyscy 
dostawcy usług socjalnych będący w 
stanie spełnić warunki wcześniej 
określone na mocy prawa powinni, 
niezależnie od swojej formy prawnej, mieć 
możliwość świadczenia usług, o ile 
uwzględniane są zasady równego 
traktowania, niedyskryminacji i 
przejrzystości ujęte w prawie pierwotnym.

Or. de

Poprawka 94
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Istnieje powszechne zapotrzebowanie 
na dodatkową elastyczność, a w 
szczególności na szerszą dostępność 
procedury udzielania zamówienia 
dopuszczającej negocjacje, jak zostało to 
wyraźnie przewidziane w Porozumieniu, 
które zezwala na stosowanie negocjacji w 
ramach wszystkich procedur. O ile 
przepisy prawa danego państwa 
członkowskiego nie stanowią inaczej, 
instytucje zamawiające powinny mieć 

(15) Istnieje powszechne zapotrzebowanie 
na dodatkową elastyczność, a w 
szczególności na szerszą dostępność 
procedury udzielania zamówienia 
dopuszczającej negocjacje, jak zostało to 
wyraźnie przewidziane w Porozumieniu, 
które zezwala na stosowanie negocjacji w 
ramach wszystkich procedur. O ile 
przepisy prawa danego państwa 
członkowskiego nie stanowią inaczej, 
instytucje zamawiające powinny mieć 
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możliwość korzystania z procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami, 
przewidzianej w niniejszej dyrektywie, w 
rożnych sytuacjach, gdy procedury otwarte 
lub ograniczone nieprzewidujące 
negocjacji nie mogą doprowadzić do 
zadowalających rezultatów zamówień. 
Procedurze tej powinny towarzyszyć 
odpowiednie zabezpieczenia gwarantujące 
przestrzeganie zasad równego traktowania 
i przejrzystości. Zapewni to instytucjom 
zamawiającym większe pole manewru, 
jeśli chodzi o zakup robót budowlanych, 
dostaw i usług idealnie dostosowanych do 
ich określonych potrzeb. Jednocześnie 
powinno to zintensyfikować obroty 
transgraniczne, ponieważ ocena wykazała, 
że zamówienia udzielane w drodze 
procedury negocjacyjnej z uprzednim 
ogłoszeniem potrafią przyciągnąć 
wyjątkowo dużo ofert transgranicznych.

możliwość korzystania z procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami, 
przewidzianej w niniejszej dyrektywie, w 
rożnych sytuacjach, gdy procedury otwarte 
lub ograniczone nieprzewidujące 
negocjacji nie mogą doprowadzić do 
zadowalających rezultatów zamówień. 
Procedurze tej powinny towarzyszyć 
odpowiednie zabezpieczenia gwarantujące 
przestrzeganie zasad równego traktowania 
i przejrzystości. Zapewni to instytucjom 
zamawiającym większe pole manewru, 
jeśli chodzi o zakup robót budowlanych, 
dostaw i usług idealnie dostosowanych do 
ich określonych potrzeb oraz 
spełniających surowe wymagania 
odnoszące się do warunków społecznych i 
warunków zatrudnienia, zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy, 
zabezpieczenia społecznego i warunków 
pracy. Jednocześnie powinno to 
zintensyfikować obroty transgraniczne, 
ponieważ ocena wykazała, że zamówienia 
udzielane w drodze procedury 
negocjacyjnej z uprzednim ogłoszeniem 
potrafią przyciągnąć wyjątkowo dużo ofert 
transgranicznych.

Or. fr

Poprawka 95
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, zwiększające skuteczność i 
przejrzystość procesu udzielania 
zamówień. Dlatego też powinny stać się 
one standardowymi środkami komunikacji 
i wymiany informacji na potrzeby procedur 

(19) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, ograniczające obciążenia 
administracyjne takie jak koszty 
transakcji, zwłaszcza dla MŚP, oraz
zwiększające skuteczność i przejrzystość 
procesu udzielania zamówień. Dlatego też 
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udzielania zamówień. Stosowanie środków 
elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu. W związku z tym 
należy zagwarantować skrócenie 
minimalnych terminów w sytuacjach, w 
których stosowane są środki elektroniczne, 
pod warunkiem jednak, że są one zgodne z 
określonym trybem transmisji danych 
przewidzianym na szczeblu unijnym. 
Ponadto środki informacji i komunikacji 
elektronicznej uwzględniające 
odpowiednie funkcjonalności mogą 
umożliwić instytucjom zamawiających 
unikanie, wykrywanie i korygowanie 
błędów, które pojawiają się w toku 
postępowań o udzielenie zamówienia.

powinny stać się one standardowymi 
środkami komunikacji i wymiany 
informacji na potrzeby procedur udzielania 
zamówień. Stosowanie środków 
elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu. W związku z tym 
należy zagwarantować skrócenie 
minimalnych terminów w sytuacjach, w 
których stosowane są środki elektroniczne, 
pod warunkiem jednak, że są one zgodne z 
określonym trybem transmisji danych 
przewidzianym na szczeblu unijnym. 
Ponadto środki informacji i komunikacji 
elektronicznej uwzględniające 
odpowiednie funkcjonalności mogą 
umożliwić instytucjom zamawiających 
unikanie, wykrywanie i korygowanie 
błędów, które pojawiają się w toku 
postępowań o udzielenie zamówienia.

Or. en

Poprawka 96
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, zwiększające skuteczność i 
przejrzystość procesu udzielania 
zamówień. Dlatego też powinny stać się 
one standardowymi środkami komunikacji 
i wymiany informacji na potrzeby procedur 
udzielania zamówień. Stosowanie środków 
elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu. W związku z tym 
należy zagwarantować skrócenie 
minimalnych terminów w sytuacjach, w 
których stosowane są środki elektroniczne, 
pod warunkiem jednak, że są one zgodne z 
określonym trybem transmisji danych 

(19) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, zwiększające skuteczność i 
przejrzystość procesu udzielania 
zamówień. Muszą one stać się 
standardowymi środkami komunikacji i 
wymiany informacji na potrzeby procedur 
udzielania zamówień. Stosowanie środków 
elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu. W związku z tym 
należy zagwarantować skrócenie 
minimalnych terminów w sytuacjach, w 
których stosowane są środki elektroniczne, 
pod warunkiem jednak, że są one zgodne z 
określonym trybem transmisji danych 
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przewidzianym na szczeblu unijnym. 
Ponadto środki informacji i komunikacji 
elektronicznej uwzględniające 
odpowiednie funkcjonalności mogą 
umożliwić instytucjom zamawiających 
unikanie, wykrywanie i korygowanie 
błędów, które pojawiają się w toku 
postępowań o udzielenie zamówienia.

przewidzianym na szczeblu unijnym. 
Ponadto środki informacji i komunikacji 
elektronicznej uwzględniające 
odpowiednie funkcjonalności mogą 
umożliwić instytucjom zamawiających 
unikanie, wykrywanie i korygowanie 
błędów, które pojawiają się w toku 
postępowań o udzielenie zamówienia.

Or. en

Poprawka 97
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Państwa członkowskie należy 
zachęcać do korzystania z systemu bonów 
usługowych, który jest nowym skutecznym 
narzędziem organizacji usług 
publicznych. System ten jest korzystny dla 
MŚP, ponieważ korzystanie z niego jest 
bardzo proste. System bonów usługowych 
umożliwia obywatelom swobodny wybór 
dostawcy usług spośród wielu różnych 
dostawców. System ten jest również 
korzystny dla instytucji, ponieważ dużo 
łatwiej jest ustanowić system bonów 
usługowych w porównaniu do 
klasycznego zamówienia publicznego.

Or. en

Poprawka 98
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Specyfikacje techniczne sporządzane 
przez publicznych nabywców muszą 
umożliwiać otwarcie procesu udzielania 
zamówień publicznych na konkurencję. W 
tym celu należy umożliwić składanie ofert 
odzwierciedlających różnorodność 
rozwiązań technicznych, tak by uzyskać 
wystarczający poziom konkurencji. W 
związku z powyższym specyfikacje 
techniczne powinny być opracowywane w 
sposób umożliwiający uniknięcie 
sztucznego zawężania konkurencji poprzez 
wymogi, które faworyzują konkretnego 
wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe 
cechy dostaw, usług lub robót 
budowlanych oferowanych zwykle przez 
tego wykonawcę. Opracowanie 
specyfikacji technicznych pod względem 
wymagań funkcjonalnych i 
wydajnościowych zasadniczo umożliwia 
optymalne osiągnięcie tego celu i służy 
wspieraniu innowacji. W przypadku 
odwołania do normy europejskiej albo, w 
przypadku jej braku, do normy krajowej, 
oferty oparte na równoważnych 
rozwiązaniach powinny zostać rozpatrzone 
przez instytucje zamawiające. W celu 
wykazania równoważności oferty oferenci 
mogą zostać zobowiązani do 
przedstawienia zweryfikowanych 
dowodów od osób trzecich; należy jednak 
dopuścić również inne odpowiednie 
sposoby wykazania takiej równoważności, 
takie jak dokumentacja techniczna 
producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów bądź raportów z 
testów, ani nie ma możliwości ich 
uzyskania w przewidzianym terminie.

(27) Specyfikacje techniczne sporządzane 
przez publicznych nabywców muszą 
umożliwiać otwarcie procesu udzielania 
zamówień publicznych na konkurencję. W 
tym celu należy umożliwić składanie ofert 
odzwierciedlających różnorodność 
rozwiązań technicznych, tak by uzyskać 
wystarczający poziom konkurencji. W 
związku z powyższym specyfikacje 
techniczne powinny być opracowywane i 
stosowane zgodnie z zasadami 
przejrzystości i niedyskryminacji, aby 
uniknąć sztucznego zawężania 
konkurencji poprzez wymogi, które 
faworyzują konkretnego wykonawcę, 
odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, 
usług lub robót budowlanych oferowanych 
zwykle przez tego wykonawcę. 
Opracowanie specyfikacji technicznych 
pod względem wymagań funkcjonalnych i 
wydajnościowych zasadniczo umożliwia 
optymalne osiągnięcie tego celu i służy 
wspieraniu innowacji. W przypadku 
odwołania do normy europejskiej albo, w 
przypadku jej braku, do normy krajowej, 
oferty oparte na równoważnych 
rozwiązaniach powinny zostać rozpatrzone 
przez instytucje zamawiające. W celu 
wykazania równoważności oferty oferenci 
mogą zostać zobowiązani do 
przedstawienia zweryfikowanych 
dowodów od osób trzecich; należy jednak 
dopuścić również inne odpowiednie 
sposoby wykazania takiej równoważności, 
takie jak dokumentacja techniczna 
producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów bądź raportów z
testów, ani nie ma możliwości ich 
uzyskania w przewidzianym terminie.

Or. en
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Poprawka 99
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Instytucje zamawiające, które pragną 
dokonać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług o szczególnej 
charakterystyce środowiskowej, społecznej 
lub innej, powinny mieć możliwość 
odwoływania się do określonych etykiet, 
takich jak europejskie oznakowanie 
ekologiczne, ekoetykiety (wielo-) 
narodowe bądź inne etykiety, o ile wymogi 
dotyczące danej etykiety związane są z 
przedmiotem zamówienia, na przykład z 
opisem produktu i jego prezentacją, w tym 
z wymogami dotyczącymi opakowań. 
Istotne jest ponadto opracowywanie i 
przyjmowanie tych wymogów na 
podstawie obiektywnie weryfikowalnych 
kryteriów, przy zastosowaniu procedury, w 
której uczestniczyć mogą zainteresowane 
podmioty, takie jak instytucje rządowe, 
konsumenci, producenci, dystrybutorzy i 
organizacje związane z ochroną 
środowiska, oraz by etykieta była dostępna 
dla wszystkich zainteresowanych stron.

(28) Instytucje zamawiające, które pragną 
dokonać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług o szczególnej 
charakterystyce środowiskowej, społecznej 
lub innej, powinny mieć możliwość 
odwoływania się do określonych etykiet, 
takich jak europejskie oznakowanie 
ekologiczne, ekoetykiety (wielo-) 
narodowe bądź inne etykiety, o ile wymogi 
dotyczące danej etykiety związane są z 
przedmiotem zamówienia, na przykład z 
opisem produktu i jego prezentacją, w tym 
z wymogami dotyczącymi opakowań. 
Istotne jest ponadto opracowywanie i 
przyjmowanie tych wymogów na 
podstawie obiektywnie weryfikowalnych 
kryteriów, przy zastosowaniu procedury, w 
której uczestniczyć mogą zainteresowane 
podmioty, takie jak instytucje rządowe, 
konsumenci, producenci, dystrybutorzy, 
organizacje społeczne i organizacje 
związane z ochroną środowiska, oraz by 
etykieta była dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 100
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Z jednej strony należy podkreślić 
znaczenie szkolenia pracowników 
instytucji zamawiających i 
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indywidualnych podmiotów, natomiast z 
drugiej strony umiejętności i wymogi 
szkoleniowe należy włączyć do 
specyfikacji zamówienia jako strategię 
długoterminową; należy jednak 
podkreślić, że te ostatnie działania muszą 
być bezpośrednio powiązane z 
przedmiotem zamówienia, muszą być 
proporcjonalne i korzystne ekonomicznie.

Or. en

Poprawka 101
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Tworzenie miejsc pracy jest w 
znacznym stopniu uzależnione od małych 
i średnich przedsiębiorstw. MŚP są w 
stanie oferować nowe, zrównoważone 
miejsca pracy nawet w czasach kryzysu 
gospodarczego. Zważywszy na to, że 
instytucje publiczne przeznaczają około 
18% PKB na zamówienia publiczne, ten 
system prawny wywiera znaczący wpływ 
na zdolność MŚP do kontynuowania 
tworzenia nowych miejsc pracy. 
Zamówienia publiczne należy zatem w 
możliwie jak największym stopniu 
udostępnić dla MŚP, zarówno powyżej, 
jak i poniżej progów zdefiniowanych w 
niniejszej dyrektywie. Oprócz zapewnienia 
konkretnych narzędzi, dostosowanych do 
potrzeb związanych ze zwiększeniem 
zaangażowania MŚP w rynek zamówień 
publicznych, państwa członkowskie i 
instytucje zamawiające należy 
zdecydowanie zachęcać do 
opracowywania strategii zamówień 
publicznych przyjaznych dla MŚP. 
Komisja opublikowała dokument roboczy 
służb Komisji zatytułowany „Europejski 
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kodeks najlepszych praktyk ułatwiających 
dostęp MŚP do zamówień publicznych” 
(SEC (2008)COM 2193), którego celem 
jest pomoc państwom członkowskim w 
opracowywaniu krajowych strategii, 
programów i planów działania w celu 
poprawy udziału MŚP w tych rynkach. 
Skuteczna polityka zamówień publicznych 
musi być spójna. Władze krajowe, 
regionalne i lokalne muszą rygorystycznie 
stosować przepisy określone w niniejszej 
dyrektywie. Z drugiej strony realizacja 
ogólnych strategii politycznych 
ukierunkowanych na zwiększenie dostępu 
MŚP do rynków zamówień publicznych 
pozostanie niezwykle ważna, zwłaszcza z 
perspektywy tworzenia miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 102
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Nie należy udzielać zamówień 
publicznych wykonawcom, którzy byli 
członkami organizacji przestępczej lub 
których uznano winnymi korupcji,
nadużycia ze szkodą dla interesów 
finansowych Unii lub prania pieniędzy. 
Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu 
unijnym powinno również obejmować 
wykonawców uchylających się od płacenia 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne. Ponadto instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość wykluczania 
kandydatów lub oferentów z tytułu 
naruszenia obowiązków środowiskowych 
lub społecznych, w tym przepisów 
dotyczących dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub innych form 
istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich

(34) Nie należy udzielać zamówień 
publicznych wykonawcom, którzy byli 
członkami organizacji przestępczej lub 
których uznano winnymi korupcji, 
nadużycia ze szkodą dla interesów 
finansowych Unii lub prania pieniędzy. 
Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu 
unijnym powinno również obejmować 
wykonawców uchylających się od płacenia 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne. Ponadto instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość wykluczania 
kandydatów lub oferentów z tytułu 
naruszenia obowiązków środowiskowych 
lub społecznych, w tym przepisów 
dotyczących dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub innych 
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jak naruszenie reguł konkurencji lub praw 
własności intelektualnej.

form istotnych naruszeń etyki zawodowej, 
takich jak naruszenie reguł konkurencji lub 
praw własności intelektualnej.

Or. en

Poprawka 103
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Nie należy udzielać zamówień 
publicznych wykonawcom, którzy byli 
członkami organizacji przestępczej lub 
których uznano winnymi korupcji, 
nadużycia ze szkodą dla interesów 
finansowych Unii lub prania pieniędzy. 
Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu 
unijnym powinno również obejmować 
wykonawców uchylających się od płacenia 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne. Ponadto instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość wykluczania 
kandydatów lub oferentów z tytułu 
naruszenia obowiązków środowiskowych 
lub społecznych, w tym przepisów 
dotyczących dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub innych form 
istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich 
jak naruszenie reguł konkurencji lub praw 
własności intelektualnej.

(34) Nie należy udzielać zamówień 
publicznych wykonawcom, którzy byli 
członkami organizacji przestępczej lub 
których uznano winnymi korupcji, 
nadużycia ze szkodą dla interesów 
finansowych Unii lub prania pieniędzy. 
Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu 
unijnym powinno również obejmować 
wykonawców uchylających się od płacenia 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne. Ponadto instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość wykluczania 
kandydatów lub oferentów z tytułu 
naruszenia obowiązków środowiskowych, 
pracowniczych lub społecznych, w tym 
przepisów dotyczących warunków pracy, 
układów zbiorowych oraz dostępności dla 
osób niepełnosprawnych lub innych form 
istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich 
jak naruszenie reguł konkurencji lub praw 
własności intelektualnej.

Or. en

Poprawka 104
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Instytucje zamawiające powinny 
mieć możliwość wprowadzenia wymogu 
wdrażania środków mających na celu 
poprawę ochrony socjalnej podczas 
realizacji zamówienia publicznego. 
Powinna istnieć możliwość wymagania 
opisu środków przedsięwziętych przez 
wykonawcę w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony socjalnej – w formie 
sprawozdania lub dobrowolnego 
stosowania znakowania społecznego.

Or. fr

Poprawka 105
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Zamówienia powinny być udzielane 
na podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji i równego 
traktowania. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, 
również w przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb, 
na przykład jeżeli wybrane kryteria 
udzielenia zamówienia obejmują aspekty 
związane z procesem produkcyjnym. W 
efekcie instytucje zamawiające powinny 
mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie” lub 
„najniższego kosztu”, przy czym w tym 

(37) Zamówienia powinny być udzielane 
na podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji, równego 
traktowania i sumiennego stosowania 
norm społecznych. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, 
również w przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb, 
na przykład jeżeli wybrane kryteria 
udzielenia zamówienia obejmują aspekty 
związane z procesem produkcyjnym. W 
efekcie instytucje zamawiające powinny 
mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie” lub 
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drugim przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

„najniższego kosztu”, oprócz kryterium 
podstawowego poszanowania krajowych, 
europejskich i międzynarodowych norm 
społecznych, przy czym w tym drugim 
przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

Or. fr

Poprawka 106
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Zamówienia powinny być udzielane 
na podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji i równego 
traktowania. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, 
również w przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb, 
na przykład jeżeli wybrane kryteria 
udzielenia zamówienia obejmują aspekty 
związane z procesem produkcyjnym. W 
efekcie instytucje zamawiające powinny 
mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie” lub 
„najniższego kosztu”, przy czym w tym 
drugim przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

(37) Zamówienia powinny być udzielane 
na podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami
konkurencji, przejrzystości, 
niedyskryminacji, gospodarności i 
równego traktowania. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, 
również w przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb, 
na przykład jeżeli wybrane kryteria 
udzielenia zamówienia obejmują aspekty 
związane z procesem produkcyjnym. W 
efekcie instytucje zamawiające powinny 
mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie” lub 
„najniższego kosztu”, przy czym w tym 
drugim przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

Or. en
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Poprawka 107
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W przypadku gdy instytucje 
zamawiające udzielają zamówienia na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, muszą 
określić kryteria udzielenia zamówienia, na 
podstawie których dokonają oceny ofert w 
celu wyłonienia oferty prezentującej 
najlepszą relację jakości do ceny. 
Określenie tych kryteriów uzależnione jest 
od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą 
one umożliwić ocenę poziomu wykonania 
przedstawionego w każdej ofercie w 
świetle przedmiotu zamówienia, który 
został zdefiniowany w specyfikacjach 
technicznych, oraz ocenę relacji jakości do 
ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane 
kryteria udzielenia zamówienia nie 
powinny przyznawać instytucji 
zamawiającej nieograniczonej swobody 
wyboru, powinny natomiast zapewniać 
możliwość skutecznej konkurencji, a także 
być uzupełnione wymogami, które 
pozwalają na skuteczną weryfikację 
informacji przedstawianych przez 
oferentów.

(38) W przypadku gdy instytucje 
zamawiające udzielają zamówienia na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, muszą 
określić kryteria udzielenia zamówienia, na 
podstawie których dokonają oceny ofert w 
celu wyłonienia oferty prezentującej 
najlepszą relację jakości do ceny, 
zrównoważonej pod względem 
gospodarczym i społecznym. Określenie 
tych kryteriów uzależnione jest od 
przedmiotu zamówienia, gdyż muszą one 
umożliwić ocenę poziomu wykonania 
przedstawionego w każdej ofercie w 
świetle przedmiotu zamówienia, który 
został zdefiniowany w specyfikacjach 
technicznych, oraz ocenę relacji jakości do 
ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane 
kryteria udzielenia zamówienia nie 
powinny przyznawać instytucji 
zamawiającej nieograniczonej swobody 
wyboru, powinny natomiast zapewniać 
możliwość skutecznej konkurencji, a także 
być uzupełnione wymogami, które 
pozwalają na skuteczną weryfikację 
informacji przedstawianych przez 
oferentów.

Or. en

Poprawka 108
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Uzupełnieniem działań właściwych 
dla poszczególnych sektorów musi być 
dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające 
instytucje zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
strategii zakupowych. Dlatego też należy 
jasno określić, że instytucje zamawiające 
mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie oraz najniższy koszt, 
stosując podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, pod warunkiem że 
wykorzystywana metoda została ustalona 
w obiektywny i niedyskryminacyjny 
sposób i jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Pojęcie rachunku 
kosztów cyklu życia obejmuje wszelkie 
koszty w całym cyklu życia robót 
budowlanych, dostaw lub usług, zarówno 
koszty wewnętrzne (takie jak koszty 
projektu, produkcji, eksploatacji, 
konserwacji i koszty usunięcia przy 
wycofaniu z eksploatacji), jak i koszty 
zewnętrzne, o ile można je wyrazić w 
wartościach pieniężnych i monitorować. 
Na szczeblu unijnym należy opracować 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia dla poszczególnych kategorii 
dostaw lub usług; po opracowaniu każdej 
tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

(40) Uzupełnieniem działań właściwych 
dla poszczególnych sektorów musi być 
dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające 
instytucje zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
strategii zakupowych. Dlatego też należy 
jasno określić, że instytucje zamawiające 
mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie oraz najniższy koszt, 
stosując podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, pod warunkiem że 
wykorzystywana metoda została ustalona 
w obiektywny i niedyskryminacyjny 
sposób i jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Pojęcie rachunku 
kosztów cyklu życia obejmuje cykl życia 
robót budowlanych, dostaw lub usług, 
zarówno koszty wewnętrzne (takie jak 
koszty eksploatacji, konserwacji i koszty 
usunięcia przy wycofaniu z eksploatacji), 
jak i koszty zewnętrzne, o ile można je 
wyrazić w wartościach pieniężnych i 
monitorować. Pojęcie cyklu życia nie 
zezwala instytucjom zamawiającym na 
uwzględnienie transportu, ponieważ 
mogłoby to utrudniać handel w Unii oraz 
mogłoby doprowadzić do dyskryminacji 
dostawców innych niż dostawcy lokalni.
Na szczeblu unijnym należy opracować 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia dla poszczególnych kategorii 
dostaw lub usług; przyjmowane w ścisłym 
porozumieniu ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami; po 
opracowaniu każdej tego rodzaju metodyki 
jej stosowanie powinno być obowiązkowe.

Or. en

Poprawka 109
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia
zamówienia, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu 
dotyczącego wszelkich innych etapów 
cyklu życia produktu lub usługi, pod 
warunkiem że są one związane z 
przedmiotem zamówienia publicznego.
Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne 
w ramach zamówień publicznych, można 
również zezwolić zamawiającym na 
uwzględnianie, w ramach kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, 
charakterystyki związanej z warunkami 
pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji. 
Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie 
ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub w 
celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech, 
które bezpośrednio wpływają na personel 
w środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 

(41) Aby lepiej uwzględnić aspekty 
społeczne w ramach zamówień 
publicznych, można również zezwolić 
zamawiającym na uwzględnianie, w 
ramach kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, charakterystyki związanej z 
warunkami pracy osób bezpośrednio 
uczestniczących w danym procesie 
produkcji lub realizacji. Charakterystyka 
może dotyczyć wyłącznie ochrony zdrowia 
personelu zaangażowanego w proces 
produkcji lub w celu wsparcia integracji 
społecznej osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji lub członków 
słabszych grup społecznych wśród 
personelu wyznaczonego do realizacji 
zamówienia, w tym dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech, 
które bezpośrednio wpływają na personel 
w środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia. W przypadku zamówień na 
usługi oraz zamówień dotyczących 
projektu robót budowlanych, instytucje 
zamawiające powinny również mieć 
możliwość zastosowania – jako kryterium 
udzielenia zamówienia – organizacji, 
kwalifikacji i doświadczenia personelu 
wyznaczonego do realizacji danego 
zamówienia, ze względu na fakt, że może 
to wpłynąć na jakość realizacji 
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jest Unia. W przypadku zamówień na 
usługi oraz zamówień dotyczących 
projektu robót budowlanych, instytucje 
zamawiające powinny również mieć 
możliwość zastosowania – jako kryterium 
udzielenia zamówienia – organizacji, 
kwalifikacji i doświadczenia personelu 
wyznaczonego do realizacji danego 
zamówienia, ze względu na fakt, że może 
to wpłynąć na jakość realizacji 
zamówienia, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty.

zamówienia, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty.

Or. en

Poprawka 110
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Europejski rynek zamówień 
publicznych jest bardziej otwarty niż rynki 
międzynarodowych parterów UE, w 
wyniku czego spółki europejskie nie mogą 
konkurować na równych warunkach z 
przedsiębiorstwami z państw trzecich oraz 
mają wciąż trudności z uzyskaniem 
dostępu do rynków państw trzecich; 
należy zapewnić wzajemność w celu 
otwarcia rynków oraz zapewnienia 
dostępu do zamówień publicznych 
zarówno w Europie, jak i poza jej 
terytorium, zgodnie z umowami między 
UE i państwami trzecimi.

Or. en

Poprawka 111
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu, 
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym 
stanowiącym zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie lub w dokumentach 
specyfikujących zamówienie. Mogą one, w 
szczególności, służyć wspieraniu 
organizacji wewnętrznych szkoleń 
zawodowych, zatrudniania osób mających 
szczególne trudności z integracją, a także 
zwalczania bezrobocia, ochrony 
środowiska lub dobrostanu zwierząt. 
Można na przykład ustanowić odnoszące 
się do realizacji zamówienia wymogi w 
zakresie zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, przeprowadzenia 
szkoleń dla bezrobotnych lub 
młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

(43) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu, 
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym 
stanowiącym zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie lub w dokumentach 
specyfikujących zamówienie. Mogą one, w 
szczególności, służyć wspieraniu 
organizacji wewnętrznych szkoleń 
zawodowych, zatrudniania osób mających 
szczególne trudności z integracją, a także 
zwalczania bezrobocia, ochrony 
środowiska lub dobrostanu zwierząt. 
Można na przykład ustanowić odnoszące 
się do realizacji zamówienia wymogi w 
zakresie zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, przeprowadzenia 
szkoleń dla bezrobotnych lub 
młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.
Warunki realizacji zamówienia można 
określić zgodnie z wytycznymi Komisji z 
października 2010 r.: „Kwestie społeczne 
w zakupach: przewodnik dotyczący 
uwzględniania kwestii społecznych w 
zamówieniach publicznych”1.
______________
1 SEC(2010)1258 final.

Or. da
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Poprawka 112
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu, 
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym 
stanowiącym zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie lub w dokumentach 
specyfikujących zamówienie. Mogą one, w 
szczególności, służyć wspieraniu 
organizacji wewnętrznych szkoleń 
zawodowych, zatrudniania osób mających 
szczególne trudności z integracją, a także 
zwalczania bezrobocia, ochrony 
środowiska lub dobrostanu zwierząt. 
Można na przykład ustanowić odnoszące 
się do realizacji zamówienia wymogi w 
zakresie zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, przeprowadzenia 
szkoleń dla bezrobotnych lub 
młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

(43) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu, 
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym 
stanowiącym zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie lub w dokumentach 
specyfikujących zamówienie. Mogą one, w 
szczególności, służyć wspieraniu 
organizacji wewnętrznych szkoleń 
zawodowych, zatrudniania osób mających 
szczególne trudności z integracją, a także 
zwalczania bezrobocia, ochrony 
środowiska lub dobrostanu zwierząt. 
Można na przykład ustanowić odnoszące 
się do realizacji zamówienia wymogi w 
zakresie zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, młodych 
bezrobotnych, osób niepełnosprawnych 
czy kobiet oraz przeprowadzenia szkoleń 
dla bezrobotnych lub młodocianych, 
przestrzegania podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

Or. en

Poprawka 113
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu, 
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym 
stanowiącym zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie lub w dokumentach 
specyfikujących zamówienie. Mogą one, w 
szczególności, służyć wspieraniu 
organizacji wewnętrznych szkoleń 
zawodowych, zatrudniania osób mających 
szczególne trudności z integracją, a także 
zwalczania bezrobocia, ochrony 
środowiska lub dobrostanu zwierząt. 
Można na przykład ustanowić odnoszące 
się do realizacji zamówienia wymogi w 
zakresie zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, przeprowadzenia 
szkoleń dla bezrobotnych lub 
młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

(43) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu, 
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym 
stanowiącym zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie lub w dokumentach 
specyfikujących zamówienie. Mogą one, w 
szczególności, służyć wspieraniu 
organizacji wewnętrznych szkoleń 
zawodowych, zatrudniania osób mających 
szczególne trudności z integracją, a także 
zwalczania bezrobocia, ochrony 
środowiska lub dobrostanu zwierząt. 
Można na przykład ustanowić odnoszące 
się do realizacji zamówienia wymogi w 
zakresie zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, przeprowadzenia 
szkoleń dla bezrobotnych lub 
młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), przy jednoczesnym poszanowaniu 
zasady pomocniczości, o ile przepisy te nie 
zostały wdrożone do prawa krajowego, a 
także w zakresie zatrudnienia większej 
liczby osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, niż wymaga tego 
ustawodawstwo krajowe.

Or. en

Poprawka 114
Milan Cabrnoch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 

(43) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
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pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu, 
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym 
stanowiącym zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie lub w dokumentach 
specyfikujących zamówienie. Mogą one, w 
szczególności, służyć wspieraniu 
organizacji wewnętrznych szkoleń 
zawodowych, zatrudniania osób mających 
szczególne trudności z integracją, a także 
zwalczania bezrobocia, ochrony 
środowiska lub dobrostanu zwierząt. 
Można na przykład ustanowić odnoszące 
się do realizacji zamówienia wymogi w 
zakresie zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, przeprowadzenia 
szkoleń dla bezrobotnych lub 
młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

pośrednio, dyskryminujące, są 
bezpośrednio powiązane z przedmiotem 
zamówienia oraz są przedstawione w 
ogłoszeniu o zamówieniu, wstępnym 
ogłoszeniu informacyjnym stanowiącym 
zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
lub w dokumentach specyfikujących 
zamówienie. Mogą one, w szczególności, 
służyć wspieraniu organizacji 
wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
zatrudniania osób mających szczególne 
trudności z integracją, a także zwalczania 
bezrobocia, ochrony środowiska lub 
dobrostanu zwierząt. Można na przykład 
ustanowić odnoszące się do realizacji 
zamówienia wymogi w zakresie 
zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, przeprowadzenia 
szkoleń dla bezrobotnych lub 
młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

Or. en

Poprawka 115
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Przepisy niniejszej dyrektywy 
powinny być zgodne z różnymi modelami 
rynków pracy państw członkowskich, w 
tym z tymi modelami, które przewidują 
zastosowanie układów zbiorowych.

Or. da
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Poprawka 116
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44b) Państwa członkowskie powinny 
mieć możliwość stosowania klauzul 
umownych, które zawierają przepisy 
dotyczące zgodności z układami 
zbiorowymi, o ile jest o tym mowa w 
opublikowanym przez instytucję 
zamawiającą ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w specyfikacjach ofertowych, tak aby 
zapewnić zgodność z zasadą przejrzystości.

Or. da

Poprawka 117
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Zgodnie z zasadami równego 
traktowania i przejrzystości, zwycięskiego 
oferenta nie można zastąpić innym 
wykonawcą bez ponownego otwarcia 
zamówienia na konkurencję. Zwycięski 
oferent realizujący zamówienie może 
jednak w trakcie realizacji zamówienia 
podlegać pewnym zmianom strukturalnym, 
takim jak czysto wewnętrzne 
reorganizacje, fuzje i przejęcia czy 
postępowanie upadłościowe. Tego rodzaju 
zmiany strukturalne nie powinny 
automatycznie wiązać się z wymogiem 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia dla wszystkich 

(47) Zgodnie z zasadami równego 
traktowania, obiektywności i 
przejrzystości, zwycięskiego oferenta nie 
można zastąpić innym wykonawcą bez 
ponownego otwarcia zamówienia na 
konkurencję. Zwycięski oferent realizujący 
zamówienie może jednak w trakcie 
realizacji zamówienia podlegać pewnym 
zmianom strukturalnym, takim jak czysto 
wewnętrzne reorganizacje, fuzje i przejęcia 
czy postępowanie upadłościowe. Tego 
rodzaju zmiany strukturalne nie powinny 
automatycznie wiązać się z wymogiem 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia dla wszystkich 
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zamówień publicznych realizowanych 
przez ten podmiot.

zamówień publicznych realizowanych 
przez ten podmiot.

Or. en

Poprawka 118
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48a) Instytucje zamawiające powinny 
uznawać opóźnienie w płatnościach 
zgodnie z dyrektywą 2011/7/UE.

Or. en

Poprawka 119
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Nie wszystkie instytucje zamawiające 
mogą dysponować wewnętrzną wiedzą 
fachową niezbędną do realizacji zamówień 
skomplikowanych pod względem 
ekonomicznym lub technicznym. W tym 
kontekście odpowiednie wsparcie 
profesjonalne będzie efektywnym 
uzupełnieniem działań w zakresie 
monitorowania i kontroli. Z jednej strony 
cel ten może zostać osiągnięty za pomocą 
narzędzi dzielenia się wiedzą (centrów 
wiedzy) oferujących pomoc techniczną 
instytucjom zamawiającym; z drugiej 
strony podmioty gospodarcze, między 
innymi MŚP, powinny korzystać z pomocy 
administracyjnej, w szczególności w 
przypadku udziału w postępowaniach o 

(51) Nie wszystkie instytucje zamawiające 
mogą dysponować wewnętrzną wiedzą 
fachową niezbędną do realizacji zamówień 
skomplikowanych pod względem 
ekonomicznym lub technicznym. W tym 
kontekście odpowiednie wsparcie 
profesjonalne będzie efektywnym 
uzupełnieniem działań w zakresie 
monitorowania i kontroli. Z jednej strony 
cel ten może zostać osiągnięty za pomocą 
narzędzi dzielenia się wiedzą (centrów 
wiedzy) oferujących pomoc techniczną 
instytucjom zamawiającym; z drugiej 
strony podmioty gospodarcze, zwłaszcza 
MŚP, powinny korzystać z pomocy 
administracyjnej, w szczególności w 
przypadku udziału w postępowaniach o 
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udzielenie zamówienia w kontekście 
transgranicznym.

udzielenie zamówienia w kontekście 
transgranicznym.

Or. en

Poprawka 120
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
władz publicznych wszystkich szczebli do 
podejmowania decyzji dotyczących tego, 
czy chcą one – oraz w jaki sposób i w 
jakim stopniu – samodzielnie realizować 
funkcje publiczne. Władze publiczne 
mogą wypełniać zadania będące w 
interesie publicznym z wykorzystaniem ich 
własnych zasobów bez konieczności 
zwracania się do zewnętrznych 
wykonawców. Mogą to robić we 
współpracy z innymi władzami 
publicznymi.

Or. en

Poprawka 121
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup lub inną formę 
nabycia robót budowlanych, dostaw lub 
usług przez co najmniej jedną instytucję 
zamawiającą od wykonawców wybranych 
przez tę instytucję zamawiającą, 
niezależnie od tego, czy roboty budowlane, 

Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup robót 
budowlanych, dostaw lub usług za pomocą 
zamówień publicznych przez co najmniej 
jedną instytucję zamawiającą od 
wykonawców wybranych przez tę 
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dostawy lub usługi przeznaczone są do 
celów publicznych.

instytucję zamawiającą.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie zamówień nie ma zastosowania do „zamówień” obejmujących 
dzierżawę i wynajem. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, które nie są przeznaczone do celów publicznych i nie przynoszą 
bezpośrednich korzyści instytucji zamawiającej, nie podlegają prawu zamówień publicznych 
(C-451/08).

Poprawka 122
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Całość robót budowlanych, dostaw lub 
usług, nawet zakupionych w ramach 
różnych umów, stanowi pojedyncze 
zamówienie w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, o ile umowy są częścią jednego 
projektu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

To sformułowanie jest zbyt ogólne i za mało precyzyjne.

Poprawka 123
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
prawa władz publicznych wszystkich 
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szczebli do podejmowania decyzji 
dotyczących tego, czy chcą one – oraz w 
jaki sposób i w jakim stopniu –
samodzielnie realizować funkcje 
publiczne. Władze publiczne mogą 
wypełniać zadania będące w interesie 
publicznym z wykorzystaniem ich 
własnych zasobów bez konieczności 
zwracania się do zewnętrznych 
wykonawców. Mogą to robić we 
współpracy z innymi władzami 
publicznymi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że to państwa członkowskie same decydują o tym, czy i w jakim zakresie 
chcą same pełnić funkcje publiczne oraz jak chcą to robić. Swoboda ta jest przewidziana w 
art. 4 ust. 2 Traktatu UE, w którym uznane zostało prawo do samorządności regionalnej i 
lokalnej. Protokół nr 26 w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym oraz art. 14 
TFUE przewidują wzmocnienie zadań na szczeblu krajowym i lokalnym w zakresie 
świadczenia, zlecania i organizowania usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym.

Poprawka 124
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Umowy na usługi socjalne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI są regulowane wyłącznie 
art. 74–76 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 125
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 19a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) „system bonów usługowych” 
oznacza system, w ramach którego 
instytucja zamawiająca przekazuje bon 
usługowy klientowi, który może następnie 
nabyć usługę u dostawcy usług, 
włączonego przez instytucję zamawiającą 
do systemu bonów usługowych. Instytucja 
zamawiająca przekazuje kwotę 
odpowiadającą wartości bonu usługowego 
dostawcy usług;

Or. en

Poprawka 126
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, 
w tym produkcję, transport, użytkowanie 
i utrzymanie, w czasie istnienia produktu 
lub obiektu budowlanego lub świadczenia 
usługi, od nabycia surowca lub pozyskania 
zasobów po unieszkodliwienie, 
oczyszczenie i finalizację;

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, 
w tym produkcję i lokalizację produkcji, 
transport, użytkowanie i utrzymanie, 
w czasie istnienia produktu lub obiektu 
budowlanego lub świadczenia usługi, od 
nabycia surowca lub pozyskania zasobów 
po unieszkodliwienie, oczyszczenie 
i finalizację;

Or. en

Poprawka 127
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, 
w tym produkcję, transport, użytkowanie 
i utrzymanie, w czasie istnienia produktu 
lub obiektu budowlanego lub świadczenia 
usługi, od nabycia surowca lub pozyskania 
zasobów po unieszkodliwienie, 
oczyszczenie i finalizację;

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w 
tym produkcję, transport, instalację, 
użytkowanie i utrzymanie, w czasie 
istnienia produktu lub obiektu 
budowlanego lub świadczenia usługi, od 
nabycia surowca lub pozyskania zasobów 
po unieszkodliwienie, oczyszczenie i 
finalizację;

Or. en

Poprawka 128
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) usług arbitrażowych lub 
pojednawczych;

(c) usług arbitrażowych lub 
pojednawczych, w tym usług rozjemczych;

Or. en

Poprawka 129
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) usług finansowych związanych z 
emisją, sprzedażą, zakupem lub zbyciem 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych w rozumieniu 
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, usług banku 
centralnego oraz operacji 
przeprowadzanych z Europejskim 

(d) usług finansowych związanych z 
emisją, sprzedażą, zakupem lub zbyciem 
papierów wartościowych lub innych 
instrumentów finansowych w rozumieniu 
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady lub operacji 
zasilania instytucji zamawiających 
środkami pieniężnymi lub kapitałowymi, 
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Instrumentem Stabilności Finansowej; usług banku centralnego oraz operacji 
przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej;

Or. en

Poprawka 130
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) umów o pracę; (e) umów o pracę lub układów 
zbiorowych, które przyczyniają się do 
poprawy warunków pracy i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 131
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Szczególne reżimy świadczenia usług w 

interesie ogólnym
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do wypróbowanych i sprawdzonych 
procedur państwa członkowskiego, które 
opierają się na swobodnym wyborze 
dostawców usług przez użytkownika (tj. 
system bonów, model swobodnego 
wyboru, trójstronne stosunki) oraz na 
zasadzie, zgodnie z którą wszyscy 
dostawcy będący w stanie spełnić warunki 
wcześniej określone na mocy prawa 
powinni, niezależnie od swojej formy 
prawnej, mieć możliwość świadczenia 
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usług, o ile uwzględniane są ogólne 
zasady równego traktowania, 
przejrzystości i niedyskryminacji.

Or. en

Poprawka 132
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony
Stosunki między instytucjami publicznymi

Zamówienie udzielone przez instytucję 
zamawiającą innej osobie prawnej 
wykracza poza zakres stosowania 
niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki:

Or. en

Poprawka 133
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) instytucja zamawiająca sprawuje nad 
daną osobą prawną kontrolę podobną do 
kontroli, jaką sprawuje nad własnymi 
jednostkami;

skreślona

Or. en

Poprawka 134
Olle Ludvigsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

skreślona

Or. en

Poprawka 135
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

(b) działalność tej osoby prawnej jest w 
całości prowadzona na potrzeby instytucji 
zamawiającej sprawującej kontrolę lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą;

Or. en

Poprawka 136
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 

(b) co najmniej 80% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
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prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

Or. en

Poprawka 137
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

skreślona

Or. en

Poprawka 138
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

skreślona

Or. en

Poprawka 139
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem prawnie obowiązujących form 
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udziału podmiotów prywatnych.

Or. en

Uzasadnienie

Musi istnieć wyraźne rozróżnienie pomiędzy współpracą publiczno-prywatną i partnerstwem 
publiczno-prywatnym. Jednak w niektórych państwach członkowskich udział podmiotów 
prywatnych może być obowiązkiem prawnym.

Poprawka 140
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca 
sprawuje nad daną osobą prawną 
kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami w 
rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Lit. a) akapitu pierwszego jest wystarczająco jasna; powtórzenie jest niepotrzebne.

Poprawka 141
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca 
sprawuje nad daną osobą prawną 
kontrolę podobną do kontroli, jaką 

skreślony
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sprawuje nad własnymi jednostkami w 
rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

Or. en

Poprawka 142
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca 
sprawuje nad daną osobą prawną 
kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami w 
rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

skreślony

Or. en

Poprawka 143
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
nad nim kontrolę lub innej osobie 
prawnej kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 

skreślony
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podmioty prywatne.

Or. en

Poprawka 144
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
nad nim kontrolę lub innej osobie 
prawnej kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

skreślony

Or. en

Poprawka 145
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
lub podmiotom sprawującym nad nim 
kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne, z wyjątkiem prawnie 
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obowiązujących form udziału podmiotów 
prywatnych.

Or. en

Poprawka 146
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
lub podmiotom sprawującym nad nim 
kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

Or. en

Poprawka 147
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niemniej jednak instytucja zamawiająca, 
która nie sprawuje nad osobą prawną 
kontroli w rozumieniu ust. 1, może 
udzielić zamówienia publicznego osobie 
prawnej, nad którą sprawuje kontrolę 
wspólnie z innymi instytucjami 
zamawiającymi, bez zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli 

skreślone
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spełnione są następujące warunki:

Or. en

Poprawka 148
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niemniej jednak instytucja zamawiająca, 
która nie sprawuje nad osobą prawną 
kontroli w rozumieniu ust. 1, może 
udzielić zamówienia publicznego osobie 
prawnej, nad którą sprawuje kontrolę 
wspólnie z innymi instytucjami 
zamawiającymi, bez zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli 
spełnione są następujące warunki:

skreślone

Or. en

Poprawka 149
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niemniej jednak instytucja zamawiająca, 
która nie sprawuje nad osobą prawną 
kontroli w rozumieniu ust. 1, może udzielić 
zamówienia publicznego osobie prawnej, 
nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z 
innymi instytucjami zamawiającymi, bez 
zastosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące 
warunki:

Niemniej jednak instytucja zamawiająca, 
która nie sprawuje nad osobą prawną 
kontroli w rozumieniu ust. 1, może udzielić 
zamówienia publicznego osobie prawnej, 
nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z 
innymi instytucjami zamawiającymi, bez 
zastosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy, oraz osoba prawna, nad którą 
instytucja zamawiająca lub instytucje 
zamawiające sprawują kontrolę, może 
nabywać towary i usługi od tych 
właścicieli publicznych bez zastosowania 
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przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli 
spełnione są następujące warunki:

Or. en

Poprawka 150
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niemniej jednak instytucja zamawiająca, 
która nie sprawuje nad osobą prawną 
kontroli w rozumieniu ust. 1, może udzielić 
zamówienia publicznego osobie prawnej, 
nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z 
innymi instytucjami zamawiającymi, bez 
zastosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące 
warunki:

Niemniej jednak instytucja zamawiająca, 
która nie sprawuje nad osobą prawną 
kontroli w rozumieniu ust. 1, może udzielić 
zamówienia publicznego osobie prawnej, 
nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z 
innymi instytucjami zamawiającymi, poza 
zakresem przepisów niniejszej dyrektywy, 
jeżeli spełnione są następujące warunki:

Or. en

Poprawka 151
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) instytucje zamawiające sprawują 
wspólnie nad daną osobą prawną kontrolę 
podobną do kontroli, jaką sprawują nad 
własnymi jednostkami; instytucje 
zamawiające sprawują wspólnie nad daną 
osobą prawną kontrolę podobną do 
kontroli, jaką sprawują nad własnymi 
jednostkami; 

skreślona

Or. en
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Poprawka 152
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) instytucje zamawiające sprawują 
wspólnie nad daną osobą prawną kontrolę 
podobną do kontroli, jaką sprawują nad 
własnymi jednostkami; instytucje 
zamawiające sprawują wspólnie nad daną 
osobą prawną kontrolę podobną do 
kontroli, jaką sprawują nad własnymi 
jednostkami; 

skreślona

Or. en

Poprawka 153
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

skreślona

Or. en

Poprawka 154
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

skreślona

Or. en

Poprawka 155
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

(b) co najmniej 80% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

Or. en

Poprawka 156
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

skreślona

Or. en
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Poprawka 157
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

skreślona

Or. en

Poprawka 158
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem prawnie obowiązujących form 
udziału podmiotów prywatnych.

Or. en

Poprawka 159
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

(c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają aktywnych udziałów podmioty 
prywatne.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względów historycznych w kontrolowanej osobie prawnej może pozostać nieznaczna 
własność prywatna, lecz nie posiadają w niej udziałów podmioty prywatne w kontekście 
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sprawowania rządów nad tą jednostką lub wywierania jakiegokolwiek wpływu na jej 
codzienną działalność.

Poprawka 160
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające sprawują wspólnie kontrolę 
nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki:

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Ta daleko idąca interpretacja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości jest niepotrzebna i nie 
przyczynia się ani do skrócenia, ani do sprecyzowania tekstu.

Poprawka 161
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające sprawują wspólnie kontrolę 
nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki:

skreślone

Or. en

Poprawka 162
Olle Ludvigsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające sprawują wspólnie kontrolę 
nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki:

skreślone

Or. en

Poprawka 163
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających;

skreślona

Or. en

Poprawka 164
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających;

skreślona

Or. en
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Poprawka 165
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających;

skreślona

Or. en

Poprawka 166
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających;

(a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających, 
przy czym jeden przedstawiciel może 
reprezentować jedną uczestniczącą 
instytucję zamawiającą lub więcej 
uczestniczących instytucji zamawiających;

Or. en

Poprawka 167
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wspomniane instytucje zamawiające 
mogą wspólnie wywierać decydujący 

skreślona
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wpływ na cele strategiczne oraz istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej;

Or. en

Poprawka 168
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wspomniane instytucje zamawiające 
mogą wspólnie wywierać decydujący 
wpływ na cele strategiczne oraz istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej;

skreślona

Or. en

Poprawka 169
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wspomniane instytucje zamawiające 
mogą wspólnie wywierać decydujący 
wpływ na cele strategiczne oraz istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej;

skreślona

Or. en

Poprawka 170
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;

skreślona

Or. en

Poprawka 171
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;

skreślona

Or. en

Poprawka 172
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;

skreślona

Or. en

Poprawka 173
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;

skreślona

Or. en

Poprawka 174
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) kontrolowana osoba prawna nie 
czerpie żadnego zysku, poza zwrotem 
rzeczywiście poniesionych kosztów, z 
zamówień publicznych udzielanych jej 
przez instytucje zamawiające.

skreślona

Or. en

Poprawka 175
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) kontrolowana osoba prawna nie 
czerpie żadnego zysku, poza zwrotem 
rzeczywiście poniesionych kosztów, z 
zamówień publicznych udzielanych jej 
przez instytucje zamawiające.

skreślona

Or. en
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Poprawka 176
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) kontrolowana osoba prawna nie 
czerpie żadnego zysku, poza zwrotem 
rzeczywiście poniesionych kosztów, z 
zamówień publicznych udzielanych jej 
przez instytucje zamawiające.

skreślona

Or. en

Poprawka 177
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) kontrolowana osoba prawna nie 
czerpie żadnego zysku, poza zwrotem 
rzeczywiście poniesionych kosztów, z 
zamówień publicznych udzielanych jej 
przez instytucje zamawiające.

skreślona

Or. en

Poprawka 178
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie publiczne w 
rozumieniu art. 2 ust. 6 niniejszej 

skreślone
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dyrektywy, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

Or. en

Poprawka 179
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie publiczne w 
rozumieniu art. 2 ust. 6 niniejszej
dyrektywy, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

4. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie publiczne w 
rozumieniu art. 2 ust. 6 niniejszej 
dyrektywy, a zatem wykracza ona poza 
zakres niniejszej dyrektywy, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki:

Or. en

Poprawka 180
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

skreślona

Or. en

Poprawka 181
Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

(a) celem partnerstwa jest wykonywanie
zadań użyteczności publicznej 
powierzonych wszystkim uczestniczącym 
instytucjom publicznym;

Or. en

Poprawka 182
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

skreślona

Or. en

Poprawka 183
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

skreślona

Or. en
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Poprawka 184
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) uczestniczące instytucje zamawiające 
nie prowadzą na otwartym rynku więcej 
niż 10% mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;

skreślona

Or. en

Poprawka 185
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) uczestniczące instytucje zamawiające
nie prowadzą na otwartym rynku więcej 
niż 10% mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;

(c) uczestniczące instytucje publiczne nie 
prowadzą na otwartym rynku więcej niż 
20% mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;

Or. en

Poprawka 186
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

skreślona
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Or. en

Poprawka 187
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

skreślona

Or. en

Poprawka 188
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

skreślona

Or. en

Poprawka 189
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

(e) zadanie to zostało wykonane wyłącznie 
przez zainteresowane instytucje publiczne, 
tj. w żadnej uczestniczącej instytucji 
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zamawiającej nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne, z wyjątkiem prawnie 
obowiązujących form udziału podmiotów 
prywatnych.

Or. en

Poprawka 190
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

(e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej nie posiadają aktywnych
udziałów podmioty prywatne.

Or. en

Poprawka 191
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Brak udziałów podmiotów prywatnych, o 
którym mowa w ust. 1–4, weryfikuje się na 
etapie udzielenia zamówienia lub 
zawarcia umowy.

skreślony

Or. en

Poprawka 192
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Brak udziałów podmiotów prywatnych, o 
którym mowa w ust. 1–4, weryfikuje się na 
etapie udzielenia zamówienia lub zawarcia 
umowy.

Brak aktywnych udziałów podmiotów 
prywatnych, o którym mowa w ust. 1–4, 
weryfikuje się na etapie udzielenia 
zamówienia lub zawarcia umowy.

Or. en

Poprawka 193
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień.

skreślony

Or. en

Poprawka 194
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień.

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień, chyba że udział 
podmiotów prywatnych jest prawnie 
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obowiązujący lub nie można go było 
przewidzieć podczas zawierania 
pierwotnej umowy.

Or. en

Poprawka 195
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień.

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
aktywnych udziałów przez podmiot 
prywatny, skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień.

Or. en

Poprawka 196
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie zadań między 
organizacjami sektora publicznego jest 
jednak sprawą wewnętrznej organizacji 
administracyjnej państw członkowskich 
oraz nie podlega przepisom dotyczącym 
zamówień publicznych.

Or. en
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Poprawka 197
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Zamówienia na usługi udzielane na 

podstawie praw wyłącznych
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do zamówień publicznych na usługi 
udzielanych przez instytucję zamawiającą 
innej instytucji zamawiającej lub 
związkowi instytucji zamawiających na 
podstawie prawa wyłącznego przyznanego 
im zgodnie z opublikowanym przepisem 
ustawowym, wykonawczym lub 
administracyjnym, zgodnym z 
postanowieniami Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie art. 18 z obowiązującej dyrektywy 2004/18/WE. Ten artykuł jest 
ważny z punktu widzenia usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, ponieważ 
wyklucza zamówienia publiczne na usługi, które opierają się na prawie wyłącznym zapisanym 
w przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, zgodnych z 
postanowieniami Traktatu. Trybunał Sprawiedliwości zastosował to postanowienie w sprawie 
C-360/96.

Poprawka 198
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady udzielania zamówień Cel i zasady udzielania zamówień

Or. en
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Poprawka 199
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Celem niniejszej dyrektywy jest 
zagwarantowanie skutecznego 
wykorzystania środków publicznych, 
promowanie wysokiej jakości zamówień, 
wzmocnienie konkurencji i 
funkcjonowania rynków zamówień 
publicznych oraz zapewnienie równych 
szans dla przedsiębiorstw i innych 
dostawców w zakresie oferowania 
zamówień publicznych na dostawy, usługi 
i roboty budowlane w ramach 
konkurencyjnych przetargów na 
zamówienia publiczne.

Or. en

Poprawka 200
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wykonawcy spełniają obowiązki w 
zakresie ochrony socjalnej, ochrony 
zatrudnienia i warunków pracy, które 
mają zastosowanie w miejscu realizacji 
robót budowlanych, usługi lub dostawy, 
zgodnie z prawodawstwem unijnym oraz 
ustawodawstwem krajowym lub układami 
zbiorowymi lub przepisami 
międzynarodowego prawa pracy, 
wymienionymi w załączniku XI.

Or. en
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Poprawka 201
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zamówienia publiczne powinny 
sprzyjać osiągnięciu inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz wsparciu 
realizacji wspólnych celów społecznych i 
dostarczaniu wysokiej jakości towarów i 
usług. Władze publiczne wszystkich 
szczebli mają prawo do podejmowania 
decyzji dotyczących sposobu zlecania i 
organizowania swoich usług.

Or. en

Poprawka 202
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Instytucje zamawiające powinny 
upewnić się, że wykonawcy cieszą się 
dobrą reputacją oraz nie dopuszczali się 
poważnych naruszeń krajowych lub 
międzynarodowych przepisów prawa 
ochrony środowiska, prawa socjalnego i 
prawa pracy, lub innych właściwych 
przepisów.

Or. en

Poprawka 203
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Instytucje zamawiające dążą do 
zapewnienia „najlepszej wartości” w 
ramach polityki w dziedzinie zamówień. 
Osiągają ten cel, udzielając zamówień 
publicznych składającemu ofertę 
najkorzystniejszą ekonomicznie oraz 
mającą najbardziej zrównoważony 
charakter.

Or. en

Poprawka 204
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Wykonawcy stosują obowiązki w 
zakresie ochrony socjalnej, ochrony 
zatrudnienia i warunków pracy, które 
mają zastosowanie w miejscu realizacji 
robót budowlanych, usługi lub dostawy, 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub 
układami zbiorowymi lub przepisami 
międzynarodowego prawa pracy, 
wymienionymi w załączniku XI, a w 
szczególności z konwencją MOP nr 94.

Or. en

Poprawka 205
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Szczegółowe informacje dotyczące 
zamówień publicznych są podawane do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 206
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niemniej w przypadku zamówień 
publicznych na usługi i roboty budowlane, 
jak również zamówień publicznych na 
dostawy obejmujących ponadto usługi lub 
prace dotyczące rozmieszczenia i instalacji, 
od osób prawnych można wymagać 
wskazania w ofercie lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału imion i nazwisk 
oraz odpowiednich kwalifikacji 
zawodowych osób, które będą 
odpowiedzialne za realizację danego 
zamówienia.

Niemniej w przypadku zamówień 
publicznych na usługi i roboty budowlane, 
jak również zamówień publicznych na 
dostawy obejmujących ponadto usługi lub 
prace dotyczące rozmieszczenia i instalacji, 
od osób prawnych można wymagać 
wskazania w ofercie lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału poziomów
odpowiednich kwalifikacji zawodowych 
osób, które będą odpowiedzialne za 
realizację danego zamówienia.

Or. en

Poprawka 207
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niemniej w przypadku zamówień 
publicznych na usługi i roboty budowlane, 
jak również zamówień publicznych na 
dostawy obejmujących ponadto usługi lub 

Niemniej w przypadku zamówień 
publicznych na usługi i roboty budowlane, 
jak również zamówień publicznych na 
dostawy obejmujących ponadto usługi lub 
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prace dotyczące rozmieszczenia i instalacji, 
od osób prawnych można wymagać 
wskazania w ofercie lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału imion i nazwisk 
oraz odpowiednich kwalifikacji 
zawodowych osób, które będą 
odpowiedzialne za realizację danego 
zamówienia.

prace dotyczące rozmieszczenia i instalacji, 
od osób prawnych można wymagać 
wskazania w ofercie lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału odpowiednich 
kwalifikacji zawodowych osób, które będą 
odpowiedzialne za realizację danego 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 208
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grupy wykonawców mogą składać oferty 
lub wysuwać swoje kandydatury. 
Instytucje zamawiające nie mogą 
ustanawiać w odniesieniu do takich grup 
szczególnych warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
które nie obowiązują kandydatów 
indywidualnych. Instytucje zamawiające 
nie mogą wymagać, aby grupy te 
przybierały określoną formę prawną w celu 
złożenia oferty lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału.

Grupy wykonawców mogą składać oferty 
lub wysuwać swoje kandydatury. Grupy 
wykonawców, zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, mogą przyjąć formę 
konsorcjum. Instytucje zamawiające nie 
mogą ustanawiać w odniesieniu do takich 
grup szczególnych warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
które nie obowiązują kandydatów 
indywidualnych. Instytucje zamawiające 
nie mogą wymagać, aby grupy te 
przybierały określoną formę prawną w celu 
złożenia oferty lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału.

Or. en

Poprawka 209
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego dla 
zakładów pracy chronionej oraz 
wykonawców, których głównym celem jest 
społeczna i zawodowa integracja 
pracowników niepełnosprawnych oraz 
pracowników znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć 
możliwość realizacji takich zamówień w 
ramach programów zatrudnienia 
chronionego, pod warunkiem że ponad 
30% osób zatrudnionych przez te zakłady, 
przez tych wykonawców lub w ramach 
tych programów stanowią pracownicy 
niepełnosprawni lub pracownicy 
znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego dla:

Or. en

Poprawka 210
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego dla 
zakładów pracy chronionej oraz 
wykonawców, których głównym celem jest 
społeczna i zawodowa integracja 
pracowników niepełnosprawnych oraz 
pracowników znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć 
możliwość realizacji takich zamówień w 
ramach programów zatrudnienia 
chronionego, pod warunkiem że ponad 
30% osób zatrudnionych przez te zakłady, 
przez tych wykonawców lub w ramach 
tych programów stanowią pracownicy 

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego dla 
zakładów pracy chronionej oraz 
wykonawców, których głównym celem jest 
społeczna i zawodowa integracja 
pracowników niepełnosprawnych oraz 
pracowników znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć 
możliwość realizacji takich zamówień w 
ramach programów zatrudnienia 
chronionego, pod warunkiem że ponad 
30% osób zatrudnionych przez te zakłady, 
przez tych wykonawców lub w ramach 
tych programów stanowią pracownicy 
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niepełnosprawni lub pracownicy 
znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

niepełnosprawni lub osoby znajdujące się 
w niekorzystnej sytuacji. „Osoby 
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji” 
obejmują między innymi: bezrobotnych, 
osoby mające szczególne trudności z 
integracją, osoby zagrożone 
wykluczeniem, członków grup szczególnie 
wrażliwych i członków 
nieuprzywilejowanych mniejszości. W 
zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie można umieścić odniesienie 
do niniejszego przepisu.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji” należy sprecyzować, ponieważ jest on 
znacznie szerszy niż termin „osoby niepełnosprawne” zawarty w obecnie obowiązujących 
dyrektywach. Definicja ta zapewnia większą jasność prawa.

Poprawka 211
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego dla 
zakładów pracy chronionej oraz 
wykonawców, których głównym celem jest 
społeczna i zawodowa integracja 
pracowników niepełnosprawnych oraz 
pracowników znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć 
możliwość realizacji takich zamówień w 
ramach programów zatrudnienia 
chronionego, pod warunkiem że ponad 
30% osób zatrudnionych przez te zakłady, 
przez tych wykonawców lub w ramach 
tych programów stanowią pracownicy 
niepełnosprawni lub pracownicy 

Nie dotyczy wersji polskiej.



AM\903863PL.doc 75/159 PE491.021v01-00

PL

znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

Or. de

Uzasadnienie

Ta poprawka językowa ma na celu dostosowanie tekstu niemieckiego do oryginalnego tekstu 
angielskiego.

Poprawka 212
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zakładów pracy chronionej lub 
przewidzieć możliwość realizacji takich 
zamówień w ramach programów 
zatrudnienia chronionego, pod 
warunkiem że większość zatrudnionych to 
niepełnosprawni, którzy ze względu na 
rodzaj lub stopień niepełnosprawności nie 
mogą wykonywać pracy na zwykłych 
warunkach czy łatwo znaleźć zatrudnienia 
na zwykłym rynku;

Or. en

Poprawka 213
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera (b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przedsiębiorstw społecznych i 
programów, których głównym celem jest 
społeczna i zawodowa integracja 
pracowników niepełnosprawnych oraz 
pracowników znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, pod warunkiem że 
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ponad 30% osób zatrudnionych przez tych 
wykonawców lub osób pracujących przy 
tych programach stanowią pracownicy 
niepełnosprawni lub znajdujący się w 
niekorzystnej sytuacji.

Or. en

Poprawka 214
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Należy zapewnić ochronę praw 
własności intelektualnej oferentów.

Or. en

Poprawka 215
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. O ile nie przewidziano inaczej w 
niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji o 
udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 48 i 53 
niniejszej dyrektywy, instytucja 
zamawiająca nie ujawnia informacji 
przekazanych jej przez wykonawców i 
oznaczonych przez nich jako poufne, w 
tym między innymi tajemnic technicznych 
lub handlowych oraz poufnych aspektów 

1. O ile nie przewidziano inaczej w 
niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji o 
udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 48 i 53 
niniejszej dyrektywy, instytucja 
zamawiająca działa w dobrej wierze oraz 
nie ujawnia informacji przekazanych jej 
przez wykonawców i oznaczonych przez 
nich jako poufne, w tym między innymi 
tajemnic technicznych lub handlowych 
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ofert. oraz poufnych aspektów ofert.

Or. en

Poprawka 216
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podmiot zamawiający nie może 
wykorzystywać w ramach innej procedury 
przetargowej informacji przekazanych mu 
przez wykonawców w trakcie wcześniejszej 
procedury.

Or. en

Poprawka 217
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie, w których 
obowiązują przepisy chroniące 
pracowników publicznych ujawniających 
nielegalne działania, mające na celu 
zwalczanie korupcji i innych naruszeń 
prawa cywilnego lub przestępstw (w 
sektorze publicznym), mogą zwrócić się o 
zapewnienie równorzędnej ochrony 
pracownikowi zatrudnionemu przez 
wykonawcę, jeżeli wykonawca świadczy 
usługi finansowane ze środków 
publicznych

Or. en
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Poprawka 218
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Postępowanie niezgodne z prawem skreślone
Od kandydatów wymaga się złożenia na 
początku postępowania oświadczenia, że 
nie podejmowali ani nie podejmą działań 
mających na celu:

Or. en

Uzasadnienie

Tego rodzaju oświadczenie nie ma żadnych skutków prawnych i w związku z tym nie wnosi 
żadnej prawdziwej dodatkowej wartości. Sankcje nie są nakładane w sytuacji, gdy nie 
wymaga się złożenia takiego oświadczenia lub nie zostało ono dostarczone, lub gdy 
wykonawca nie przestrzega surowych zasad związanych ze składaniem oświadczenia.

Poprawka 219
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wywarcie nieodpowiedniego wpływu 
na proces decyzyjny instytucji 
zamawiającej lub uzyskanie informacji 
poufnych, które mogą przynieść im 
nienależną korzyść w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia;

Or. en

Uzasadnienie

Tego rodzaju oświadczenie nie ma żadnych skutków prawnych i w związku z tym nie wnosi 
żadnej prawdziwej dodatkowej wartości. Sankcje nie są nakładane w sytuacji, gdy nie 
wymaga się złożenia takiego oświadczenia lub nie zostało ono dostarczone, lub gdy 
wykonawca nie przestrzega surowych zasad związanych ze składaniem oświadczenia.
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Poprawka 220
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wejście w porozumienie z innymi 
kandydatami lub oferentami mające na 
celu zakłócenie konkurencji;

Or. en

Uzasadnienie

Tego rodzaju oświadczenie nie ma żadnych skutków prawnych i w związku z tym nie wnosi 
żadnej prawdziwej dodatkowej wartości. Sankcje nie są nakładane w sytuacji, gdy nie 
wymaga się złożenia takiego oświadczenia lub nie zostało ono dostarczone, lub gdy 
wykonawca nie przestrzega surowych zasad związanych ze składaniem oświadczenia.

Poprawka 221
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) umyślne podawanie informacji 
wprowadzających w błąd, które mogą 
mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące 
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia 
zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Tego rodzaju oświadczenie nie ma żadnych skutków prawnych i w związku z tym nie wnosi 
żadnej prawdziwej dodatkowej wartości. Sankcje nie są nakładane w sytuacji, gdy nie 
wymaga się złożenia takiego oświadczenia lub nie zostało ono dostarczone, lub gdy 
wykonawca nie przestrzega surowych zasad związanych ze składaniem oświadczenia.
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Poprawka 222
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia 
państwom członkowskim przestrzegania 
Konwencji MOP nr 94 dotyczącej 
postanowień o pracy w umowach 
zawieranych przez władze publiczne.

Or. en

Poprawka 223
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przy udzielaniu zamówień na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi, w 
przypadku których podmiot zamawiający 
jest prywatnym beneficjentem i napływ 
prywatnego kapitału nie przekracza 50%, 
pozostałą część pochodzącą z europejskich 
i krajowych środków publicznych, robót 
budowlanych, dostaw lub usług, o których 
mowa, uzyskuje się zgodnie z 
postępowaniami o udzielenie zamówienia 
publicznego określonymi w niniejszej 
dyrektywie, z należytym uwzględnieniem 
kwestii społecznych. 

Or. ro
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Uzasadnienie

Obecnie wymagane są trzy oferty. Aby uniknąć nieprawidłowości lub oszustw, zaleca się 
jednak stosowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Poprawka 224
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania ofert wynosi 
40 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu.

Minimalny termin składania ofert wynosi 
52 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu.

Or. en

Poprawka 225
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania ofert wynosi 
40 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu.

Minimalny termin składania ofert wynosi 
45 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu.

Or. en

Poprawka 226
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instytucje zamawiające W przypadku gdy instytucje zamawiające 
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opublikowały wstępne ogłoszenie 
informacyjne, które nie jest zaproszeniem 
do ubiegania się o zamówienie, minimalny 
termin składania ofert, określony w ust. 1 
akapit drugi niniejszego artykułu, może 
zostać skrócony do 20 dni, pod warunkiem 
że spełnione są oba poniższe warunki:

opublikowały wstępne ogłoszenie 
informacyjne, które nie jest zaproszeniem 
do ubiegania się o zamówienie, minimalny 
termin składania ofert, określony w ust. 1 
akapit drugi niniejszego artykułu, może 
zostać skrócony do 30 dni, pod warunkiem 
że spełnione są oba poniższe warunki:

Or. en

Poprawka 227
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Instytucja zamawiająca może skrócić o 
pięć dni termin składania ofert określony 
w ust. 1 akapit drugi, jeżeli akceptuje 
składanie ofert za pomocą środków 
elektronicznych zgodnie z art. 19 ust. 3, 4 i 
5.

skreślony

Or. en

Poprawka 228
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 30 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania.

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 45 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania.
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Or. en

Poprawka 229
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 30 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania.

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania.

Or. en

Poprawka 230
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oferty mogą składać tylko wykonawcy
zaproszeni przez instytucję zamawiającą 
po dokonaniu oceny wymaganych 
informacji. Instytucje zamawiające mogą 
ograniczyć liczbę odpowiednich 
kandydatów, których zaproszą do udziału 
w postępowaniu, zgodnie z art. 64.

Oferty mogą składać tylko wykonawcy
wybrani przez instytucję zamawiającą po 
dokonaniu oceny wymaganych informacji. 
Instytucje zamawiające mogą ograniczyć 
liczbę odpowiednich kandydatów, których 
wybiorą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 64.

Or. en

Poprawka 231
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania ofert wynosi 
35 dni od daty wysłania zaproszenia do 
składania ofert.

Minimalny termin składania ofert wynosi 
45 dni od daty wysłania zaproszenia do 
składania ofert.

Or. en

Poprawka 232
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania ofert wynosi 
35 dni od daty wysłania zaproszenia do 
składania ofert.

Minimalny termin składania ofert wynosi 
40 dni od daty wysłania zaproszenia do 
składania ofert.

Or. en

Poprawka 233
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające opublikowały wstępne 
ogłoszenie informacyjne, które nie stanowi 
zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie, minimalny termin składania 
ofert, określony w ust. 2 akapit drugi 
niniejszego artykułu, może zostać skrócony 
do 15 dni, pod warunkiem że spełnione są 
wszystkie następujące warunki:

3. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające opublikowały wstępne 
ogłoszenie informacyjne, które nie stanowi 
zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie, minimalny termin składania 
ofert, określony w ust. 2 akapit drugi 
niniejszego artykułu, może zostać
zasadniczo skrócony do 36 dni, lecz w 
żadnym razie poniżej 22 dni, pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie 
następujące warunki:
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Or. en

Poprawka 234
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wstępne ogłoszenie informacyjne 
zostało wysłane do publikacji na co 
najmniej 45 dni i nie więcej niż 12 
miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu.

(b) wstępne ogłoszenie informacyjne 
zostało wysłane do publikacji na co 
najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 
miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu.

Or. en

Poprawka 235
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Instytucje zamawiające administracji 
niższego szczebla mogą wyznaczyć termin 
składania ofert w drodze wzajemnego 
porozumienia między instytucją 
zamawiającą a zakwalifikowanymi 
kandydatami, pod warunkiem że wszyscy 
kandydaci mają tyle samo czasu na 
przygotowanie i złożenie ofert. W 
przypadku gdy osiągnięcie porozumienia w 
sprawie terminu składania ofert nie jest 
możliwe, instytucja zamawiająca wyznacza 
termin wynoszący co najmniej 10 dni od 
daty wysłania zaproszenia do składania 
ofert.

4. Instytucje zamawiające administracji 
niższego szczebla mogą wyznaczyć termin 
składania ofert w drodze wzajemnego 
porozumienia między instytucją 
zamawiającą a zakwalifikowanymi 
kandydatami, pod warunkiem że wszyscy 
kandydaci mają tyle samo czasu na 
przygotowanie i złożenie ofert. W 
przypadku gdy osiągnięcie porozumienia w 
sprawie terminu składania ofert nie jest 
możliwe, instytucja zamawiająca wyznacza 
termin wynoszący co najmniej 15 dni od 
daty wysłania zaproszenia do składania 
ofert.

Or. en
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Poprawka 236
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Termin składania ofert przewidziany w 
ust. 2 może zostać skrócony o pięć dni, 
jeżeli instytucja zamawiająca akceptuje 
składanie ofert za pomocą środków 
elektronicznych zgodnie z art. 19 ust. 3, 4 i 
5.

skreślony

Or. en

Poprawka 237
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca wprowadza do dokumentów 
przetargowych korekty w terminach 
wymienionych w art. 1, 2, 3 i 4 terminy te 
wydłuża się o 15 dni.

Or. en

Poprawka 238
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tylko wykonawcy zaproszeni przez 
instytucję zamawiającą po dokonaniu 
oceny wymaganych informacji mogą 

Tylko wykonawcy zaproszeni przez 
instytucję zamawiającą po dokonaniu 
oceny wymaganych informacji mogą 
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przedkładać projekty badawcze i 
innowacyjne mające na celu zaspokojenie 
potrzeb określonych przez instytucję 
zamawiającą, które nie mogą zostać 
spełnione poprzez istniejące rozwiązania. 
Zamówienia udziela się wyłącznie na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1 lit. a).

przedkładać projekty badawcze i 
innowacyjne mające na celu zaspokojenie 
potrzeb określonych przez instytucję 
zamawiającą, które nie mogą zostać 
spełnione poprzez istniejące rozwiązania. 
Zamówienia udziela się wyłącznie na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1 lit. a) oraz art. 66 ust. 2.

Or. en

Poprawka 239
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29a – tytuł (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29a
System bonów usługowych

1. Przy organizacji usług publicznych 
instytucje zamawiające mogą korzystać z 
systemu bonów usługowych w celu 
umożliwienia klientom swobodnego 
wyboru dostawcy usług. Instytucja 
zamawiająca określa wartość bonu 
usługowego i usług, w odniesieniu do 
których taki bon może zostać 
wykorzystany, oraz klientów, którzy mogą 
go wykorzystać.
2. Instytucja zamawiająca może określić 
wymagania, które dostawca usług musi 
spełnić, aby został włączony do systemu 
bonów usługowych. Wymagania te muszą 
być niedyskryminujące oraz 
proporcjonalne do przedmiotu usługi. 
Wszyscy dostawcy usług, którzy spełniają 
te wymagania, muszą zostać włączeni do 
przedmiotowego systemu. Wykaz 
dostawców usług musi być publicznie 
dostępny.
3. Klient może wybrać dowolnego 
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dostawcę usług w ramach systemu bonów 
usługowych lub może zdecydować się na 
niekorzystanie z tego systemu.

Or. en

Poprawka 240
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku bieżących zakupów, 
których cechy, jako ogólnie dostępnych na 
rynku, spełniają wymagania instytucji 
zamawiających, instytucje zamawiające 
mogą stosować dynamiczny system 
zakupów. Dynamiczny system zakupów 
jest realizowany jako w pełni elektroniczny 
proces, otwarty przez cały swój okres 
ważności dla każdego wykonawcy, który 
spełnia kryteria kwalifikacji.

1. W przypadku bieżących zakupów, 
których cechy, jako ogólnie dostępnych na 
rynku, spełniają wymagania instytucji 
zamawiających i mają standardową 
jakość, instytucje zamawiające mogą 
stosować dynamiczny system zakupów. 
Dynamiczny system zakupów jest 
realizowany jako w pełni elektroniczny 
proces, otwarty przez cały swój okres 
ważności dla każdego wykonawcy, który 
spełnia kryteria kwalifikacji.

Or. en

Poprawka 241
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36a
System bonów usługowych

Przy organizacji usług publicznych 
instytucje zamawiające mogą korzystać z 
systemu bonów usługowych w celu 
umożliwienia klientom swobodnego 
wyboru dostawcy usług. Instytucja 
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zamawiająca określa wartość bonu 
usługowego i usług, w odniesieniu do 
których taki bon może zostać 
wykorzystany, oraz klientów, którzy mogą 
go wykorzystać.
Instytucja zamawiająca może określić 
wymagania, które dostawca usług musi 
spełnić, aby został włączony do systemu 
bonów usługowych. Wymagania te muszą 
być niedyskryminujące oraz 
proporcjonalne do przedmiotu usługi. 
Wszyscy dostawcy usług, którzy spełniają 
te wymagania, muszą zostać włączeni do 
przedmiotowego systemu. Wykaz 
dostawców usług musi być publicznie 
dostępny.
Instytucja zamawiająca może również 
wybrać dostawców usług, którzy będą 
włączani do systemu bonów usługowych 
za pośrednictwem procedury określonej w 
niniejszej dyrektywie.
Klient może wybrać dowolnego dostawcę 
usług w ramach systemu bonów 
usługowych lub może zdecydować się na 
niekorzystanie z tego systemu.

Or. en

Poprawka 242
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cechy te mogą również dotyczyć
określonego procesu produkcji lub 
realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, lub 
dowolnego innego etapu cyklu życia, o 
którym mowa w art. 2 pkt 22.

Cechy te mogą również dotyczyć 
określonego procesu produkcji lub 
realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, lub 
dowolnego innego etapu cyklu życia, o 
którym mowa w art. 2 pkt 22.

Mogą one obejmować:

Or. en
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Poprawka 243
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi – litera (a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) kryteria społeczne takie jak 
przestrzeganie godziwych warunków 
pracy, przepisy dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa, w tym ochrona 
pracowników, którzy usiłują poprawić 
higienę i bezpieczeństwo w swoim miejscu 
pracy, rokowania zbiorowe, równowaga 
płci (np. równe wynagrodzenie, 
równowaga między życiem zawodowym a 
prywatnym), włączenie społeczne, w tym 
możliwości zatrudnienia pracowników 
niepełnosprawnych, pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub należących do słabszych grup 
społecznych (takich jak długotrwale 
bezrobotni, Romowie, migranci lub 
pracownicy młodsi i starsi), dostęp do 
wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
udział użytkowników i konsultacje z nimi, 
przystępność, prawa człowieka i etyczny 
handel.

Or. en

Poprawka 244
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki odnoszące się do warunków 
społecznych i warunków zatrudnienia, 
takich jak higiena i bezpieczeństwo w 
miejscu pracy, w tym ochrona 
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pracowników, którzy usiłują poprawić 
higienę i bezpieczeństwo w swoim miejscu 
pracy, zabezpieczenie społeczne i warunki 
pracy określone w unijnych i krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach 
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w załączniku XI, które 
mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw, są wyraźnie określane przez 
instytucje zamawiające w ramach 
specyfikacji technicznych jako część 
bezwzględnie obowiązujących warunków 
przetargu na zamówienie.

Or. en

Poprawka 245
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wszystkich zamówień, 
których przedmiot jest przeznaczony do 
użytku osób – zarówno ogółu 
społeczeństwa, jak i pracowników 
instytucji zamawiającej – przedmiotowe 
specyfikacje techniczne sporządza się, z 
wyjątkiem przypadków należycie 
uzasadnionych, w taki sposób, aby 
uwzględnić kryteria dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub dostosowanie 
projektu do potrzeb wszystkich 
użytkowników.

W przypadku wszystkich zamówień, 
których przedmiot jest przeznaczony do 
użytku osób – zarówno ogółu 
społeczeństwa, jak i pracowników 
instytucji zamawiającej – przedmiotowe 
specyfikacje techniczne sporządza się w 
taki sposób, aby uwzględnić kryteria 
dostępności dla osób niepełnosprawnych 
lub dostosowanie projektu do potrzeb 
wszystkich użytkowników, z wyjątkiem 
przypadków należycie uzasadnionych, 
które określa się w zaproszeniu do 
ubiegania się o zamówienie i w 
dokumentach przetargowych.

Or. en
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Poprawka 246
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagania ograniczają się do 
przedmiotu zamówienia i instytucja 
zamawiająca musi być w stanie śledzić i 
kontrolować ich spełnienie;

Or. en

Poprawka 247
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla obowiązujących 
krajowych reguł technicznych, w zakresie, 
w jakim są one zbieżne z prawem unijnym, 
specyfikacje techniczne formułuje się w 
jeden z poniższych sposobów:

3. Bez uszczerbku dla obowiązujących 
krajowych reguł technicznych, w zakresie, 
w jakim są one zbieżne z prawem unijnym, 
specyfikacje techniczne formułuje się 
według następującej hierarchii 
priorytetów:

Or. en

Poprawka 248
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych oraz, według ważności, 
poprzez odniesienie do: norm krajowych 
przenoszących normy europejskie, 
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europejskich aprobat technicznych, 
wspólnych specyfikacji technicznych, 
norm międzynarodowych, innych 
systemów referencji technicznych 
ustanowionych przez europejskie organy 
normalizacyjne lub – w przypadku ich 
braku – do norm krajowych, krajowych 
aprobat technicznych lub krajowych 
specyfikacji technicznych dotyczących 
zasad projektowania, wyliczeń i realizacji 
robót budowlanych oraz wykorzystania 
dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą 
słowa „lub równoważne”;

Or. en

Poprawka 249
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych oraz, w kolejności 
preferencji, poprzez odniesienie do: norm 
krajowych przenoszących normy 
europejskie, europejskich aprobat 
technicznych, wspólnych specyfikacji 
technicznych, norm międzynarodowych, 
innych systemów referencji technicznych 
ustanowionych przez europejskie organy 
normalizacyjne lub – w przypadku ich 
braku – do norm krajowych, krajowych 
aprobat technicznych lub krajowych 
specyfikacji technicznych dotyczących 
zasad projektowania, wyliczeń i realizacji 
robót budowlanych oraz wykorzystania 
dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą 
słowa „lub równoważne”;

skreślona

Or. en
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Poprawka 250
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w lit. a), z odniesieniem do 
specyfikacji technicznych wymienionych 
w lit. b) stanowiących środek domniemania 
zgodności z tego rodzaju wymaganiami 
wydajnościowymi lub funkcjonalnymi;

(c) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w lit. a), z odniesieniem do 
specyfikacji technicznych wymienionych 
w pkt (-1) stanowiących środek 
domniemania zgodności z tego rodzaju 
wymaganiami wydajnościowymi lub 
funkcjonalnymi;

Or. en

Poprawka 251
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych wymienionych w lit. b) w 
zakresie określonych cech oraz poprzez 
odniesienie do wymagań wydajnościowych 
lub funkcjonalnych, o których mowa w lit. 
a), w zakresie innych cech.

(d) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych wymienionych w pkt (-1) w 
zakresie określonych cech oraz poprzez 
odniesienie do wymagań wydajnościowych 
lub funkcjonalnych, o których mowa w lit. 
a), w zakresie innych cech.

Or. en

Poprawka 252
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot 
zamówienia, specyfikacje techniczne nie 
zawierają odniesienia do konkretnej marki 
lub źródła, ani do szczególnego procesu, 
ani do znaku handlowego, patentu, typu 
bądź konkretnego pochodzenia lub 
produkcji, które mogłoby prowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania 
pewnych przedsiębiorstw lub produktów.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza 
się stosowanie takich odniesień, jeżeli 
niemożliwe jest opisanie przedmiotu 
zamówienia w wystarczająco precyzyjny i 
zrozumiały sposób zgodnie z ust. 3. Takim 
odniesieniom towarzyszą słowa „lub 
równoważne”.

4. W przypadku gdy uzasadnia to
przedmiot zamówienia, specyfikacje 
techniczne mogą zawierać odniesienia do 
konkretnej marki lub źródła, lokalizacji 
produkcji lub szczególnego procesu, znaku 
handlowego, patentu, typu bądź 
konkretnego pochodzenia lub produkcji. 
Takim odniesieniom towarzyszą słowa 
„lub równoważne”.

Or. en

Poprawka 253
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
określają cechy środowiskowe, społeczne 
lub inne cechy obiektów budowlanych, 
usług lub dostaw pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w art. 40 ust. 3 lit. a), mogą 
one wymagać, aby te obiekty budowlane, 
usługi lub dostawy były opatrzone 
określoną etykietą, pod warunkiem że 
spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
określają cechy środowiskowe, społeczne 
lub inne cechy obiektów budowlanych, 
usług lub dostaw pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w art. 40 ust. 3 lit. a), mogą 
one wymagać, aby te obiekty budowlane, 
usługi lub dostawy były opatrzone 
etykietami, pod warunkiem że leżące u ich 
podstaw normy zostały zatwierdzone przez 
organy uznane zgodnie z dyrektywą 
98/34/WE oraz:

Or. en
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Poprawka 254
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wymagania w zakresie etykiet dotyczą 
wyłącznie cech, które są związane z 
przedmiotem zamówienia, i są 
odpowiednie dla określenia cech robót 
budowlanych, dostaw lub usług będących 
przedmiotem zamówienia;

(a) wymagania w zakresie etykiet dotyczą 
wyłącznie cech, które są związane z 
przedmiotem zamówienia lub 
wytworzeniem przedmiotu zamówienia, i 
są odpowiednie dla określenia cech robót 
budowlanych, dostaw lub usług będących 
przedmiotem zamówienia;

Or. en

Poprawka 255
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) etykiety są przyjmowane w drodze 
otwartej i przejrzystej procedury, w której 
mogą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane podmioty, w tym instytucje 
rządowe, konsumenci, producenci, 
dystrybutorzy oraz organizacje zajmujące 
się ochroną środowiska;

(c) etykiety są przyjmowane w drodze 
otwartej i przejrzystej procedury, w której 
mogą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane podmioty, w tym instytucje 
rządowe, konsumenci, producenci, 
dystrybutorzy, organizacje zajmujące się 
ochroną środowiska, organizacje 
społeczne oraz związki zawodowe;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować możliwość udziału związków zawodowych w procesie etykietowania, jeśli 
jest to praktyką stosowaną w niektórych państwach członkowskich.

Poprawka 256
Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) etykiety są przyjmowane w drodze 
otwartej i przejrzystej procedury, w której 
mogą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane podmioty, w tym instytucje 
rządowe, konsumenci, producenci, 
dystrybutorzy oraz organizacje zajmujące 
się ochroną środowiska;

(c) etykiety są przyjmowane w drodze 
otwartej i przejrzystej procedury, w której 
mogą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane podmioty, w tym instytucje 
rządowe, konsumenci, producenci, związki 
zawodowe, dystrybutorzy, organizacje 
zajmujące się ochroną środowiska oraz 
organizacje społeczne;

Or. en

Poprawka 257
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) etykiety są przyjmowane w drodze 
otwartej i przejrzystej procedury, w której 
mogą uczestniczyć wszystkie
zainteresowane podmioty, w tym instytucje 
rządowe, konsumenci, producenci, 
dystrybutorzy oraz organizacje zajmujące 
się ochroną środowiska;

(c) etykiety są przyjmowane w drodze 
otwartej i przejrzystej procedury, w której 
mogą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane podmioty, w tym instytucje 
rządowe, konsumenci, producenci, 
dystrybutorzy, partnerzy społeczni oraz 
organizacje zajmujące się ochroną 
środowiska;

Or. fr

Poprawka 258
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) etykiety są przyjmowane w drodze 
otwartej i przejrzystej procedury, w której 
mogą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane podmioty, w tym instytucje 
rządowe, konsumenci, producenci, 
dystrybutorzy oraz organizacje zajmujące 
się ochroną środowiska;

(c) etykiety są przyjmowane w drodze 
otwartej i przejrzystej procedury, w której 
mogą uczestniczyć wszystkie 
zainteresowane podmioty, w tym instytucje 
rządowe, konsumenci, producenci, 
dystrybutorzy, organizacje społeczne oraz 
organizacje zajmujące się ochroną 
środowiska;

Or. en

Poprawka 259
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) kryteria dotyczące etykiety są określane 
przez osobę trzecią, która jest niezależna 
od wykonawcy ubiegającego się o etykietę.

(e) kryteria dotyczące etykiety są określane 
przez osobę trzecią akredytowaną zgodnie 
z uznanymi standardami akredytacji, która 
jest niezależna od wykonawcy 
ubiegającego się o etykietę.

Or. en

Poprawka 260
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) kryteria dotyczące etykiety są 
określane przez osobę trzecią, która jest 
niezależna od wykonawcy ubiegającego się 
o etykietę.

(e) etykiety są przyporządkowywane i 
weryfikowane przez osobę trzecią, która 
jest niezależna od wykonawcy 
ubiegającego się o etykietę.
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Or. en

Poprawka 261
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, akceptują 
wszystkie równoważne etykiety, które 
spełniają wymagania etykiety wskazanej 
przez instytucje zamawiające. W 
przypadku produktów, które nie są 
opatrzone etykietą, instytucje zamawiające 
akceptują również dokumentację 
techniczną producenta lub inne
odpowiednie środki dowodowe.

Instytucje zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, akceptują 
wszystkie równoważne etykiety, które 
spełniają wymagania etykiety wskazanej 
przez instytucje zamawiające. W 
przypadku produktów, które nie są 
opatrzone etykietą, instytucje zamawiające 
mogą również zaakceptować 
dokumentację techniczną producenta lub 
inne odpowiednie środki dowodzące 
równoważności. Aby jednak uniknąć 
dyskryminacji tych oferentów, którzy 
inwestują czas i pieniądze w certyfikaty, 
obowiązkiem zapewnienia równoważności 
z określoną etykietą należy obarczyć 
oferenta domagającego się 
równoważności.

Or. en

Poprawka 262
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, akceptują 
wszystkie równoważne etykiety, które 
spełniają wymagania etykiety wskazanej 
przez instytucje zamawiające. W 
przypadku produktów, które nie są 

Instytucje zamawiające, które wymagają 
posiadania etykiety, akceptują wszystkie 
równoważne etykiety, które spełniają 
wymagania etykiety wskazanej przez 
instytucje zamawiające. W przypadku 
produktów, które nie są opatrzone etykietą, 
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opatrzone etykietą, instytucje zamawiające 
akceptują również dokumentację 
techniczną producenta lub inne 
odpowiednie środki dowodowe.

instytucje zamawiające akceptują również 
dokumentację techniczną producenta lub 
inne odpowiednie środki dowodowe.

Or. en

Poprawka 263
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające mogą zezwolić
oferentom na składanie ofert 
wariantowych. W ogłoszeniu o 
zamówieniu lub, w przypadku gdy 
wstępne ogłoszenie informacyjne stanowi 
zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania wskazują 
one, czy dopuszczają składanie ofert 
wariantowych. Bez takiego wskazania 
składanie ofert wariantowych nie jest
dopuszczalne.

1. Instytucje zamawiające zezwalają
oferentom na składanie ofert 
wariantowych. Podmioty zamawiające 
mogą zastrzec w specyfikacji, że oferty 
wariantowe nie są dopuszczalne oraz 
podać konkretne przyczyny takiego 
zakazu.

Or. en

Poprawka 264
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające mogą zezwolić
oferentom na składanie ofert 
wariantowych. W ogłoszeniu o 
zamówieniu lub, w przypadku gdy wstępne 
ogłoszenie informacyjne stanowi 
zaproszenie do ubiegania się o 

1. Instytucje zamawiające, w stosownych 
przypadkach, zezwalają oferentom na 
składanie ofert wariantowych. W 
ogłoszeniu o zamówieniu lub, w przypadku 
gdy wstępne ogłoszenie informacyjne 
stanowi zaproszenie do ubiegania się o 
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zamówienie, w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania wskazują 
one, czy dopuszczają składanie ofert 
wariantowych. Bez takiego wskazania 
składanie ofert wariantowych nie jest 
dopuszczalne.

zamówienie, w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania wskazują 
one, czy dopuszczają składanie ofert 
wariantowych. Jeżeli oferty wariantowe są 
niedozwolone, instytucje zamawiające 
wyjaśniają w dokumentach 
przetargowych, dlaczego są one 
niedozwolone.

Or. en

Poprawka 265
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające dopuszczające 
składanie ofert wariantowych określają w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
minimalne wymagania, jakie muszą 
spełniać warianty, oraz wszelkie 
szczególne wymagania dotyczące ich 
przedstawienia. Zapewniają również 
możliwość praktycznego stosowania 
wybranych kryteriów udzielenia 
zamówienia do ofert wariantowych 
spełniających te minimalne wymagania, a 
także do zgodnych z wymaganiami ofert, 
które nie mają charakteru wariantowego.

2. Instytucje zamawiające określają w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
minimalne wymagania, jakie muszą 
spełniać warianty, oraz wszelkie 
szczególne wymagania dotyczące ich 
przedstawienia. Zapewniają również 
możliwość praktycznego stosowania 
wybranych kryteriów udzielenia 
zamówienia do ofert wariantowych 
spełniających te minimalne wymagania, a 
także do zgodnych z wymaganiami ofert, 
które nie mają charakteru wariantowego.

Or. en

Poprawka 266
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W postępowaniach o udzielenie W postępowaniach o udzielenie 
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zamówienia publicznego na dostawy lub 
usługi instytucje zamawiające, które 
dopuściły składanie ofert wariantowych,
nie odrzucają wariantu wyłącznie na 
podstawie faktu, że jego wybór 
prowadziłby do udzielenia zamówienia na 
usługi zamiast zamówienia publicznego na 
dostawy albo do udzielenia zamówienia na 
dostawy zamiast zamówienia publicznego 
na usługi.

zamówienia publicznego na dostawy lub 
usługi instytucje zamawiające nie 
odrzucają wariantu wyłącznie na podstawie 
faktu, że jego wybór prowadziłby do 
udzielenia zamówienia na usługi zamiast 
zamówienia publicznego na dostawy albo 
do udzielenia zamówienia na dostawy 
zamiast zamówienia publicznego na usługi.

Or. en

Poprawka 267
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, co 
najmniej w równoważny sposób, z 
obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI.

2. Instytucje zamawiające podejmują
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, co 
najmniej w równoważny sposób, z 
obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
ochrony środowiska lub z obowiązkami 
odnoszącymi się do warunków 
społecznych i warunków zatrudnienia, 
takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, 
w tym ochrona pracowników, którzy 
usiłują poprawić higienę i bezpieczeństwo 
w swoim miejscu pracy, zabezpieczenie 
społeczne i warunki pracy określone w 
unijnych i krajowych przepisach 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w załączniku XI, które 
mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw, w tym do łańcucha 
podwykonawstwa.
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Or. en

Poprawka 268
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, co 
najmniej w równoważny sposób, z 
obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI.

2. Instytucje zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna z 
obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii lub z ustawodawstwa 
krajowego w dziedzinie prawa socjalnego i 
prawa pracy lub prawa ochrony 
środowiska, lub układów zbiorowych 
mających zastosowanie w miejscu 
realizacji robót budowlanych, usług lub 
dostaw, bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI, oraz pod warunkiem, że 
są one związane z przedmiotem 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 269
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) handel ludźmi, zatrudnianie dzieci 
lub inne naruszenia praw człowieka.

Or. en
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Poprawka 270
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z udziału w zamówieniu wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 
zamawiająca wie o decyzji, która uzyskała 
powagę rzeczy osądzonej, w której 
stwierdza się, że wykonawca nie wypełnił 
obowiązków dotyczących płatności 
podatków lub opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne, zgodnie z 
przepisami prawa kraju, w którym 
prowadzi działalność, lub zgodnie z 
przepisami prawa kraju instytucji 
zamawiającej.

2. Z udziału w zamówieniu wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 
zamawiająca wie o decyzji, która uzyskała 
powagę rzeczy osądzonej, w której 
stwierdza się, że wykonawca nie wypełnił 
obowiązków dotyczących płatności 
podatków, opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne lub wszelkich 
innych obowiązków odnoszących się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, takich jak bezpieczeństwo i 
higiena pracy, w tym ochrona 
pracowników, którzy usiłują poprawić 
higienę i bezpieczeństwo w swoim miejscu 
pracy, zabezpieczenie społeczne i warunki 
pracy określone w unijnych i krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach 
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w załączniku XI, które 
mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 271
Philippe Boulland
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Z udziału w zamówieniu 
automatycznie wyklucza się każdego 
wykonawcę, jeżeli instytucja zamawiająca 
wie o jakimkolwiek naruszeniu 
obowiązków wynikających z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI, w tym w łańcuchu 
dostaw; w przypadku gdy łańcuch dostaw 
jest w pełni lub częściowo zlokalizowany w 
państwach trzecich instytucja 
zamawiająca może wykluczyć każdego 
wykonawcę, jeżeli wie o jakimkolwiek 
naruszeniu przepisów międzynarodowego 
prawa socjalnego i prawa ochrony 
środowiska wymienionych w załączniku 
XI.

Or. fr

Poprawka 272
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca może wykluczyć z 
udziału w zamówieniu publicznym 
każdego wykonawcę, jeżeli spełniony jest 
jeden z następujących warunków:

Instytucja zamawiająca wyklucza z udziału 
w zamówieniu publicznym każdego 
wykonawcę, jeżeli spełniony jest jeden z 
następujących warunków:

Or. en
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Poprawka 273
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI. Zgodność 
z prawodawstwem unijnym lub przepisami 
międzynarodowymi obejmuje również 
spełnienie wymogów w równoważny 
sposób;

skreślona

Or. fr

Poprawka 274
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek naruszeniu obowiązków
wynikających z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI. Zgodność 
z prawodawstwem unijnym lub przepisami 
międzynarodowymi obejmuje również 
spełnienie wymogów w równoważny 
sposób;

(a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek naruszeniu obowiązków w 
dziedzinie prawa ochrony środowiska lub 
prawa socjalnego i prawa pracy 
określonych w unijnych i krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI, które mają zastosowanie 
w miejscu wykonywania robót 
budowlanych, usług lub dostaw, w tym w 
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łańcuchu podwykonawców. Zgodność z 
tymi przepisami obejmuje również 
spełnienie wymogów w równoważny 
sposób;

Or. en

Poprawka 275
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) jeżeli instytucja zamawiająca może 
udowodnić za pomocą dowolnych 
środków, że wykonawca jest winny innego 
poważnego wykroczenia zawodowego;

(c) jeżeli instytucja zamawiająca może 
udowodnić za pomocą dowolnych 
środków, że wykonawca jest winny innego 
poważnego wykroczenia zawodowego;
poważnie narusza krajowe przepisy prawa 
socjalnego, prawa ochrony środowiska 
lub prawa pracy obowiązujące w swoim 
państwie lub w państwie instytucji 
zamawiającej, lub istotnie lekceważy 
kwestie związane ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem pracowników,

Or. en

Poprawka 276
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy kandydat lub oferent, który znajduje 
się w jednej z sytuacji, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 3, może przedstawić instytucji 
zamawiającej dowody wykazujące jego 
rzetelność pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia.

Jeżeli kandydat lub oferent, który znajduje 
się w jednej z sytuacji, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 3, przedstawi instytucji 
zamawiającej dowody wykazujące jego 
rzetelność lub, w stosownych 
przypadkach, jego zależność od 
podwykonawców pomimo istnienia 
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odpowiedniej podstawy wykluczenia, 
instytucja zamawiająca może ponownie 
rozważyć wykluczenie oferty.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić funkcjonowanie tego artykułu. Wykonawca nie powinien stosować środków 
„samonaprawczych”; to instytucja zamawiająca powinna decydować o wykluczeniu oferty na 
podstawie przedstawionych dowodów.

Poprawka 277
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) zgodności z przepisami i normami w 
dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa, 
prawa socjalnego i prawa pracy 
określonymi w prawodawstwie unijnym i 
ustawodawstwie krajowym oraz w 
układach zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu, gdzie 
realizowane są roboty budowlane, usługi 
lub dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria wyboru powinny obejmować ochronę społeczną i ochronę zatrudnienia oraz warunki 
pracy.

Poprawka 278
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie są zobowiązane do nakładania 
wszystkich warunków wymienionych ust. 
2, 3 i 4, ale nie mogą przewidzieć 
wymogów innych niż te, które zostały 
wymienione.

Nie są zobowiązane do nakładania 
wszystkich warunków wymienionych ust. 
2, 3 i 4 oraz mogą przewidzieć wymogi 
inne niż te, które zostały wymienione.

Or. en

Uzasadnienie

Wykaz kryteriów wyboru powinien pozostać niewyczerpujący.

Poprawka 279
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 
odpowiednie dla zagwarantowania, że 
kandydat lub oferent posiada zdolność 
prawną i finansową oraz zdolność 
handlową i techniczną niezbędne do 
realizacji udzielanego zamówienia. 
Wszystkie wymagania muszą być 
związane z przedmiotem zamówienia i 
ściśle proporcjonalne do tego przedmiotu, 
biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 
odpowiednie dla zagwarantowania, że 
kandydat lub oferent posiada zdolność 
prawną i finansową oraz zdolność 
handlową i techniczną niezbędne do 
realizacji udzielanego zamówienia. 
Wszystkie wymagania muszą być 
związane z przedmiotem zamówienia, 
biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia uczciwej konkurencji.
Uwzględnienie zbiorowo uzgodnionych 
norm społecznych wyraźnie ustanawia się 
jednym z kryteriów oraz liczy się na 
korzyść kandydata. Dopuszcza się 
stosowanie minimalnego wynagrodzenia 
za pracę oraz norm społecznych 
określonych przez instytucję zamawiającą, 
zwłaszcza w przypadku niezawarcia 
układów zbiorowych.

Or. de
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Poprawka 280
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do zdolności technicznej i 
zawodowej instytucje zamawiające mogą 
wymagać, aby wykonawcy posiadali 
niezbędne zasoby ludzkie i techniczne oraz 
doświadczenie umożliwiające realizację
zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości. Instytucja zamawiająca może 
stwierdzić, że wykonawcy nie zrealizują
zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości, jeżeli ustaliła, że mają oni 
sprzeczne interesy, które mogą mieć 
negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.

W odniesieniu do zdolności technicznej i 
zawodowej instytucje zamawiające 
wymagają, aby wykonawcy posiadali 
niezbędne zasoby ludzkie i techniczne oraz 
doświadczenie umożliwiające zapewnienie 
realizacji zamówienia na odpowiednim 
poziomie jakości – lub aby poczynili 
odpowiednie kroki na rzecz ich nabycia 
lub uzyskania do nich dostępu – oraz, 
jeżeli wymaga tego instytucja 
zamawiająca, w zgodzie ze wszystkimi 
klauzulami dotyczącymi realizacji 
zamówienia określonymi zgodnie z art. 70 
i 71. Instytucja zamawiająca może 
stwierdzić, że wykonawcy nie zapewnią 
realizacji zamówienia na odpowiednim 
poziomie jakości, jeżeli ustaliła, że mają 
oni sprzeczne interesy, które mogą mieć 
negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 281
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zamówienia publiczne, w 
szczególności w słabszych gospodarkach, 
ukierunkowuje się na preferencje 
krajowe, stymulowanie produkcji 
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krajowej, działalność MŚP oraz na krótsze 
łańcuchy dostaw, które są bardziej 
zrównoważone pod względem społecznym 
i środowiskowym.

Or. pt

Poprawka 282
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejszy artykuł stosuje się również 
do procedur z zakresu podwykonawstwa i 
do podwykonawców.

Or. en

Poprawka 283
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) będą w stanie przedstawić, na wniosek i 
niezwłocznie, dokumentację uzupełniającą, 
której instytucje zamawiające wymagają 
zgodnie z art. 59, 60 oraz, w stosownych 
przypadkach, z art. 61 i 63.

(d) będą w stanie przedstawić, na wniosek i 
niezwłocznie, dokumentację uzupełniającą, 
której instytucje zamawiające wymagają 
zgodnie z art. 59, 60 oraz, w stosownych 
przypadkach, z art. 61, 62 ust. 1 i 63.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli wykonawca polega na innych jednostkach, aby zapewnić spełnienie kryteriów 
kwalifikacji określonych w art. 56, zgodnie z art. 62 ust. 1 musi udowodnić instytucji 
zamawiającej, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami. Podczas gdy oświadczenie 
własne może być wystarczające jako dowód wstępny, dowody spełnienia kryteriów 
kwalifikacji mogą obejmować dowód uzyskany za pośrednictwem innej jednostki. Ten dowód 
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należy przedstawić przed udzieleniem zamówienia.

Poprawka 284
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed udzieleniem zamówienia instytucja 
zamawiająca wymaga od oferenta, któremu 
postanowiła udzielić zamówienia, 
przedłożenia dokumentacji zgodnie z art. 
59 i 60 oraz, w stosownych przypadkach, z 
art. 61. Instytucja zamawiająca może 
wezwać wykonawców do uzupełnienia lub 
wyjaśnienia zaświadczeń i dokumentów 
przedłożonych zgodnie z art. 59, 60 i 61.

Przed udzieleniem zamówienia instytucja 
zamawiająca wymaga od oferenta, któremu 
postanowiła udzielić zamówienia, 
przedłożenia dokumentacji zgodnie z art. 
59 i 60 oraz, w stosownych przypadkach, z 
art. 61. Instytucja zamawiająca może 
wezwać wykonawców do uzupełnienia lub 
wyjaśnienia zaświadczeń i dokumentów 
przedłożonych zgodnie z art. 59, 60, 61 i 
62 ust. 1.

Or. en

Poprawka 285
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Władze krajowe tworzą zabezpieczone 
internetowe repozytoria zaświadczeń, w 
których przedsiębiorstwa mogą składać 
wszystkie odnośne dokumenty raz na dwa 
lata. Dokumentacja ta jest dostępna dla 
wszystkich instytucji zamawiających na 
wszystkich szczeblach poprzez podanie 
numeru identyfikacji osobistej.

Or. en
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Poprawka 286
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co do zasady, sytuację ekonomiczną i 
finansową wykonawcy można udowodnić 
za pomocą jednego lub większej liczby 
dokumentów wymienionych w załączniku 
XIV część 1.

Co do zasady, sytuację ekonomiczną i 
finansową wykonawcy, a także zgodność z 
przepisami i normami w dziedzinie 
zdrowia i bezpieczeństwa, prawa 
socjalnego i prawa pracy określonymi w 
prawodawstwie unijnym i ustawodawstwie 
krajowym oraz w układach zbiorowych 
mających zastosowanie w miejscu, gdzie 
realizowane są roboty budowlane, usługi 
lub dostawy, można udowodnić za pomocą 
jednego lub większej liczby dokumentów 
wymienionych w załączniku XIV część 1.

Or. en

Poprawka 287
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Oferent lub kandydat udowadnia, że 
podczas sporządzania swoich ofert 
uwzględnił obowiązki wynikające 
z przepisów o ochronie zatrudnienia i 
warunkach pracy mające zastosowanie w 
miejscu, w którym ma zostać zrealizowane 
zamówienie lub w którym ma zostać 
zrealizowana świadczona usługa.

Or. en

Uzasadnienie

Pełna zgodność z przepisami art. 27 ust. 2 ogólnej dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych 2004/18/WE. Nie ma powodów, dla których należałoby skreślić ten przepis 
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(przepis ten zawiera przydatne wyjaśnienie).

Poprawka 288
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego

Normy zapewniania jakości, normy 
społeczne i normy zarządzania 
środowiskowego

Or. en

Poprawka 289
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Instytucje zamawiające mogą zażądać 
przedstawienia wydanych przez niezależne 
organy publiczne zaświadczeń 
potwierdzających, że wykonawca prowadzi 
działalność zgodnie z przepisami i 
normami w dziedzinie zdrowia i 
bezpieczeństwa, prawa socjalnego i prawa 
pracy określonymi w prawodawstwie 
unijnym i ustawodawstwie krajowym oraz 
w układach zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu, gdzie 
realizowane są roboty budowlane, usługi 
lub dostawy.

Or. en

Poprawka 290
Birgit Sippel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, zgodnie z art. 88, wszelkie 
informacje dotyczące dokumentów 
przedstawianych w charakterze dowodów 
spełnienia wymogów norm jakościowych i 
środowiskowych, o których mowa w ust. 1
i 2 niniejszego artykułu.

3. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, zgodnie z art. 88, wszelkie 
informacje dotyczące dokumentów 
przedstawianych w charakterze dowodów 
spełnienia wymogów norm jakościowych, 
środowiskowych i społecznych, o których 
mowa w ust. 1, 2 i 2a niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 291
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 63 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, które wynikają z wpisu do 
wykazu urzędowego lub certyfikacji, nie 
mogą być kwestionowane bez 
uzasadnienia. Przed udzieleniem 
zamówienia można każdorazowo wymagać
od wpisanego wykonawcy dodatkowego 
zaświadczenia dotyczącego płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
podatków.

Informacje, które wynikają z wpisu do 
wykazu urzędowego lub certyfikacji, nie 
mogą być kwestionowane bez 
uzasadnienia. Przed udzieleniem 
zamówienia każdorazowo wymaga się od 
wpisanego wykonawcy dodatkowego 
zaświadczenia dotyczącego płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
podatków.

Or. en

Poprawka 292
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych 
usług, kryterium, na podstawie którego 
instytucje zamawiające udzielają 
zamówień publicznych, jest jedno z 
następujących kryteriów:

skreślone

Or. de

Poprawka 293
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług, 
kryterium, na podstawie którego instytucje 
zamawiające udzielają zamówień 
publicznych, jest jedno z następujących 
kryteriów:

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług, 
zamówienia udziela się na podstawie 
kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie. Instytucja zamawiająca 
może obliczyć relację ceny do jakości, 
którą ocenia się na podstawie rachunku 
kosztów cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 67.

Or. de

Poprawka 294
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług, 
kryterium, na podstawie którego instytucje 
zamawiające udzielają zamówień 
publicznych, jest jedno z następujących 
kryteriów:

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług, 
instytucje zamawiające udzielają 
zamówień publicznych na podstawie 
kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie oraz mającej najbardziej 
zrównoważony charakter, obejmującej 
postanowienia układu zbiorowego.

Or. de

Poprawka 295
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług, 
kryterium, na podstawie którego instytucje 
zamawiające udzielają zamówień 
publicznych, jest jedno z następujących 
kryteriów:

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług 
oraz dla podstawowego poszanowania 
norm społecznych, kryterium, na 
podstawie którego instytucje zamawiające 
udzielają zamówień publicznych, jest jedno 
z następujących kryteriów:

Or. fr

Poprawka 296
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; skreślona

Or. de

Poprawka 297
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; skreślona

Or. de

Poprawka 298
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; (a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, 
a także pod względem społecznym i 
środowiskowym;

Or. en

Poprawka 299
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) najniższy koszt. skreślona

Or. de

Poprawka 300
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) najniższy koszt. skreślona

Or. de

Poprawka 301
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) najniższy koszt. (b) najniższy koszt. W przypadku gdy 
udzielenie zamówienia opiera się na 
kryterium najniższego kosztu instytucja 
zamawiająca przedstawia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania konkretne 
wyjaśnienie swoich powodów.

Or. en

Poprawka 302
Philippe Boulland
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera (ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) innowacyjne kryteria społeczne.

Or. fr

Poprawka 303
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
o której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu 
widzenia instytucji zamawiającej ustala się 
na podstawie kryteriów związanych z 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego. Kryteria te obejmują, oprócz 
ceny lub kosztu, o których mowa w ust. 1 
lit. b), inne kryteria związane z 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego, takie jak:

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie,
a także pod względem społecznym i 
środowiskowym, o której mowa w ust. 1 
lit. a), z punktu widzenia instytucji 
zamawiającej ustala się na podstawie 
kryteriów związanych z przedmiotem 
danego zamówienia publicznego. Kryteria 
te obejmują, oprócz ceny lub kosztu, o 
których mowa w ust. 1 lit. b), inne kryteria 
związane z przedmiotem lub 
wytworzeniem przedmiotu danego 
zamówienia publicznego, takie jak:

Or. en

Poprawka 304
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
o której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu 

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
o której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu 
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widzenia instytucji zamawiającej ustala się 
na podstawie kryteriów związanych z 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego. Kryteria te obejmują, oprócz 
ceny lub kosztu, o których mowa w ust. 1 
lit. b), inne kryteria związane z 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego, takie jak:

widzenia instytucji zamawiającej ustala się 
na podstawie kryteriów związanych z 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego. Kryteria te obejmują, oprócz 
ceny lub kosztu, o których mowa w ust. 1 
lit. b), oraz podstawowego poszanowania 
norm społecznych, inne kryteria związane 
z przedmiotem danego zamówienia 
publicznego, takie jak:

Or. fr

Poprawka 305
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe oraz innowacyjny charakter;

(a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, 
innowacyjny charakter oraz oddziaływanie 
na środowisko w całym cyklu życia;

Or. lt

Poprawka 306
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w przypadku zamówień na usługi oraz 
zamówień obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikację i 
doświadczenie personelu wyznaczonego do 
realizacji danego zamówienia, co skutkuje 

(b) w przypadku zamówień na usługi oraz 
zamówień obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikację i 
doświadczenie personelu wyznaczonego do 
realizacji danego zamówienia oraz 
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tym, że po udzieleniu zamówienia taki 
personel może zostać zastąpiony wyłącznie 
za zgodą instytucji zamawiającej, która 
musi sprawdzić, czy zastępstwo zapewnia 
równoważną organizację i jakość;

kwalifikacje i etykę zawodową każdego 
podwykonawcy, co skutkuje tym, że po 
udzieleniu zamówienia taki personel może 
zostać zastąpiony wyłącznie za zgodą 
instytucji zamawiającej, która musi 
sprawdzić, czy zastępstwo zapewnia 
równoważną organizację, kwalifikacje i 
doświadczenie;

Or. en

Poprawka 307
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w przypadku zamówień na usługi oraz 
zamówień obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikację i 
doświadczenie personelu wyznaczonego do 
realizacji danego zamówienia, co skutkuje 
tym, że po udzieleniu zamówienia taki 
personel może zostać zastąpiony wyłącznie 
za zgodą instytucji zamawiającej, która 
musi sprawdzić, czy zastępstwo zapewnia 
równoważną organizację i jakość;

(b) w przypadku zamówień na usługi oraz 
zamówień obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikacje i 
doświadczenie personelu wyznaczonego do 
realizacji danego zamówienia, a także 
zdolności, umiejętności i etykę zawodową 
każdego podwykonawcy, co skutkuje tym, 
że po udzieleniu zamówienia taki personel 
może zostać zastąpiony, a dalsze 
podwykonawstwo będzie dozwolone
wyłącznie za zgodą instytucji 
zamawiającej, która musi sprawdzić, czy 
zastępstwo lub dalsze podwykonawstwo 
zapewnia równoważną organizację i 
jakość;

Or. en

Poprawka 308
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera (d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) określony proces produkcji lub 
realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, bądź 
dowolnego innego etapu cyklu życia, o 
którym mowa w art. 2 pkt 22, w zakresie, 
w jakim kryteria te są określone zgodnie z 
ust. 4 i dotyczą czynników bezpośrednio 
związanych z tymi procesami oraz 
charakteryzują określony proces 
produkcji lub realizacji wymaganych 
robót budowlanych, dostaw lub usług.

skreślona

Or. en

Poprawka 309
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. 
a), instytucja zamawiająca określa – w 
ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania, w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
lub, w przypadku dialogu 
konkurencyjnego, w dokumencie 
opisowym – odpowiednią wagę przypisaną 
każdemu z kryteriów wybranych do celów 
ustalenia oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. 
a), instytucja zamawiająca określa – w 
ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania, w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
lub, w przypadku dialogu 
konkurencyjnego, w dokumencie 
opisowym – odpowiednią wagę przypisaną 
każdemu z kryteriów wybranych do celów 
ustalenia oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, a także pod względem 
społecznym i środowiskowym.

Or. en

Poprawka 310
Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zewnętrzne koszty środowiskowe 
bezpośrednio związane z cyklem życia, o 
ile można je wyrazić w wartościach 
pieniężnych i zweryfikować; mogą one 
obejmować koszty emisji gazów 
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń 
oraz inne koszty łagodzenia zmiany 
klimatu.

(b) koszty zewnętrzne, takie jak koszty 
społeczne lub środowiskowe, bezpośrednio 
związane z cyklem życia, o ile można je 
wyrazić w wartościach pieniężnych i 
zweryfikować; mogą one obejmować 
koszty emisji gazów cieplarnianych i 
innych zanieczyszczeń oraz inne koszty 
łagodzenia zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 311
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
oceniają koszty przy pomocy podejścia 
opartego na rachunku kosztów cyklu życia, 
określają w dokumentach specyfikujących 
zamówienie metodykę stosowaną na 
potrzeby obliczania kosztów cyklu życia. 
Stosowana metodyka musi spełniać 
następujące warunki:

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
oceniają koszty przy pomocy podejścia 
opartego na rachunku kosztów cyklu życia, 
określają w dokumentach specyfikujących 
zamówienie metodykę stosowaną na 
potrzeby obliczania kosztów cyklu życia. 
Stosowana metodyka musi zostać 
uproszczona, aby była dostępna dla MŚP, 
i musi spełniać wszystkie następujące 
warunki:

Or. en

Poprawka 312
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
oceniają koszty przy pomocy podejścia 
opartego na rachunku kosztów cyklu życia, 
określają w dokumentach specyfikujących 
zamówienie metodykę stosowaną na 
potrzeby obliczania kosztów cyklu życia. 
Stosowana metodyka musi spełniać 
następujące warunki:

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
oceniają koszty przy pomocy podejścia 
opartego na rachunku kosztów cyklu życia, 
określają w dokumentach specyfikujących 
zamówienie metodykę stosowaną na 
potrzeby obliczania kosztów cyklu życia 
oraz informują każdego oferenta o 
metodzie obliczania kosztów cyklu życia. 
Stosowana metodyka musi spełniać 
następujące warunki:

Or. en

Poprawka 313
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) została opracowana na podstawie
danych naukowych lub na podstawie
innych kryteriów obiektywnie możliwych 
do zweryfikowania i 
niedyskryminacyjnych;

(a) została opracowana w ścisłej 
współpracy z zainteresowanymi stronami, 
opiera się na danych naukowych lub na 
innych kryteriach obiektywnie możliwych 
do zweryfikowania i 
niedyskryminacyjnych;

Or. en

Poprawka 314
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) została ustalona na potrzeby 
powtarzalnego lub ciągłego stosowania;

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Ten przepis wykluczałby możliwość stosowania indywidualnej metodyki odpowiedniej dla 
konkretnego zamówienia, która to możliwość jest przewidziana w obecnie obowiązujących 
dyrektywach.

Poprawka 315
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) została ustalona na potrzeby 
powtarzalnego lub ciągłego stosowania;

(b) została przetestowana i zweryfikowana 
przy udziale dostawców oraz ustalona na 
potrzeby powtarzalnego lub ciągłego 
stosowania;

Or. en

Poprawka 316
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające pozwalają 
wykonawcom, w tym wykonawcom z 
państw trzecich, na stosowanie innej 
metodyki ustalania kosztów cyklu życia 
związanych z ich ofertami, pod warunkiem 
że taka metodyka spełnia wymogi 
określone w lit. a), b) i c) oraz jest 
równoważna metodyce wskazanej przez 
instytucję zamawiającą.

Instytucje zamawiające pozwalają 
wykonawcom, w tym wykonawcom z 
państw trzecich, na stosowanie innej 
metodyki ustalania kosztów cyklu życia 
związanych z ich ofertami, pod warunkiem 
że taka metodyka spełnia wymogi 
określone w lit. a), b) i c) oraz jest 
równoważna metodyce wskazanej przez 
instytucję zamawiającą. Aby jednak 
uniknąć dyskryminacji tych oferentów, 
którzy inwestują czas i pieniądze w celu 
zapewnienia zgodności z metodyką 
wskazaną przez instytucję zamawiającą, 
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instytucja zamawiająca może zwrócić się 
do osoby trzeciej o przedstawienie 
poświadczonego dokumentu jako dowodu 
spełnienia warunku równoważności.

Or. en

Poprawka 317
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy wspólna metodyka 
obliczania kosztów cyklu życia została 
przyjęta w ramach unijnego aktu 
ustawodawczego, w tym w drodze aktów 
delegowanych na podstawie 
prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów, ma ona 
zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia 
zamówienia, o których mowa w art. 66 ust. 
1, obejmują rachunek kosztów cyklu 
życia.

Każdą wspólną metodykę obliczania 
kosztów cyklu życia przyjętą w ramach 
unijnego aktu ustawodawczego na 
podstawie prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów lub w ramach 
europejskiej specyfikacji technicznej 
uznaje się za spełniającą kryteria 
określone w ust. 2 oraz można ją włączyć 
do kryteriów udzielenia zamówienia, o 
których mowa w art. 66 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje zamawiające należy zachęcać do uwzględniania kosztów cyklu życia. Jednak 
opracowanie metody obliczania nadal sprawia problemy. Obowiązek stosowania metody UE 
jest zbyt ambitny; przepisy europejskie dotyczące zamówień publicznych określają minimalne 
wymogi; instytucje zamawiające mogą stosować swoje wymogi w takim zakresie, w jakim są 
one zgodne z zasadami zapisanymi w Traktacie oraz ze szczególnymi wymogami dotyczącymi 
kryteriów udzielenia zamówienia.

Poprawka 318
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy wspólna metodyka 
obliczania kosztów cyklu życia została 
przyjęta w ramach unijnego aktu 
ustawodawczego, w tym w drodze aktów 
delegowanych na podstawie 
prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów, ma ona 
zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia 
zamówienia, o których mowa w art. 66 ust. 
1, obejmują rachunek kosztów cyklu życia.

W przypadku gdy wspólna metodyka 
obliczania kosztów cyklu życia została 
przyjęta w ramach unijnego aktu 
ustawodawczego, w tym w drodze aktów 
delegowanych na podstawie 
prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów, tego rodzaju 
akty ustawodawcze są przyjmowane w 
ścisłym porozumieniu z zainteresowanymi 
stronami. Takie wspólne metodyki mają 
zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia 
zamówienia, o których mowa w art. 66 ust. 
1, obejmują rachunek kosztów cyklu życia.

Or. en

Poprawka 319
Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) przedstawiona cena lub koszt są 
o ponad 50% niższe niż średnia 
cena lub średni koszt pozostałych 
ofert;

(a) przedstawiona cena lub koszt są 
o ponad 25% niższe niż średnia 
cena lub średni koszt pozostałych 
ofert, lub o 15% w odniesieniu do 
zamówień na usługi i pracochłonne 
zadania;

Or. enUzasadnienie

Aby określić rażąco niską ofertę, jeden warunek jest wystarczający. Progi wynoszące 50% i 
10% są zbyt wysokie i należy je znacznie obniżyć, zwłaszcza w przypadku gdy koszty pracy 
związane z realizacją zamówień na usługi i roboty budowlane stanowią większość kosztów 
realizacji zamówienia, co mogłoby doprowadzić do obniżenia wynagrodzenia i pogorszenia 
warunków.

Poprawka 320
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przedstawiona cena lub koszt są 
o ponad 20% niższe niż cena lub koszt 
drugiej najtańszej oferty;

(b) przedstawiona cena lub koszt są 
o ponad 30% niższe niż cena lub koszt 
drugiej najtańszej oferty;

Or. en

Poprawka 321
Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) przedstawiona cena lub koszt są 
o ponad 20% niższe niż cena lub koszt 
drugiej najtańszej oferty;

(b) przedstawiona cena lub koszt są 
o ponad 10% niższe niż cena lub koszt 
drugiej najtańszej oferty;

Or. en

Uzasadnienie

Aby określić rażąco niską ofertę, jeden warunek jest wystarczający. Progi wynoszące 50% i 
10% są zbyt wysokie i należy je znacznie obniżyć, zwłaszcza w przypadku gdy koszty pracy 
związane z realizacją zamówień na usługi i roboty budowlane stanowią większość kosztów 
realizacji zamówienia, co mogłoby doprowadzić do obniżenia wynagrodzenia i pogorszenia 
warunków.

Poprawka 322
Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) złożono co najmniej pięć ofert. skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące rażąco niskich ofert należy stosować niezależnie od liczby tego rodzaju 
złożonych ofert.

Poprawka 323
Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy oferty wydają się 
rażąco tanie z innych powodów, instytucje 
zamawiające mogą również zażądać takich 
wyjaśnień.

2. W przypadku gdy oferty wydają się 
rażąco tanie 

(a) ze względu na zatrudnienie 
podwykonawców lub

(b) z innych powodów, instytucje 
zamawiające również żądają takich 
wyjaśnień, w szczególności w 
przypadkach, w których cena lub 
koszty są niższe niż cena lub koszty 
uiszczone u obecnego wykonawcy, 
lub w przypadkach, w których cena 
lub koszty są niższe niż ceny 
wynikające z innych obecnie 
stosowanych porównywalnych 
postępowań o udzielenie 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 324
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy oferty wydają się 
rażąco tanie z innych powodów, instytucje 

2. W przypadku gdy oferty wydają się 
rażąco tanie z innych powodów, instytucje 
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zamawiające mogą również zażądać takich 
wyjaśnień.

zamawiające również żądają takich 
wyjaśnień, w szczególności w 
przypadkach, w których cena lub koszty są 
niższe niż cena lub koszty uiszczone u 
obecnego wykonawcy lub w przypadkach, 
w których cena lub koszty są niższe niż 
ceny wynikające z innych obecnie 
stosowanych porównywalnych 
postępowań o udzielenie zamówienia.

Or. en

Poprawka 325
Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
mogą w szczególności dotyczyć:

Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
dotyczą w szczególności:

Or. en

Poprawka 326
Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zgodności, co najmniej w 
równoważny sposób, z 
obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie 
prawa socjalnego i prawa pracy lub 
prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego 
prawa socjalnego i prawa ochrony 
środowiska wymienionych w 
załączniku XI lub, w przypadku gdy 

(d) zgodności z przepisami 
odnoszącymi się do ochrony 
socjalnej i ochrony zatrudnienia, 
warunków pracy, które mają 
zastosowanie w miejscu realizacji 
robót budowlanych, usługi lub 
dostawy, zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym lub 
układami zbiorowymi lub 
przepisami międzynarodowego 
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nie ma to zastosowania, z innymi 
przepisami zapewniającymi 
równoważny stopień ochrony;

prawa pracy, wymienionymi w 
załączniku XI;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność z przepisami prawa pracy i prawa socjalnego należy dodać jako powód odnoszący 
się do ceny lub kosztów roboty budowlanej lub usługi. Wprowadzone zmiany mają na celu
zapewnienie, że oferta wykonawcy nie może wygrać, jeśli jest sprzeczna z przepisami prawa 
socjalnego i prawa pracy.

Poprawka 327
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zgodności, co najmniej w równoważny 
sposób, z obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI lub, w przypadku gdy nie 
ma to zastosowania, z innymi przepisami 
zapewniającymi równoważny stopień 
ochrony;

(d) zgodności z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa ochrony środowiska lub z 
obowiązkami odnoszącymi się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia takich jak bezpieczeństwo i 
higiena pracy, w tym ochrona 
pracowników, którzy usiłują poprawić 
higienę i bezpieczeństwo w swoim miejscu 
pracy, zabezpieczenie społeczne i warunki 
pracy określone w unijnych i krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w załączniku XI, które 
mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim, 
lub, w przypadku gdy nie ma to 
zastosowania, z innymi przepisami 
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zapewniającymi równoważny stopień 
ochrony;

Or. en

Poprawka 328
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zgodności, co najmniej w równoważny 
sposób, z obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI lub, w przypadku gdy nie 
ma to zastosowania, z innymi przepisami 
zapewniającymi równoważny stopień 
ochrony;

(d) zgodności, co najmniej w równoważny 
sposób, z obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii i ustawodawstwa 
krajowego w dziedzinie prawa socjalnego i 
prawa pracy lub prawa ochrony środowiska 
bądź z przepisów międzynarodowego 
prawa socjalnego i prawa ochrony 
środowiska wymienionych w załączniku 
XI lub, w przypadku gdy nie ma to 
zastosowania, z innymi przepisami 
zapewniającymi równoważny stopień 
ochrony;

Or. en

Poprawka 329
Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) możliwości uzyskania przez 
oferenta pomocy państwa.

skreślona

Or. en

Poprawka 330
Stephen Hughes
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) możliwości uzyskania przez 
oferenta pomocy państwa.

skreślony

Or. en

Poprawka 331
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca weryfikuje 
dostarczone informacje poprzez 
konsultacje z oferentem. Może ona 
odrzucić ofertę wyłącznie w przypadku, 
gdy dowody nie uzasadniają niskiego 
poziomu ceny lub kosztów, biorąc pod 
uwagę elementy, o których mowa w ust. 3.

Instytucja zamawiająca weryfikuje 
dostarczone informacje poprzez 
konsultacje z oferentem. Może ona 
odrzucić ofertę wyłącznie w przypadku, 
gdy dowody nie uzasadniają niskiego 
poziomu ceny lub kosztów, biorąc pod 
uwagę elementy, o których mowa w ust. 3, 
lub w przypadku gdy otrzymane 
uzasadnienie nie jest wystarczające.

Or. en

Poprawka 332
Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca weryfikuje 
dostarczone informacje poprzez 
konsultacje z oferentem. Może ona 
odrzucić ofertę wyłącznie w przypadku, 
gdy dowody nie uzasadniają niskiego 
poziomu ceny lub kosztów, biorąc pod 

Instytucja zamawiająca weryfikuje 
dostarczone informacje poprzez 
konsultacje z oferentem. Odrzuca ona 
ofertę wyłącznie w przypadku, gdy 
dowody nie uzasadniają niskiego poziomu 
ceny lub kosztów, biorąc pod uwagę 
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uwagę elementy, o których mowa w ust. 3. elementy, o których mowa w ust. 3. 

Or. en

Poprawka 333
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI.

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii i 
ustawodawstwa krajowego w dziedzinie 
prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI.

Or. en

Poprawka 334
Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI.

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z przepisami 
określonymi w ust. 3 lit. d).
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Or. en

Poprawka 335
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Należy uwzględnić państwa 
członkowskie, których gospodarka 
odnotowuje deficyt, tak aby nie 
uniemożliwiać im promowania inwestycji 
publicznych.

Or. pt

Poprawka 336
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70 Artykuł 70
Warunki realizacji zamówień Warunki realizacji zamówień

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą dotyczyć w szczególności 
aspektów społecznych i środowiskowych. 
Mogą również obejmować wymóg 
przewidzenia przez wykonawców 
zabezpieczenia (hedging) przed ryzykiem 
związanym ze wzrostami cen, które są 
wynikiem wahań cenowych i które mogą 
istotnie wpłynąć na realizację zamówienia.

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te obejmują obowiązki odnoszące się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, takich jak bezpieczeństwo i 
higiena pracy, w tym ochrona 
pracowników, którzy usiłują poprawić 
higienę i bezpieczeństwo w swoim miejscu 
pracy, zabezpieczenie społeczne i warunki 
pracy określone w unijnych i krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
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lub administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach 
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w załączniku XI, które 
mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim. 
Mogą również obejmować wymóg 
przewidzenia przez wykonawców 
zabezpieczenia (hedging) przed ryzykiem 
związanym ze wzrostami cen, które są 
wynikiem wahań cenowych i które mogą 
istotnie wpłynąć na realizację zamówienia.

Or. en

Poprawka 337
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70 Artykuł 70

Warunki realizacji zamówień Warunki realizacji zamówień
Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą dotyczyć w szczególności 
aspektów społecznych i środowiskowych. 
Mogą również obejmować wymóg 
przewidzenia przez wykonawców 
zabezpieczenia (hedging) przed ryzykiem 
związanym ze wzrostami cen, które są 
wynikiem wahań cenowych i które mogą 
istotnie wpłynąć na realizację zamówienia.

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą dotyczyć w szczególności 
aspektów społecznych i środowiskowych 
oraz obejmują obowiązki odnoszące się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, takich jak bezpieczeństwo i 
higiena pracy, zabezpieczenie społeczne i 
warunki pracy określone w unijnych i 
krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
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orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
przepisach międzynarodowego prawa 
pracy wymienionych w załączniku XI, 
które mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim. 
Mogą również obejmować wymóg 
przewidzenia przez wykonawców 
zabezpieczenia (hedging) przed ryzykiem 
związanym ze wzrostami cen, które są 
wynikiem wahań cenowych i które mogą 
istotnie wpłynąć na realizację zamówienia.

Or. en

Poprawka 338
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70 Artykuł 70
Warunki realizacji zamówień Warunki realizacji zamówień

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą dotyczyć w szczególności 
aspektów społecznych i środowiskowych. 
Mogą również obejmować wymóg 
przewidzenia przez wykonawców 
zabezpieczenia (hedging) przed ryzykiem 
związanym ze wzrostami cen, które są 
wynikiem wahań cenowych i które mogą 
istotnie wpłynąć na realizację zamówienia.

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą dotyczyć w szczególności 
aspektów społecznych i środowiskowych. 
Mogą również obejmować wymóg 
przewidzenia przez wykonawców 
zabezpieczenia przed ryzykiem związanym 
ze wzrostami cen, które są wynikiem 
wahań cenowych (z wykorzystaniem 
różnych strategii hedgingowych, w tym 
wzorów przyjmowania cen) i które mogą 
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istotnie wpłynąć na realizację zamówienia.

Or. en

Poprawka 339
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70a
Obowiązki związane z podatkami, ochroną 

środowiska, przepisami o ochronie 
zatrudnienia oraz warunkami pracy

Instytucja zamawiająca może określić lub 
zostać zobligowaną przez państwo 
członkowskie do określenia w 
dokumentach zamówienia organu lub 
organów, od których kandydat lub oferent 
może uzyskać odpowiednie informacje na 
temat obowiązków związanych z 
podatkami, ochroną środowiska, a także 
na temat przepisów o ochronie 
zatrudnienia oraz warunkach pracy 
obowiązujących zwykle w miejscu, w 
którym mają być wykonywane roboty lub 
świadczone usługi oraz mających 
zastosowanie wobec robót prowadzanych 
na danym terenie lub usług świadczonych 
podczas realizacji zamówienia.
2. Udzielając informacji, o których mowa 
w ust. 1, instytucja zamawiająca wymaga 
od oferentów lub kandydatów do udziału 
w procedurze udzielenia zamówienia 
zaznaczenia, że podczas sporządzania 
ofert uwzględnili oni obowiązki 
wynikające z przepisów o ochronie 
zatrudnienia oraz warunki pracy 
obowiązujące zwykle w miejscu, w którym 
ma zostać zrealizowane zamówienie lub 
świadczona usługa.
3. Państwa członkowskie, w których 
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obowiązują przepisy chroniące 
pracowników publicznych ujawniających 
nielegalne działania (w sektorze 
publicznym), mogą zwrócić się o 
zapewnienie równorzędnej ochrony 
pracownikowi zatrudnionemu przez 
wykonawcę, jeżeli wykonawca świadczy 
usługi finansowane ze środków 
publicznych.

Or. en

Poprawka 340
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucja zamawiająca może zażądać
albo zostać zobowiązana przez państwo 
członkowskie do zażądania od oferenta w 
dokumentach specyfikujących zamówienie, 
aby wskazał on w swojej ofercie 
ewentualną część zamówienia, której 
wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców.

1. Instytucja zamawiająca żąda albo może
zostać zobowiązana przez państwo 
członkowskie do zażądania od oferenta w 
dokumentach specyfikujących zamówienie, 
aby wskazał on w swojej ofercie 
ewentualną część zamówienia, której 
wykonanie zamierza zlecić osobom
trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców oraz przekazał 
informacje o swoich podwykonawcach, w 
tym ich nazwy lub imiona i nazwiska, 
dane kontaktowe i przedstawicieli 
prawnych. Wszelkie zmiany w łańcuchu 
podwykonawców są zgłaszane przez 
wykonawcę i zatwierdzane przez instytucję 
zamawiającą. Zaproponowaną zmianę 
odrzuca się, jeżeli nie zapewnia ona 
poszanowania ogólnej zasady określonej 
w art. 54 ust. 2, lub jeżeli zastosowanie ma 
jeden z warunków wykluczenia 
określonych w art. 55. Każda zmiana w 
łańcuchu podwykonawców zapewnia 
poszanowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy oraz warunków ustanowionych 
w dokumentach specyfikujących 
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zamówienie, a także gwarantuje 
wypełnienie obowiązków związanych z 
zamówieniem w sposób określony w 
ofercie. W przypadku, w którym 
zaproponowana zmiana dotyczy także 
zatrudnienia nowego podwykonawcy, 
główny wykonawca podaje jego imię i 
nazwisko lub nazwę, dane kontaktowe 
oraz imiona i nazwiska przedstawicieli 
prawnych.

Or. en

Poprawka 341
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucja zamawiająca –
na wniosek podwykonawcy i jeżeli 
pozwala na to charakter zamówienia –
przekazuje bezpośrednio podwykonawcy 
płatności należne za usługi, dostawy lub 
roboty budowlane zrealizowane dla 
głównego wykonawcy. W takim przypadku 
państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie mechanizmy umożliwiające 
głównemu wykonawcy zgłaszanie 
zastrzeżeń co do nienależnych płatności. 
Ustalenia dotyczące takiego trybu 
płatności są określane w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.

skreślony

Or. en

Poprawka 342
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucja zamawiająca –
na wniosek podwykonawcy i jeżeli 
pozwala na to charakter zamówienia –
przekazuje bezpośrednio podwykonawcy 
płatności należne za usługi, dostawy lub 
roboty budowlane zrealizowane dla 
głównego wykonawcy. W takim przypadku 
państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie mechanizmy umożliwiające 
głównemu wykonawcy zgłaszanie 
zastrzeżeń co do nienależnych płatności. 
Ustalenia dotyczące takiego trybu 
płatności są określane w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.

skreślony

Or. en

Poprawka 343
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez 
uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności 
głównego wykonawcy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez 
uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności 
głównego wykonawcy i podwykonawców.
Państwa członkowskie zapewniają system 
odpowiedzialności solidarnej w całym 
łańcuchu podwykonawców.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
główny wykonawca i każdy pośredni 
podwykonawca mógł – obok 
podwykonawcy lub zamiast niego – zostać 
bezpośrednio pociągnięty do 
odpowiedzialności, jako poręczyciel, za 
niespełnienie przez podwykonawcę 
przepisów dotyczących praw 
podstawowych, wymogów w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zasad i 
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standardów socjalnych, zatrudnienia i 
warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz zabezpieczenia społecznego, 
określonych w unijnych i krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych, układach zbiorowych i 
umowach, jak również w przepisach 
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w załączniku XI i 
mających zastosowanie w miejscu 
realizacji robót budowlanych, usługi lub 
dostawy; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim. 
Przepis ten stosuje się bez konieczności 
spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 
warunków, w szczególności bez 
konieczności bezpośredniego pociągania 
podmiotu lub podmiotów do 
odpowiedzialności za winę.
Państwa członkowskie mogą w ramach 
prawa krajowego wprowadzić bardziej 
rygorystyczne przepisy dotyczące 
odpowiedzialności.
Instytucja zamawiająca w ramach umowy 
z głównym wykonawcą oraz główny 
wykonawca i każdy bezpośredni 
podwykonawca w ramach umów z ich 
podwykonawcami określają, że w 
przypadku gdy mają podstawy sądzić, że 
ich bezpośredni podwykonawca narusza 
przepisy, o których mowa w ust. 2, 
bezpośredni podwykonawca podejmuje 
natychmiastowe działania mające zaradzić 
tej sytuacji, oraz że w przypadku 
niespełnienia tego wymogu przedmiotowa 
umowa zostaje rozwiązana.
W przypadku gdy rozwiązanie umowy lub 
zastąpienie danego podwykonawcy ma 
formę przejęcia przedsiębiorstwa zgodnie 
z definicją zawartą w dyrektywie 
2001/23/WE zastosowanie mają przepisy 
tej dyrektywy.
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Or. en

Uzasadnienie

System odpowiedzialności solidarnej w całym łańcuchu podwykonawców jest niezbędny w 
celu uniknięcia naruszania praw pracowników.

Poprawka 344
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez
uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności 
głównego wykonawcy.

3. Przepisy ust. 1 pozostają bez uszczerbku 
dla kwestii odpowiedzialności głównego 
wykonawcy.

Or. en

Uzasadnienie

System odpowiedzialności solidarnej w całym łańcuchu podwykonawców jest niezbędny w 
celu uniknięcia naruszania praw pracowników.

Poprawka 345
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71a
W dokumentach specyfikujących 
zamówienie instytucja zamawiająca 
określa, że warunki i wymagania, które 
stosuje się do oferenta, mają również 
zastosowanie do każdej strony trzeciej, 
która realizuje część zamówienia jako 
podwykonawca.
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Or. nl

Poprawka 346
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71b
W okolicznościach, o których mowa w 
dyrektywie 2001/23/WE, niniejsza 
dyrektywa ma również zastosowanie do 
zakupu lub innych form nabycia robót 
budowlanych, dostaw lub usług przez co 
najmniej jedną instytucję zamawiającą od 
wykonawców wybranych przez tę 
instytucję zamawiającą, niezależnie od 
tego, czy roboty budowlane, dostawy lub 
usługi przeznaczone są do celów 
publicznych, w kontekście niniejszej 
dyrektywy dotyczącej zamówień 
publicznych.

Or. nl

Poprawka 347
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma jednakże 
zastosowania w przypadku, gdy inny 
wykonawca, który spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji 
podmiotowej, zostaje następcą prawnym 
pod tytułem szczególnym lub ogólnym 
pierwotnego wykonawcy, w wyniku 
restrukturyzacji lub upadłości 

Akapit pierwszy nie ma jednakże 
zastosowania w przypadku, gdy inny 
wykonawca, który spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji 
podmiotowej, zostaje następcą prawnym 
pod tytułem szczególnym lub ogólnym 
pierwotnego wykonawcy, w wyniku 
restrukturyzacji lub upadłości 
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przedsiębiorstwa, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych 
modyfikacji umowy i nie ma na celu 
obejścia stosowania niniejszej dyrektywy.

przedsiębiorstwa, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych 
modyfikacji umowy i nie ma na celu 
obejścia stosowania niniejszej dyrektywy.
Akapit pierwszy nie ma również 
zastosowania w przypadku 
restrukturyzacji instytucji zamawiającej, 
ponieważ instytucja zamawiająca ma 
prawo do przeniesienia umowy na osobę 
trzecią, która będzie odpowiedzialna za 
wypełnianie obowiązków instytucji 
zamawiającej.

Or. en

Poprawka 348
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 5% 
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 10% 
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. en

Poprawka 349
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają
instytucjom zamawiających możliwość 
rozwiązania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w okresie jej 
obowiązywania, na warunkach 
określonych przez obowiązujące w ich 
kraju prawo umów, w przypadku gdy 
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przy rozwiązywaniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przestrzegano 
krajowego prawa umów. Państwa 
członkowskie, zapewniając instytucjom 
zamawiającym możliwość rozwiązania 
umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w okresie jej obowiązywania, 
na warunkach określonych przez 
obowiązujące w ich kraju prawo umów, 
wymagają spełnienia jednego z 
poniższych warunków:

Or. en

Poprawka 350
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia publicznego na 
usługi, o których mowa w art. 74, 
informują o swoim zamiarze za pomocą 
ogłoszenia o zamówieniu.

skreślony

Or. en

Poprawka 351
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
zawierają informacje określone w 

Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, 
zawierają informacje określone w 
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załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.

załączniku VI części I.

Or. en

Poprawka 352
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
są publikowane zgodnie z art. 49.

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, są 
publikowane zgodnie z art. 49.

Or. en

Uzasadnienie

Szczególne traktowanie usług jest uzasadnione wyłącznie pod warunkiem, że ma ono 
zastosowanie do wszystkich usług o takim samym charakterze, usług prawnych – należy 
podkreślić, że nie należy lekceważyć takich samych zasad poufności.

Poprawka 353
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

skreślony

Or. en
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Poprawka 354
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości, niedyskryminacji
i równego traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

Or. en

Poprawka 355
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania wysokiej jakości, 
ciągłości, dostępności, możliwości 
korzystania z usług i ich kompleksowości, 
szczególnych potrzeb różnych kategorii 
użytkowników, w tym grup najbardziej 
narażonych i znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, konieczności 
wspierania udziału MŚP, zaangażowania i 
upodmiotowienia użytkowników, a także 
innowacyjności. Państwa członkowskie 
mogą także postanowić, że wyboru 
usługodawcy nie dokonuje się wyłącznie w 
oparciu o kryterium ceny za realizację 
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usługi.

Or. en

Poprawka 356
Emilie Turunen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.

Or. en

Poprawka 357
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
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usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Zapewniają one, że wyboru usługodawcy 
nie dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi. 

Or. de

Poprawka 358
Riikka Manner, Sampo Terho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
instytucje zamawiające uwzględniały 
konieczność zagwarantowania wysokiej 
jakości, ciągłości, dostępności, 
przystępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania,
upodmiotowienia i zadowolenia oraz 
włączenia społecznego, a także, w 
stosownych przypadkach, innowacyjności. 
Podczas określania kryteriów jakości 
instytucje zamawiające mogą odnieść się 
do kryteriów określonych w dobrowolnych 
europejskich ramach odniesienia na rzecz 
zapewniania jakości usług społecznych.

Or. en

Poprawka 359
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Instytucje zamawiające mogą 
zdecydować się na ograniczenie udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
świadczenie usług społecznych i 
zdrowotnych do organizacji 
niekomercyjnych, pod warunkiem że 
prawo krajowe, które jest zgodne z 
prawem europejskim, przewiduje 
ograniczony dostęp do określonych usług 
na korzyść organizacji niekomercyjnych, 
zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości. Zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie powinno 
zawierać odniesienie do tego przepisu. 
Należy zapewnić przestrzeganie 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, a w szczególności z orzeczeniem w 
sprawie C-70/95 (Sodemare), instytucje zamawiające mogą zastrzec zamówienia dla 
organizacji niekomercyjnych, pod warunkiem że takie zastrzeżenie jest przewidziane w prawie 
krajowym i jest zgodne z prawem europejskim oraz jest niezbędne i proporcjonalne w 
stosunku do osiągnięcia określonych celów społecznych przewidzianych w krajowym systemie 
opieki społecznej.

Poprawka 360
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit drugi – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ogólny przegląd realizacji polityki 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym procedur 
uwzględniających aspekty związane z 
ochroną środowiska, włączeniem 
społecznym, w tym dostępnością dla osób 

(b) ogólny przegląd realizacji polityki 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym procedur 
uwzględniających aspekty związane z 
ochroną środowiska, kryteriami 
społecznymi takimi jak równowaga płci, 
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niepełnosprawnych, oraz pobudzaniem 
innowacyjności;

etyczny handel i włączenie społeczne, w 
tym z dostępnością dla osób 
niepełnosprawnych i z możliwościami 
zatrudnienia pracowników 
niepełnosprawnych, znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji lub należących do 
słabszych grup społecznych, oraz z
pobudzaniem innowacyjności;

Or. en

Poprawka 361
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) ustanawianie oraz stosowanie 
systemów kompleksowych i skutkujących 
podjęciem działania wskaźników 
ostrzegawczych, służących zapobieganiu 
przypadkom nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innym 
poważnym nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu;

(d) ustanawianie oraz stosowanie
kompleksowych systemów 
monitorujących i skutkujących podjęciem 
działania wskaźników ostrzegawczych, 
służących zapobieganiu przypadkom 
nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu 
interesów, innym poważnym 
nieprawidłowościom i konkretnym 
naruszeniom przepisów zawartych w art. 
54, 55 i 71 oraz ich wykrywaniu i 
odpowiedniemu zgłaszaniu;

Or. en

Poprawka 362
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących zamówień 

(f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw i stowarzyszeń 
zawodowych lub podobnych organów w 
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publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
instytucji zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
nieuwzględnienia;

sprawie stosowania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych w konkretnych 
przypadkach i przekazywanie tych analiz 
do właściwych instytucji zamawiających, 
które mają obowiązek wziąć je pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji, a w 
przypadku pominięcia danej analizy są 
zobowiązane do wyjaśnienia powodów jej 
nieuwzględnienia;

Or. en

Poprawka 363
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Sprawozdanie roczne powinno 
obejmować również roczne zestawienie 
zaoferowanych cen z rzeczywistymi 
kosztami zamówień, które zostały już 
wykonane, oraz potencjalny wpływ na 
liczbę personelu dostawców.

Or. en

Poprawka 364
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie udostępniają 
struktury wsparcia technicznego, aby 
zapewniać instytucjom zamawiającym 
doradztwo prawne i gospodarcze, 
przekazywać im wytyczne i udzielać im 
pomocy w przygotowywaniu i 
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 

1. Państwa członkowskie udostępniają 
struktury wsparcia technicznego, aby 
zapewniać instytucjom zamawiającym 
doradztwo prawne i gospodarcze, 
przekazywać im wytyczne i udzielać im 
pomocy w przygotowywaniu i 
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 
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zamówienia. Państwa członkowskie 
zapewniają także każdej instytucji 
zamawiającej możliwość uzyskania 
kompetentnej pomocy i doradztwa w 
indywidualnych sprawach.

zamówienia. Państwa członkowskie 
zapewniają także każdej instytucji 
zamawiającej możliwość uzyskania 
kompetentnej pomocy i doradztwa w 
indywidualnych sprawach, zwłaszcza w 
odniesieniu do przepisów zawartych w art. 
54, 55 i 71.

Or. en

Poprawka 365
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zainteresowani wykonawcy mieli łatwy 
dostęp do odpowiednich informacji na 
temat obowiązków związanych z 
podatkami, ochroną środowiska, a także 
przepisów prawa socjalnego i prawa pracy 
obowiązujących w państwie 
członkowskim, regionie lub miejscowości, 
w których mają być realizowane roboty 
budowlane lub mają być świadczone 
usługi, mających zastosowanie do robót 
budowlanych przeprowadzanych na 
danym terenie lub usług świadczonych 
podczas realizacji zamówienia.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zainteresowani wykonawcy mieli łatwy 
dostęp do odpowiednich informacji na 
temat obowiązków związanych z 
podatkami, ochroną środowiska, a także 
przepisów prawa socjalnego i prawa pracy, 
mających zastosowanie w miejscu, w 
którym mają być realizowane roboty 
budowlane lub mają być świadczone 
usługi. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby instytucje zamawiające 
wskazały, gdzie można te informacje 
znaleźć w dokumentach zamówienia.

Or. en

Poprawka 366
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje zamawiające wymagały od 
oferentów lub kandydatów do udziału w 
procedurze udzielenia zamówienia 
zaznaczenia, że podczas sporządzania 
swoich ofert uwzględnili ono obowiązki 
wynikające z przepisów prawa socjalnego 
i prawa pracy, mających zastosowanie w 
miejscu, w którym mają być realizowane 
roboty budowlane lub mają być 
świadczone usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza ponownie ust. 2 obecnie obowiązującego art. 27 dyrektywy w 
sprawie zamówień publicznych (2004/18/WE).

Poprawka 367
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„norma” oznacza specyfikację techniczną 
zatwierdzoną przez uznaną instytucję
normalizacyjną w celu powtarzalnego i 
stałego stosowania, której przestrzeganie 
nie jest obowiązkowe i która należy do 
jednej z następujących kategorii:

„norma” oznacza specyfikację techniczną 
ustanowioną w drodze konsensusu i 
zatwierdzoną przez uznaną organizację 
normalizacyjną w celu powtarzalnego i 
stałego stosowania, której przestrzeganie 
nie jest obowiązkowe i która należy do 
jednej z następujących kategorii:

Or. en

Poprawka 368
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „wspólna specyfikacja techniczna” 
oznacza specyfikację techniczną określoną 
zgodnie z procedurą uznaną przez państwa 
członkowskie lub zgodnie z art. 9 i 10 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady [XXX] w sprawie normalizacji 
europejskiej [oraz zmieniającego 
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 
2009/23/WE], która została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej;

(4) „wspólna specyfikacja techniczna” 
oznacza specyfikację techniczną określoną 
zgodnie z procedurą uznaną przez państwa 
członkowskie lub, w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zgodnie 
z art. 9 i 10 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady [XXX] w sprawie 
normalizacji europejskiej [oraz 
zmieniającego dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 
2007/23/WE, 2009/105/WE i 
2009/23/WE], która została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 369
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Konwencja nr 94 dotycząca postanowień 
o pracy w umowach zawieranych przez 
władze publiczne.

Or. en

Poprawka 370
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – litera (c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zaświadczenie, że wykonawca nie jest 
objęty postępowaniem upadłościowym ani 
likwidacyjnym, jak określono w art. 55 ust. 
3 lit. b);

(c) zaświadczenie, że wykonawca nie 
znajduje się w jednej z sytuacji 
wymienionych w art. 55 ust. 3 i art. 55 ust. 
3a (nowy);

Or. en

Poprawka 371
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część II – litera (ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) odpowiednie zaświadczenia lub 
oświadczenia dotyczące dowodów na 
przestrzeganie przepisów i norm prawa 
socjalnego i prawa pracy określonych w 
prawodawstwie unijnymi i 
ustawodawstwie krajowym oraz w 
układach zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu, w którym mają 
być realizowane roboty budowlane, usługi 
lub dostawy;

Or. en

Poprawka 372
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część II – litera (f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) wskazanie środków zarządzania 
środowiskiem, które wykonawca będzie 
mógł zastosować podczas realizacji 
zamówienia;

(f) wskazanie środków zarządzania 
środowiskiem i zarządzania społecznego, 
które wykonawca będzie mógł zastosować 
podczas realizacji zamówienia;
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Or. en

Poprawka 373
Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część II – litera (fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) wskazanie systemów zarządzania 
łańcuchem dostaw i jego śledzenia, które 
wykonawca będzie w stanie stosować 
podczas realizacji zamówienia;

Or. en

Uzasadnienie

Zarządzanie łańcuchem dostaw i systemy śledzenia są szczególnie ważne w przypadku 
wykorzystania charakterystycznych elementów cyklu życia jako specyfikacji technicznych lub 
kryteriów udzielenia zamówienia. Będzie to również ważne w odniesieniu do niektórych 
warunków realizacji zamówienia. Nie ma powodów, dla których instytucja zamawiająca 
powinna mieć możliwość pytania o urządzenia techniczne i środki zarządzania 
środowiskowego stosowane przez oferenta, ani o systemy i procedury stosowane w 
odniesieniu do stosunku oferenta z jego łańcuchem dostaw.

Poprawka 374
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI – kolumna 2 – ostatni wiersz 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kod CPV Opis

Szkoły i przewóz uczniów

Or. en


