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Poprawka 36
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114, a 
także Protokół nr 26 do tego traktatu,

Or. en

Poprawka 37
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby zagwarantować otwarcie 
zamówień udzielanych przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych
na konkurencję, należy opracować 
przepisy koordynujące procedury 
udzielania zamówień w odniesieniu do 
zamówień powyżej określonej wartości. 
Taka koordynacja jest potrzebna, aby 
zapewnić działanie 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. Z uwagi na 
charakter sektorów objętych taką 

(2) Z uwagi na szczególne zobowiązania 
państwa w zakresie usług świadczonych w 
interesie ogólnym w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych kryteria rynku wewnętrznego 
daje się stosować w tej dziedzinie 
wyłącznie w ograniczonym zakresie.
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koordynacją powinna ona, zapewniając 
zastosowanie powyższych zasad, określić 
ramy dobrych praktyk handlowych oraz 
umożliwiać maksymalną elastyczność.

Or. de

Poprawka 38
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby zagwarantować otwarcie 
zamówień udzielanych przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych 
na konkurencję, należy opracować przepisy 
koordynujące procedury udzielania 
zamówień w odniesieniu do zamówień 
powyżej określonej wartości. Taka 
koordynacja jest potrzebna, aby zapewnić 
działanie 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. Z uwagi na charakter 
sektorów objętych taką koordynacją 
powinna ona, zapewniając zastosowanie 
powyższych zasad, określić ramy dobrych 
praktyk handlowych oraz umożliwiać 
maksymalną elastyczność.

(2) Aby zagwarantować otwarcie 
zamówień udzielanych przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych 
na konkurencję, należy opracować przepisy 
koordynujące procedury udzielania 
zamówień w odniesieniu do zamówień 
powyżej określonej wartości. Taka 
koordynacja jest potrzebna, aby zapewnić 
działanie 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. Z uwagi na charakter 
sektorów objętych taką koordynacją 
powinna ona, zapewniając zastosowanie 
powyższych zasad, określić ramy dobrych 
praktyk handlowych oraz umożliwiać 
maksymalną elastyczność. Przepisy 
dotyczące zamówień publicznych muszą 
być zgodne z systemem podziału 
kompetencji określonym w art. 14 TFUE i 
z Protokołem nr 26. Stosowanie tych 
przepisów nie może naruszać prawa władz 
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publicznych do decydowania o sposobie, w 
jaki realizują zadania służby publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowych przepisów traktatu lizbońskiego.

Poprawka 39
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020”16

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 pocztowych17 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 usługi18, 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 

skreślony
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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. de

Poprawka 40
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 16

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 pocztowych17 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 usługi18, 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 

(4) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020”16

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 pocztowych17 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 usługi18, aby
umożliwić zamawiającym jak najlepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych na 
rzecz zrównoważonego rozwoju i 
zatrudnienia oraz innych wspólnych 
celów społecznych oraz zwiększyć w ten 
sposób efektywność wydatków 
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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.

publicznych, z jednoczesnym 
zapewnieniem lepszego wyniku w zakresie 
stosunku kosztów do korzyści i 
ułatwieniem w szczególności udziału
małych i średnich przedsiębiorstw w 
zamówieniach publicznych. 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, jak również 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 41
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 16

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 

(4) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020”16

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 pocztowych17 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 usługi18, 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 pocztowych17 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 usługi18, aby
umożliwić zamawiającym jak najlepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych na 
rzecz zrównoważonego rozwoju i innych 
wspólnych celów społecznych, zwiększając 
tym samym 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 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 sposobów 
dokonywania zakupów. Aby zrealizować 
wspólne cele, instytucje zamawiające 
mogą stawiać wymogi surowsze niż 
obowiązujące przepisy UE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uniknąć niejasności co do tego, że instytucje zamawiające mają prawo stawiać 
wymogi surowsze niż obowiązujące przepisy UE w poszczególnych obszarach.

Poprawka 42
Tamás Deutsch

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 podmioty
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 koncepcje leżące 
u podstaw zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji powinny 
być włączane w określanie i wdrażanie 
unijnych polityk i działań, w szczególności 
w celu wspierania zrównoważonego 
rozwoju oraz zapewnienia na wszystkich 
szczeblach łańcucha dostaw ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, a 
także przestrzegania norm społecznych 
oraz krajowych i unijnych przepisów w 
dziedzinie prawa pracy. Niniejsza 
dyrektywa wyjaśnia zatem, w jaki sposób
instytucje zamawiające przyczyniają się do 
ochrony środowiska oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju i korzystają z 
przyznanej im swobody przy wyborze 
specyfikacji technicznych i kryteriów 
udzielenia zamówienia najbardziej 
odpowiednich do zapewnienia 
zrównoważonego pod względem 
społecznym udzielania zamówień 
publicznych, z jednoczesnym 
zapewnieniem powiązania z przedmiotem 
zamówienia i najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny.

Or. en

Poprawka 43
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z art. 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska powinny być 

(5) Zgodnie z art. 9, 10 i 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska i kwestie społeczne
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włączane w określanie i wdrażanie 
unijnych polityk i działań, w szczególności 
w celu wspierania zrównoważonego 
rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia 
zatem, w jaki sposób podmioty
zamawiające mogą przyczynić się do 
ochrony środowiska oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju, zapewniając 
jednocześnie możliwość uzyskania
zamówień o najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny.

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 powinny
przyczynić się do ochrony środowiska oraz 
wspierania zrównoważonego rozwoju, a 
także jak powinny korzystać z prawa do 
wyboru specyfikacji technicznych i 
kryteriów udzielenia zamówienia 
najbardziej w celu zapewnienia 
zrównoważonego pod względem 
społecznym udzielania zamówień
publicznych, z jednoczesnym 
zapewnieniem powiązania z przedmiotem 
zamówienia i najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestie społeczne nie są ujęte we wniosku Komisji w wystarczającym stopniu.

Poprawka 44
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zgodnie z art. 9 TFUE przy 
określaniu i wdrażaniu swojej polityki i 
swoich środków Unia musi brać pod 
uwagę wymogi związane z wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony 
zdrowia. Niniejsza dyrektywa przyczynia 
się do osiągnięcia tych celów poprzez 
wspieranie zamówień publicznych 
zgodnych z zasadą zrównoważonego 
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rozwoju, uwzględnianie kryteriów 
społecznych na wszystkich etapach 
postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz wywiązywanie się z obowiązków w 
zakresie warunków społecznych i 
warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zabezpieczenia społecznego 
i warunków pracy określonych w 
prawodawstwie unijnym i w krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach 
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w załączniku XIV, 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. de

Uzasadnienie

Tzw. horyzontalną klauzulę społeczną należy uwzględniać również i w przypadku udzielania 
zamówień publicznych. Kryteria udzielania zamówień powinny to zatem odzwierciedlać.

Poprawka 45
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przestrzegania konwencji MOP nr 94
dotyczącej postanowień o pracy w 
zamówieniach publicznych oraz powinna 
zachęcać do włączenia postanowień o 
pracy do zamówień publicznych.



PE492.841v01-00 12/59 AM\908455PL.doc

PL

Or. de

Poprawka 46
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia rzeczywistego 
otwarcia rynku i odpowiedniej równowagi 
w stosowaniu reguł udzielania zamówień 
w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych
niezbędne jest określenie podmiotów 
należących do powyższych sektorów na 
innej podstawie niż ich status prawny. 
Należy zatem dopilnować, aby nie zostało 
naruszone równe traktowanie podmiotów 
zamawiających działających w sektorze 
publicznym oraz podmiotów działających 
w sektorze prywatnym. Należy również 
dopilnować, z poszanowaniem art. 345 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, aby nie zostały naruszone 
zasady regulujące system praw 
majątkowych w państwach 
członkowskich.

(7) Aby przy stosowaniu zasad udzielania 
zamówień w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych
państwo mogło wywiązywać się ze swojej 
roli w zakresie świadczenia usług w 
interesie ogólnym, podmioty należące do 
powyższych sektorów, z uwagi na swoją 
misję publiczną, nie muszą być 
traktowane równo.

Or. de

Poprawka 47
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Zgodnie z art. 14 TFUE w połączeniu 
z protokołem (nr 26) do TFUE organom 
krajowym, regionalnym i lokalnym 
przysługuje szeroka swoboda działania w 
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podejmowaniu decyzji dotyczących 
udzielania zamówień w dziedzinie usług 
świadczonych w interesie ogólnym.

Or. de

Uzasadnienie

Podkreślenie tych norm jest istotne, aby zmusić państwowe organy decyzyjne do prywatyzacji 
nie tylko z uwagi na presję cenową, przede wszystkim dlatego że konkurs na najniższą cenę 
odbywa się często kosztem wynagrodzenia pracowników.

Poprawka 48
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Bezprawne działania uczestników 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
takie jak próby niewłaściwego wpływania 
na proces decyzyjny czy zawieranie 
porozumień z innymi kandydatami w celu 
zmanipulowania wyniku postępowania, 
mogą skutkować naruszeniem 
podstawowych zasad prawa unijnego i 
istotnymi zakłóceniami konkurencji.
Dlatego też wykonawcy powinni zostać
zobowiązani do przedkładania 
oświadczenia, że nie podejmują takich 
bezprawnych działań, oraz powinni być 
wykluczani w przypadku, gdy 
oświadczenie to okaże się nieprawdziwe.

(13) Bezprawne działania uczestników 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
takie jak próby niewłaściwego wpływania 
na proces decyzyjny czy zawieranie 
porozumień z innymi kandydatami w celu 
zmanipulowania wyniku postępowania, a 
także naruszenia prawa pracy oraz prawa 
ochrony środowiska i zdrowia publicznego 
oraz działania, które naruszają normy 
pracy, mogą skutkować istotnymi 
zakłóceniami konkurencji i naruszeniem 
podstawowych zasad prawa unijnego.
Dlatego też wykonawcy są zobowiązani do 
przedkładania oświadczenia, że nie 
podejmują takich bezprawnych działań, 
oraz powinni być wykluczani w 
przypadku, gdy oświadczenie to okaże się 
nieprawdziwe.

Or. en

Poprawka 49
Tamás Deutsch
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Na wszystkich etapach procesu 
udzielania zamówienia należy 
przestrzegać międzynarodowych norm 
pracy oraz konwencji i zaleceń MOP.

Or. en

Poprawka 50
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 
grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w 
imieniu Wspólnoty Europejskiej, w 
dziedzinach wchodzących w zakres jej 
kompetencji, porozumień będących 
wynikiem negocjacji wielostronnych w 
ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994)25

zatwierdzono w szczególności 
Porozumienie w sprawie zamówień 
rządowych, zawarte w ramach Światowej 
Organizacji Handlu, zwane dalej
„Porozumieniem”. Celem Porozumienia 
jest ustanowienie wielostronnych ram 
zrównoważonych praw i obowiązków w 
zakresie zamówień publicznych w celu 
osiągnięcia liberalizacji i rozwoju 
światowego handlu. W przypadku 
zamówień objętych Porozumieniem, jak 
również innymi odpowiednimi umowami 
międzynarodowymi, którymi związana jest 
Unia, podmioty zamawiające wypełniają 
obowiązki wynikające z tych umów 
poprzez zastosowanie niniejszej dyrektywy 
do wykonawców z państw trzecich 
będących ich sygnatariuszami.

(14) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 
grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w 
imieniu Wspólnoty Europejskiej, w 
dziedzinach wchodzących w zakres jej 
kompetencji, porozumień będących 
wynikiem negocjacji wielostronnych w 
ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) 
zatwierdzono w szczególności 
Porozumienie w sprawie zamówień 
rządowych, zawarte w ramach Światowej 
Organizacji Handlu, zwane dalej
„Porozumieniem”. Celem Porozumienia 
jest ustanowienie wielostronnych ram 
zrównoważonych praw i obowiązków w 
zakresie zamówień publicznych, a państwa 
członkowskie powinny dążyć do równego 
traktowania przedsiębiorstw unijnych i 
przedsiębiorstw z państw trzecich na 
rynku wewnętrznym, aby ułatwić 
integrację małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) oraz pobudzać 
zatrudnienie i innowacyjność w Unii. W 
przypadku zamówień objętych 
Porozumieniem, jak również innymi 
odpowiednimi umowami 
międzynarodowymi, którymi związana jest 
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Unia, instytucje zamawiające wypełniają 
obowiązki wynikające z tych
poszczególnych umów poprzez 
zastosowanie niniejszej dyrektywy do 
wykonawców z państw trzecich będących 
ich sygnatariuszami.

Or. en

Poprawka 51
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Ponadto ciągle opracowywane są 
nowe elektroniczne techniki zakupów, 
takie jak katalogi elektroniczne.
Przyczyniają się one do zwiększenia 
konkurencji i usprawnienia zakupów 
publicznych, w szczególności pod 
względem oszczędności czasu i pieniędzy.
Należy jednak ustanowić przepisy 
gwarantujące, że takie zastosowanie 
odpowiada przepisom niniejszej dyrektywy 
oraz zasadom równego traktowania, 
niedyskryminacji i przejrzystości. W 
szczególności w przypadku ponownego 
otwarcia zamówienia na konkurencję w 
ramach umowy ramowej lub w przypadku 
korzystania z dynamicznego systemu 
zakupów oraz gdy oferowane są 
wystarczające gwarancje pod względem 
identyfikowalności, równego traktowania i 
przewidywalności, podmioty zamawiające 
powinny mieć możliwość generowania 
ofert w odniesieniu do określonych 
zakupów na podstawie uprzednio 
przekazanych katalogów elektronicznych.
Zgodnie z wymogami przepisów 
dotyczących środków komunikacji 
elektronicznej, podmioty zamawiające 
powinny unikać nieuzasadnionych 
przeszkód w zakresie dostępu 

(31) Ponadto ciągle opracowywane są 
nowe elektroniczne techniki zakupów, 
takie jak katalogi elektroniczne.
Przyczyniają się one do zwiększenia 
konkurencji i usprawnienia zakupów 
publicznych, w szczególności pod 
względem oszczędności czasu i pieniędzy.
Należy jednak ustanowić przepisy 
gwarantujące, że takie zastosowanie 
odpowiada przepisom niniejszej dyrektywy 
oraz zasadom równego traktowania, 
niedyskryminacji i przejrzystości. W 
szczególności w przypadku ponownego 
otwarcia zamówienia na konkurencję w 
ramach umowy ramowej lub w przypadku 
korzystania z dynamicznego systemu 
zakupów oraz gdy oferowane są 
wystarczające gwarancje społeczne pod 
względem dostępności,
identyfikowalności, równego traktowania i 
przewidywalności, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość generowania 
ofert w odniesieniu do określonych 
zakupów na podstawie uprzednio 
przekazanych katalogów elektronicznych.
Zgodnie z wymogami przepisów 
dotyczących środków komunikacji 
elektronicznej, instytucje zamawiające 
powinny unikać nieuzasadnionych 
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wykonawców do postępowań o udzielenie 
zamówienia, w których oferty należy 
składać w formie elektronicznych 
katalogów i które gwarantują zgodność z 
ogólnymi zasadami niedyskryminacji i 
równego traktowania.

przeszkód w zakresie dostępu 
wykonawców do postępowań o udzielenie 
zamówienia, w których oferty należy 
składać w formie elektronicznych 
katalogów i które gwarantują zgodność z 
ogólnymi zasadami niedyskryminacji i 
równego traktowania.

Or. en

Poprawka 52
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zachęcić małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) do uczestnictwa w 
rynku zamówień, należy wyraźnie 
przewidzieć możliwość dzielenia 
zamówień na jednorodne lub 
niejednorodne części. W przypadku 
podziału zamówienia na części, podmioty 
zamawiające mogą, na przykład w celu 
ochrony konkurencji lub 
zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, 
ograniczyć liczbę części, o które może się 
ubiegać wykonawca, jak również mogą 
ograniczyć liczbę części, które mogą 
zostać przyznane jednemu oferentowi.

(38) Zamówienia publiczne powinny być 
dostosowane do potrzeb MŚP. Instytucje 
zamawiające powinny korzystać z kodeksu 
najlepszych praktyk, który zawiera 
wytyczne dotyczące takiego sposobu 
stosowania ram zamówień publicznych, 
który ułatwia udział MŚP. Aby zachęcić 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do 
uczestnictwa w rynku zamówień,
instytucje zamawiające powinny w 
szczególności uwzględnić możliwość 
dzielenia zamówień na jednorodne lub 
niejednorodne części oraz zapewnić 
przejrzysty dostęp do informacji o 
przyczynach takiego podziału lub decyzji o 
jego niedokonywaniu.

Or. en

Poprawka 53
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) (1) Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić środki w celu propagowania 
dostępu MŚP do zamówień publicznych, 
zwłaszcza dzięki lepszemu informowaniu i 
wytycznym w zakresie przetargów i 
nowych możliwości, jakie oferują 
zmodernizowane ramy prawne UE, a 
także w celu zwiększenia wymiany 
najlepszych praktyk i organizacji szkoleń i 
wydarzeń z udziałem publicznych 
instytucji zamawiających i MŚP.

Or. en

Poprawka 54
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) 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. Biorąc pod uwagę fakt, że 
podmioty zamawiające, które nie są 
instytucjami zamawiającymi, mogą nie 
mieć dostępu do niepodważalnego dowodu 
w tej sprawie, wybór w sprawie 
zastosowania kryteriów wykluczenia 
wymienionych w dyrektywie [2004/18] 
należy pozostawić wspomnianym 
podmiotom zamawiającym. Obowiązek 
stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy 

(40) 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. Biorąc pod uwagę fakt, że 
podmioty zamawiające, które nie są 
instytucjami zamawiającymi, mogą nie 
mieć dostępu do niepodważalnego dowodu 
w tej sprawie, wybór w sprawie 
zastosowania kryteriów wykluczenia 
wymienionych w dyrektywie [2004/18] 
należy pozostawić wspomnianym 
podmiotom zamawiającym. Obowiązek 
stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy 
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[2004/18] powinien zostać zatem 
ograniczony do podmiotów 
zamawiających, które są instytucjami 
zamawiającymi. Ponadto podmioty
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.

[2004/18] powinien zostać zatem 
ograniczony do podmiotów 
zamawiających, które są instytucjami 
zamawiającymi. Ponadto instytucje
zamawiające powinny mieć możliwość 
wykluczania kandydatów lub oferentów z 
tytułu naruszenia obowiązków 
środowiskowych, obowiązków dotyczących 
pracy lub obowiązków społecznych, w tym 
przepisów dotyczących warunków pracy, 
układów zbiorowych i dostępności dla 
osób niepełnosprawnych lub innych form 
istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich 
jak naruszenie reguł konkurencji lub praw 
własności intelektualnej.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna dyrektywa obejmuje równe traktowanie pracowników i przestrzeganie prawa 
krajowego. Dlatego nie ma powodu do skreślenia tych postanowień. Zgodnie z pkt 34 
preambuły obecnej dyrektywy 2004/18/UE: „Ustawy, rozporządzenia i układy zbiorowe, 
zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie unijnym, obowiązujące w zakresie 
warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy, stosuje się podczas realizacji zamówień 
pod warunkiem, że tego rodzaju przepisy, jak i ich stosowanie, są zgodne z prawem 
unijnym…. Jeżeli prawo krajowe zawiera regulacje w tym zakresie, nieprzestrzeganie tych 
obowiązków można uznać za poważne naruszenie lub wykroczenie wobec zasad etyki 
zawodowej przez danego wykonawcę, które może prowadzić do wykluczenia tego wykonawcy 
z udziału w procedurze udzielania zamówienia.

Poprawka 55
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) 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,

(43) 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,
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również w przypadku gdy podmioty
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb.
W efekcie podmioty 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.

zapewniając jednocześnie, że instytucje
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb i 
obejmujących czynniki dotyczące 
kryteriów zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji i godziwych 
miejsc pracy. W efekcie instytucje
zamawiające powinny przyjąć jako 
kryterium udzielenia zamówienia „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie” lub
„najniższego kosztu”, przy czym w tym 
drugim przypadku powinny kierować się 
odpowiednimi standardami jakości przy 
użyciu specyfikacji technicznych lub 
warunków realizacji zamówienia.

Or. en

Poprawka 56
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) 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 podmioty 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb.
W efekcie podmioty 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 

(43) 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 podmioty 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb. 
W efekcie podmioty zamawiające powinny 
mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia „oferty korzystnej
ekonomicznie”, przy czym w tym drugim 
przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
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technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

zamówienia.

Or. de

Uzasadnienie

Doświadczenie pokazuje, że najniższy koszt prowadzi zawsze do konkursu na najniższą cenę, 
który odbywa się kosztem wynagrodzenia i innych warunków pracy. Jest to niezgodne z art. 3 
TFUE.

Poprawka 57
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, podmioty 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.
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 

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, podmioty 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.
Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne 
w ramach zamówień publicznych, można 
również zezwolić zamawiającym na 
uwzględnianie, w ramach kryterium oferty
korzystnej ekonomicznie, charakterystyki 
związanej z warunkami pracy osób 
bezpośrednio uczestniczących w danym 
procesie produkcji lub realizacji.
Charakterystyka może dotyczyć, poza 
ochroną zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji oraz 
przestrzeganiem krajowych, europejskich 
i międzynarodowych norm prawa pracy, 
również wsparcia integracji społecznej 
osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji lub członków słabszych grup 
społecznych wśród personelu 
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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 
usług32 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.

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.

Or. de

Poprawka 58
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Ustawy, rozporządzenia i układy 
zbiorowe, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i na poziomie unijnym, obowiązujące 
w zakresie warunków zatrudnienia oraz 
bezpieczeństwa pracy, stosuje się podczas 
realizacji zamówień pod warunkiem, że 
tego rodzaju przepisy, jak i ich 
stosowanie, są zgodne z prawem unijnym.
W sytuacjach transgranicznych, gdy 
pracownicy jednego państwa 
członkowskiego świadczą usługi w innym 
państwie członkowskim w celu realizacji 
zamówienia, dyrektywa 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług33 określa warunki minimalne, które 
muszą zostać spełnione przez państwo 
przyjmujące w stosunku do takich 

(51) Ustawy, rozporządzenia i układy 
zbiorowe, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i europejskim i międzynarodowym, 
obowiązujące w zakresie warunków 
zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy, 
stosuje się podczas realizacji zamówień.
Obowiązuje zasada równej płacy za taką 
samą pracę na porównywalnym 
stanowisku pracy. Jeżeli prawo krajowe 
zawiera regulacje w tym zakresie, 
nieprzestrzeganie tych obowiązków można 
uznać za poważne wykroczenie ze strony 
danego wykonawcy, które może prowadzić 
do wykluczenia tego wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.
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oddelegowanych pracowników. Jeżeli 
prawo krajowe zawiera regulacje w tym 
zakresie, nieprzestrzeganie tych 
obowiązków można uznać za poważne 
wykroczenie ze strony danego wykonawcy, 
które może prowadzić do wykluczenia tego 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego.

Or. de

Poprawka 59
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51a) W przypadku zmiany wykonawcy 
nowy wykonawca może przejąć 
pracowników poprzedniego wykonawcy.  
W takiej sytuacji pracownikom należy 
zapewnić właściwe warunki zatrudnienia i 
warunki pracy poprzez odpowiednie 
stosowanie dyrektywy 2001/23/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki temu można zagwarantować udzielanie zamówień zgodnie z kryteriami jakości, a nie w 
wyniku konkursu na najniższą cenę na zasadach dumpingu socjalnego.

Poprawka 60
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Zgodnie z zasadami równego 
traktowania i przejrzystości, zwycięskiego 

(55) Zgodnie z zasadami równego 
traktowania, identyfikowalności i 



AM\908455PL.doc 23/59 PE492.841v01-00

PL

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 
zamówień realizowanych przez ten 
podmiot.

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 
zamówień realizowanych przez ten 
podmiot.

Or. en

Poprawka 61
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć jeden organ krajowy do spraw 
monitorowania, wdrażania i kontroli 
zamówień publicznych. Taki organ 
centralny powinien dysponować 
bezpośrednimi i aktualnymi 
informacjami, w szczególności 
dotyczącymi różnych problemów 
wpływających na wdrożenie przepisów 
prawa zamówień publicznych. Powinien 
mieć zdolność natychmiastowego 
reagowania w związku z 
funkcjonowaniem polityki oraz z 
potencjalnymi słabymi stronami 
ustawodawstwa krajowego i praktyki 
krajowej, a także przyczyniać się do 
szybkiej identyfikacji rozwiązań. W 
kontekście skutecznej walki z korupcją i 
nadużyciami finansowymi wspomniany 
organ nadzoru, a także ogół 

skreślony
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społeczeństwa, powinien również mieć 
możliwość kontroli tekstów zawartych 
umów. Umowy w sprawie zamówień o 
wysokiej wartości powinny być zatem 
przekazywane organowi nadzoru, a 
zainteresowane osoby powinny mieć 
możliwość dostępu do tych dokumentów, 
w zakresie, w jakim nie zagraża to 
uzasadnionym interesom publicznym i 
prywatnym.

Or. en

Poprawka 62
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Nie wszystkie podmioty 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 podmiotom 
zamawiającym; z drugiej strony podmioty 
gospodarcze, między innymi MŚP, 
powinny korzystać z pomocy 
administracyjnej, w szczególności w 
przypadku udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia w kontekście 
transgranicznym.

skreślony

Or. en
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Poprawka 63
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 59 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59a) Obywatele, zainteresowane 
podmioty, zorganizowane lub nie, i inne 
osoby lub organy, które nie mają dostępu 
do procedur odwoławczych na mocy 
dyrektywy Rady 89/665/EWG, mają 
jednak prawny interes – jako podatnicy –
w istnieniu sprawnych procedur 
udzielania zamówień. Powinni mieć zatem 
możliwość zgłaszania potencjalnych 
przypadków naruszenia tej dyrektywy 
właściwemu organowi władz lub 
właściwej strukturze. Aby nie powielać 
istniejących organów lub struktur, 
państwa członkowskie powinny być w 
stanie zapewnić możliwość odwołania do 
organów lub struktur monitorujących, 
sektorowych lub lokalnych organów 
nadzoru, organów ds. konkurencji, 
rzecznika praw obywatelskich lub 
krajowych organów kontrolnych.

Or. en

Poprawka 64
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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 jeden podmiot 
zamawiający od wykonawców wybranych 
przez ten podmiot zamawiający, pod 

Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup robót 
budowlanych, dostaw lub usług w drodze 
zamówień publicznych przez co najmniej 
jeden podmiot zamawiający od 
wykonawców wybranych przez ten 
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warunkiem że roboty budowlane, dostawy 
lub usługi są przeznaczone na potrzeby 
wykonywania jednego z rodzajów 
działalności, o których mowa w art. 5–11.

podmiot zamawiający, pod warunkiem że 
roboty budowlane, dostawy lub usługi są 
przeznaczone na potrzeby wykonywania 
jednego z rodzajów działalności, o których 
mowa w art. 5–11. Niniejsza dyrektywa 
nie dotyczy zatem zamówień 
niezwiązanych z działaniami użyteczności 
publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie zamówień ma wyłącznie zastosowanie do „zamówień” obejmujących 
dzierżawę i wynajem. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego 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 65
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Pojęcie to jest zbyt ogólne i niejasne.

Poprawka 66
Thomas Händel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 400 000 EUR w przypadku zamówień 
na dostawy i usługi oraz konkursów;

a) 500 000 EUR w przypadku zamówień 
na dostawy i usługi oraz konkursów;

Or. de

Poprawka 67
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 5 000 000 EUR w przypadku zamówień 
na roboty budowlane;

b) 6 000 000 EUR w przypadku zamówień 
na roboty budowlane;

Or. de

Poprawka 68
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi wymienione w załączniku XVII.

skreślona

Or. de

Poprawka 69
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas udzielania zamówień, które ze 
względu na swoją wartość, nie są ujęte w 
niniejszej dyrektywie, krajowe instytucje 
zamawiające są zobowiązane do 
przestrzegania zasad równego 
traktowania, niedyskryminacji i 
przejrzystości.

Or. en

Poprawka 70
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 a
Zamówienia na usługi udzielane na 

podstawie praw wyłącznych
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do zamówień na usługi udzielanych 
podmiotowi, który jest instytucją 
zamawiającą w rozumieniu art. 2 ust. 1 
lub związkowi instytucji zamawiających, 
na podstawie praw wyłącznych 
przysługujących im na mocy 
opublikowanych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
zgodnych z postanowieniami Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie art. 25 z obowiązującej dyrektywy 2004/17/WE. Artykuł ten ma duże 
znaczenie dla świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym; wyklucza on 
zamówienia oparte na prawie wyłącznym przewidzianym w przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, zgodnych z Traktatem. Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości zastosował to postanowienie w sprawie C-360/96.
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Poprawka 71
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 b
Postanowienia szczegółowe dotyczące 

świadczenia usług w interesie ogólnym
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do sprawdzonych procedur państw 
członkowskich, które opierają się na 
wolnym wyborze usługodawców przez 
użytkownika (np. system talonów, model 
swobodnego wyboru, relacja trójstronna) 
oraz na zasadzie, że wszyscy oferenci, 
którzy są w stanie spełnić wymogi 
określone wcześniej na mocy prawa,
powinni być dopuszczeni do świadczenia 
usług niezależnie od ich formy prawnej, o 
ile są przy tym zachowane zasady równego 
traktowania, przejrzystości i 
niedyskryminacji.

Or. en

Poprawka 72
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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 

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

Or. en

Poprawka 73
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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 
udziału podmiotów prywatnych.

Or. en

Uzasadnienie

Musi istnieć jasne rozróżnienie między współpracą publiczno-publiczną a partnerstwami 
publiczno-prywatnymi. Jednak w niektórych państwach członkowskich udział podmiotów 
prywatnych może być obowiązkiem narzuconym przez prawo.

Poprawka 74
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 75
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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 (lub podmiotom)
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, z wyjątkiem 
prawnie obowiązujących form udziału 
podmiotów prywatnych.

Or. en

Poprawka 76
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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 osobie prawnej, nad którą 
sprawuje kontrolę wspólnie z innymi 
instytucjami zamawiającymi, bez 

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

zakresem przepisów niniejszej dyrektywy, 
jeżeli spełnione są następujące warunki:

Or. en

Poprawka 77
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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 90% działalności tej osoby 
prawnej, stanowiącej przedmiot 
zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

Or. en

Poprawka 78
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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
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Poprawka 79
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

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:

skreślony

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających;
b) wspomniane instytucje zamawiające 
mogą wspólnie wywierać decydujący 
wpływ na cele strategiczne oraz istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej;
c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;
d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

Or. en

Uzasadnienie

Ta daleko idąca wykładnia orzeczenia ETS jest niepotrzebna i nie przyczynia się do skrócenia 
i doprecyzowania tekstu.

Poprawka 80
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie na dostawy, 
roboty budowlane lub usługi w rozumieniu 
art. 2 pkt 7 niniejszej dyrektywy, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki:

4. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie na dostawy, 
roboty budowlane lub usługi w rozumieniu 
art. 2 pkt 7 niniejszej dyrektywy i w 
związku z tym nie podlega ona zakresowi 
tej dyrektywy, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

Or. en

Poprawka 81
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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 realizacja zadań 
publicznych zleconych wszystkim 
uczestniczącym organom publicznym lub 
realizacja zadań pomocniczych 
koniecznych do realizacji zadań 
publicznych zleconych wszystkim 
organom publicznym;

Or. en

Poprawka 82
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

skreślona
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Or. en

Poprawka 83
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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 władze publiczne nie 
prowadzą na otwartym rynku więcej niż
20% mierzonej obrotami działalności,
stanowiącej przedmiot zamówienia;

Or. en

Uzasadnienie

To wyjaśnienie jest niezbędne, aby nie powodować sporów prawnych.

Poprawka 84
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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 85
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) zadanie wykonują wyłącznie 
zainteresowane władze publiczne, bez 
udziału podmiotu prywatnego, z 
wyjątkiem instytucji zamawiających, które 
uczestniczą we współpracy jako podmiot 
prawa publicznego w rozumieniu art. 2 
ust. 4. 

Or. en

Poprawka 86
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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 nabycie 
udziałów przez podmiot prywatny jest 
narzucone prawnie lub nie było 
przewidziane w momencie zawarcia 
umowy wstępnej.

Or. en

Poprawka 87
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże przekazywanie zadań między 
organizacjami sektora publicznego jest 
sprawą wewnętrznej organizacji 
administracyjnej państw członkowskich i 
nie podlega przepisom dotyczącym 
zamówień.

Or. en

Poprawka 88
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 89
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. lt

Poprawka 90
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. lt
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Poprawka 91
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. lt

Poprawka 92
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia 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 

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia 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 osoby 
niepełnosprawne lub znajdujące się w 
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pracownicy znajdujący się w niekorzystnej 
sytuacji.

niekorzystnej sytuacji. „Osoby znajdujące 
się w niekorzystnej sytuacji” to między 
innymi: bezrobotni, osoby mające 
szczególne trudności z integracją, osoby 
zagrożone wykluczeniem, członkowie 
słabszych grup społecznych i mniejszości 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

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 prawną.

Poprawka 93
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia 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 dla zakładów pracy 
chronionej oraz wykonawców, których 
głównym celem jest włączenie społeczne i 
zawodowa integracja pracowników 
niepełnosprawnych oraz pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji,
takich jak długotrwale bezrobotni, 
kobiety, młodzi ludzie i migranci, 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.

Or. en
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Poprawka 94
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny 
zagwarantować wprowadzenie 
odpowiednich szkoleń i norm socjalnych 
w ramach programów zatrudnienia lub 
warsztatów przeznaczonych dla 
pracowników niepełnosprawni lub 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Or. en

Poprawka 95
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – 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 
podmiotu zamawiającego – 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 
podmiotu zamawiającego – przedmiotowe 
specyfikacje techniczne sporządza się 
w taki sposób, aby uwzględnić kryteria 
dostępności dla osób niepełnosprawnych 
lub dostosowanie projektu do potrzeb 
wszystkich użytkowników w wyjątkowych 
należycie uzasadnionych przypadkach, 
które należy określić w zaproszeniu do 
ubiegania się o zamówienie i 
w dokumentacji przetargowej.

Or. en
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Poprawka 96
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da. organizacji, kwalifikacji i 
doświadczenia pracowników 
zatrudnionych przy realizacji danego 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 97
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – 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
zasadniczą rolę odgrywają wszystkie 
zainteresowane podmioty, w tym 
konsumenci, producenci, związki 
zawodowe, dystrybutorzy, organizacje 
społeczne oraz organizacje zajmujące się 
ochroną środowiska. Instytucje rządowe 
mogą w niej uczestniczyć, lecz ich udział 
nie jest obowiązkowy;

Or. en

Poprawka 98
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – 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 oraz organizacje zajmujące 
się ochroną środowiska i organizacje 
społeczne;

Or. lt

Poprawka 99
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – 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) wymogi, które należy spełnić w celu 
otrzymania etykiety są określane przez 
osobę trzecią, która jest niezależna od 
wykonawcy ubiegającego się o etykietę.

Or. en

Poprawka 100
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, akceptują 
wszystkie równoważne etykiety, które 
spełniają wymagania etykiety wskazanej 
przez podmioty zamawiające. W 

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

zamawiające akceptują inne właściwe 
środki potwierdzające spełnienie takich 
wymogów, które mogą obejmować
dokumentację techniczną producenta w 
przypadkach gdy dla danego wykonawcy 
etykieta jest niedostępna, lub gdy nie ma 
on możliwości jej uzyskania we właściwym 
terminie, pod warunkiem, że brak dostępu 
nie został spowodowany przez samego 
wykonawcę. Aby uniknąć 
dyskryminowania tych oferentów, którzy 
poświęcają czas i pieniądze, aby uzyskać 
certyfikaty, obowiązkiem zapewnienia 
równoważności z określoną etykietą 
należy obarczyć oferenta domagającego 
się uznania ich równoważnego 
charakteru.

Or. en

Uzasadnienie

Aby nie dyskryminować tych oferentów, którzy poświęcają czas i pieniądze na uzyskiwanie 
certyfikatów lub raportów z testów, ciężarem udowodnienia równoważnego charakteru należy 
obarczyć oferenta powołującego się na tę równoważność.

Poprawka 101
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Instytucje zamawiające mogą
wymagać etykiet lub preferować etykiety, 
które stanowią poświadczenie 
przestrzegania horyzontalnych kryteriów 
udzielenia zamówienia odnoszących się do 
kwestii społecznych i ekologicznych, 
również jeżeli kryteria te nie wiążą się 
koniecznie bezpośrednio z przedmiotem 
zamówienia.

Or. lt
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Poprawka 102
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty 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 XIV.

5. Instytucje zamawiające nie udzielają
zamówienia oferentowi, który złożył 
najlepszą ofertę, jeżeli ustalą, że oferta ta 
nie jest zgodna z obowiązkami w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska
wynikającymi z prawa Unii lub prawa 
krajowego, lub z układów zbiorowych, 
zgodnie z praktyką i tradycjami państw 
członkowskich, lub z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XIV.

Or. en

Poprawka 103
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty 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 

5. Podmioty 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 prawa krajowego
w dziedzinie prawa socjalnego i prawa 
pracy, prawa ochrony środowiska lub z 
układów zbiorowych, które obowiązują w 
miejscu realizacji robót, usług lub dostaw,
bądź z przepisów międzynarodowego 
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w załączniku XIV. prawa socjalnego i prawa ochrony 
środowiska wymienionych w załączniku 
XIV, i pod warunkiem że są powiązane z 
przedmiotem zamówienia.

Or. en

Poprawka 104
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – 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 podmioty 
zamawiające udzielają zamówień, jest
jedno z następujących kryteriów:

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług, 
kryterium, na podstawie którego podmioty 
zamawiające udzielają zamówień, jest
następujące kryterium:

Or. de

Poprawka 105
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; a) oferta korzystna ekonomicznie;

Or. de

Poprawka 106
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. de

Poprawka 107
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie z
wyborem dokonanym przez podmiot 
zamawiający, na podstawie wyłącznie 
ceny lub przy pomocy podejścia opartego 
na analizie kosztów i wyników, takiego jak 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 77.

skreślony

Or. de

Poprawka 108
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, o 
której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu 
widzenia podmiotu zamawiającego ustala 
się na podstawie kryteriów związanych z 
przedmiotem danego zamówienia.

Podmiot zamawiający ustala ofertę 
korzystną ekonomicznie ze swojego punktu 
widzenia.

Or. de
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Poprawka 109
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria te obejmują, oprócz ceny lub
kosztu, o których mowa w ust. 1 lit. b),
inne kryteria związane z przedmiotem 
danego zamówienia, takie jak:

Kryteria te obejmują, oprócz kosztu, inne 
kryteria:

Or. de

Poprawka 110
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji;

Or. en

Poprawka 111
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) stosowanie układów zbiorowych i 
orzecznictwa arbitrażowego na poziomie 
krajowym, lokalnym, sektorowym i na 
poziomie przedsiębiorstw, a także 
przepisów prawnych w zakresie ochrony 
zdrowia, ochrony pracy i warunków pracy 
na szczeblu krajowym, europejskim i 
międzynarodowym;
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Or. de

Poprawka 112
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) jeżeli w przypadku zmiany wykonawcy 
dochodzi do przejęcia pracowników 
poprzedniego wykonawcy przez nowego 
wykonawcę, do pracowników tych mają 
zastosowanie skutki prawne dyrektywy 
2001/23/WE.

Or. de

Poprawka 113
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że udzielanie niektórych rodzajów 
zamówień jest oparte na kryterium oferty
najkorzystniejszej ekonomicznie, o którym 
mowa w ust. 1 lit. a) i ust. 2.

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że udzielanie niektórych rodzajów 
zamówień jest oparte na kryterium oferty
korzystnej ekonomicznie, o którym mowa 
w ust. 1 lit. a) i ust. 2.

Or. de

Poprawka 114
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 5 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiednią wagę lub kolejność 
kryteriów według ważności wskazuje się, 
odpowiednio, w ogłoszeniu stanowiącym 
zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania, w 
zaproszeniu do składania ofert lub do 
negocjacji, bądź w specyfikacji.

Odpowiednią wagę lub kolejność 
kryteriów według ważności wskazuje się, 
odpowiednio, w ogłoszeniu stanowiącym 
zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania, w 
zaproszeniu do składania ofert lub do 
negocjacji, bądź w specyfikacji.
Kryterium, o którym mowa w lit. da), jest 
obowiązkowe.

Or. de

Poprawka 115
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – 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) zewnętrzne koszty 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 116
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy podmioty 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, jakich danych wymagają od 
oferentów oraz metodę, jaką instytucja 
zamawiająca zastosuje do określenia
kosztów cyklu życia. Metoda stosowana 
do oceny kosztów cyklu życia, o których 
mowa powyżej, musi spełniać następujące 
warunki:

Or. en

Poprawka 117
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – 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) opiera się na obiektywnie
weryfikowalnych i niedyskryminujących 
kryteriach;

Or. en

Poprawka 118
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 119
Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty 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 
podmiot zamawiający.

skreślony

Or. en

Poprawka 120
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących
przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli 
spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

Podmioty zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących
przedstawionych kosztów, jeżeli spełnione 
są wszystkie następujące warunki:
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Poprawka 121
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – 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) przedstawiony koszt jest o ponad 30% 
niższy niż średnia cena lub średni koszt 
pozostałych ofert;

Or. de

Poprawka 122
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – 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) przedstawiony koszt jest o ponad 20 %
niższy niż koszt drugiej najtańszej oferty;

Or. de

Poprawka 123
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) złożono co najmniej pięć ofert. c) złożono co najmniej trzy oferty.

Or. de
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Poprawka 124
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – 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 XIV 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
krajowego, europejskiego i 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa pracy lub prawa ochrony środowiska 
bądź z przepisów międzynarodowego 
prawa socjalnego i prawa ochrony 
środowiska wymienionych w załączniku 
XIV lub, w przypadku gdy nie ma to 
zastosowania, z innymi przepisami 
zapewniającymi równoważny stopień 
ochrony;

Or. de

Poprawka 125
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zgodności z przepisami i normami w 
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, prawa 
socjalnego i prawa pracy.

Or. en

Poprawka 126
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 4 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty 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 XIV.

Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z krajowego i europejskiego
prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XIV.

Or. de

Poprawka 127
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty 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.

Podmioty 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 wywiązywanie się z 
obowiązków odnoszących się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zabezpieczenia społecznego i 
warunków pracy określonych w 
krajowych, europejskich i 
międzynarodowych przepisach prawnych, 
orzecznictwie arbitrażowym i umowach 
zbiorowych. Obowiązuje zasada równej 
płacy za taką samą pracę na 
porównywalnym stanowisku pracy. 
Wymienione obowiązki stosuje się również
w sytuacjach transgranicznych, gdy 
pracownicy z jednego państwa 
członkowskiego świadczą usługi w innym 
państwie członkowskim.
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Poprawka 128
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmiot zamawiający może zażądać albo
zostać zobowiązany 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.

Podmiot zamawiający żąda albo jest
zobowiązany 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 podwykonawcach, 
w tym ich nazwy/imiona i nazwiska, dane 
adresowe i przedstawicieli prawnych.
Instytucję zamawiającą należy 
poinformować o wszelkich zmianach w 
łańcuchu podwykonawstwa oraz o 
wszelkich nowych podwykonawcach, 
podając ich nazwy/imiona i nazwiska, 
dane adresowe i przedstawicieli prawnych.

Or. de

Poprawka 129
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

233. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że podmiot zamawiający – na 
wniosek podwykonawcy i jeżeli pozwala 
na to charakter zamówienia – przekazuje 
bezpośrednio podwykonawcy płatności 

skreślony
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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.

Or. de

Poprawka 130
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Główny wykonawca i każdy inny pośredni 
podwykonawca może – obok 
podwykonawcy lub zamiast niego – zostać 
bezpośrednio pociągnięty przez 
pracownika i/lub wspólny fundusz lub 
instytucje zrzeszające partnerów 
społecznych do odpowiedzialności, jako 
poręczyciel, za wszelkie przypadki 
niewypełnienia przez podwykonawcę 
obowiązków odnoszących się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, takich jak bezpieczeństwo i 
higiena pracy, zabezpieczenie społeczne i 
warunki pracy określone w 
prawodawstwie unijnym i w krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach 
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w załączniku XIV, które 
mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw. Wymienione obowiązki 
stosuje się również w sytuacjach 
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transgranicznych, gdy pracownicy z 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim. 
Przepis ten stosuje się bez jakichkolwiek 
dodatkowych warunków, w szczególności 
jeżeli pracodawca nie ponosi bezpośrednio 
winy.

Or. de

Poprawka 131
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W realizacji zamówienia publicznego 
może uczestniczyć jako podwykonawca 
maksymalnie trzech podwykonawców 
w kolejnych ogniwach łańcucha umów.

Or. de

Poprawka 132
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podkreśla, że zasady równego 
traktowania i niedyskryminacji 
wykonawców, nienaruszając zasady 
uczciwej konkurencji, są kluczowym 
instrumentem zapobiegania korupcji, 
zwłaszcza przekupstwu.

Or. en
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Poprawka 133
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en


