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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zamówienia publiczne stanowią – z punktu widzenia gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego – ważny element w naszym wspólnym społeczeństwie. Organy publiczne w 
Europie przeznaczają 18% PKB na towary i usługi nabywane w drodze zamówień. 
Zamówienia publiczne mogą – i powinny – być wykorzystywane jako instrument 
realizowania celów Unii Europejskiej. 

Dla instytucji zamawiających zamówienia publiczne są ważnym narzędziem pozwalającym 
na jak najlepsze wykorzystanie pieniędzy podatników. Obejmuje to wykorzystywanie 
zamówień publicznych, by sprzyjać trwałemu rozwojowi, a także nasilać pozytywny rozwój 
np. w dziedzinie środowiska naturalnego, klimatu, przeciwdziałania dyskryminacji, 
dobrostanu zwierząt i zatrudnienia młodzieży. Ponieważ trwały rozwój figuruje jako cel w 
Traktacie z Lizbony, ważne jest umożliwienie wszystkim organom publicznym 
wykorzystywania zamówień publicznych jako narzędzia realizacji tego celu oraz zachęcanie 
ich do tego. 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności przekaże tę opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Opinia 
skupi się na kwestiach dotyczących zrównoważonych zamówień publicznych w dziedzinie 
środowiska, gospodarki i kwestii społecznych.  

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji 
dotyczący dyrektywy w sprawie zamówień publicznych. Wniosek ten skupia się na poprawie 
efektywności wydatków publicznych, zakłada uproszczenie obowiązujących przepisów i 
nadanie im elastyczności oraz kładzie nacisk na znaczenie kwestii środowiskowych. Dalsze 
sugestie koncentrują się na zapewnieniu większej użyteczności zamówień publicznych we 
wspieraniu wspólnych celów społecznych. 

Sprawozdawczyni pragnie dodatkowo skupić się na następujących ważkich kwestiach:

- nie powinno być wątpliwości co do faktu, że instytucje zamawiające mogą stawiać wymogi 
surowsze niż obowiązujące przepisy UE w poszczególnych obszarach lub wykraczające 
poza nie;  

- w ramach zamówień publicznych powinno się wspierać rozwiązania innowacyjne; 
powinno się zachęcać nabywców publicznych do kupowania innowacyjnych produktów i 
usług z myślą o realizowaniu celów trwałego rozwoju; nowe innowacyjne rozwiązania i 
pomysły są konieczne w dziedzinie środowiska naturalnego, a zamówienia publiczne 
powinny być wykorzystywane jako narzędzie zaspokajania takich potrzeb;

- należy nadać większe znaczenie kwestii kryteriów cyklu życia; trzeba uwzględniać skutki 
społeczne i środowiskowe całego procesu produkcji; dlatego instytucje zamawiające 
powinny dysponować szerszymi możliwościami nakładania wymogów na proces 
produkcji, a nie tylko na dany produkt; zaowocuje to bardziej zrównoważonymi 
zamówieniami; 
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- na podstawie przemyśleń dotyczących zdrowia publicznego stosowanie umów zbiorowych 
i międzynarodowych konwencji stosujących się do zatrudnienia nie powinno być 
możliwością, lecz wymogiem nakładanym na wybranego wykonawcę; aby chronić zdrowie 
pracowników i ich środowisko pracy, powinna istnieć możliwość wykluczenia i karania 
oferentów, którzy nie przestrzegają przepisów prawa socjalnego i prawa pracy; krajom, 
które ratyfikowały konwencję nr 94 MOP, nie należy utrudniać jej wdrażania; 

- należy przedkładać stosowanie norm nad stosowanie etykiet; normy są użyteczne, jako że 
są dobrze rozumiane przez oferentów w danej dziedzinie, oraz pomogą instytucjom 
zamawiającym uniknąć wyważania otwartych drzwi; poprzez podkreślenie stosowania 
norm dyrektywa ułatwia instytucjom zamawiającym określanie wymogów 
środowiskowych i społecznych.

- dyrektywa nie może ograniczać władzom samorządowym możliwości współpracy w celu 
oferowania niektórych usług świadczonych w interesie ogólnym, tak jak np. 
gospodarowanie odpadami i oczyszczanie wody;

- dyrektywa powinna rozszerzyć możliwość nakładania wymogów na cały łańcuch 
wykonawców, tj. również na podwykonawców; nie tylko główny wykonawca/oferent musi 
przestrzegać przepisów i regulacji określonych przez instytucję zamawiającą, powinni być 
do tego zobowiązani również podwykonawcy; konieczny jest system kontroli obejmujący
wszystkie ogniwa łańcucha wykonawców.

Sprawozdawczyni jest zwolenniczką utrzymania samostanowienia i autonomii władz 
samorządowych, regionów i innych lokalnych instytucji zamawiających. Przepisy muszą być 
jasne, aby uniknąć sporów o interpretację. Uproszczenie dyrektywy zachęci również 
instytucje zamawiające do wcielenia jasnych celów w zakresie zrównoważenia do polityki w 
dziedzinie zamówień publicznych, a także da im taką możliwość.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020”
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 

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

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

Uzasadnienie

Tekst zawierający odniesienie do Traktatu z Lizbony jest konieczny w celu podkreślenia 
znaczenia trwałego rozwoju. 
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. W tym celu należy 
zrewidować i zmodernizować obecne 
przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, aby
umożliwić zamawiającym lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych na 
rzecz zrównoważonego rozwoju i innych 
wspólnych celów społecznych, zwiększając 
w ten sposób efektywność wydatków 
publicznych, zapewniając 
najkorzystniejszą relację jakości do ceny,
ułatwiając udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych, zachęcając do zamówień 
lokalnych oraz umożliwiając lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych 
przez zamawiających do wspierania 
wspólnych celów społecznych. Aby 
zrealizować te wspólne cele, zachęca się 
instytucje zamawiające do stawiania 
wymogów surowszych niż obowiązujące 
przepisy UE w poszczególnych obszarach, 
lub wykraczających poza nie. Istnieje 



AD\910630PL.doc 7/48 PE487.738v02-00

PL

również konieczność uproszczenia 
dyrektyw i doprecyzowania podstawowych 
pojęć i koncepcji w celu zapewnienia 
większej pewności prawa oraz 
uwzględnienia niektórych aspektów 
odpowiedniego ugruntowanego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Niniejsza dyrektywa 
zawiera przepisy dotyczące sposobu 
dokonywania zakupu, natomiast o tym, co 
zakupić, decydują instytucje zamawiające. 
Aby zrealizować wspólne cele, zachęca się 
instytucje zamawiające do stawiania 
wymogów surowszych niż obowiązujące 
przepisy UE w poszczególnych obszarach, 
lub wykraczających poza nie.

Uzasadnienie

Nie powinno być wątpliwości co do faktu, że instytucje zamawiające mogą stawiać wymogi 
surowsze niż obowiązujące przepisy UE w poszczególnych obszarach lub wykraczające poza 
nie. Stwierdzenie na wstępie, że dyrektywa ma przyczynić się do osiągnięcia spójności pod 
względem klimatu, środowiska i społeczeństwa wyjaśni artykuły odnoszące się do tej kwestii 
w dalszej części. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Coraz bardziej zróżnicowane formy 
działań publicznych spowodowały 
konieczność bardziej przejrzystego 
zdefiniowania pojęcia samych zamówień. 
Przepisy UE dotyczące zamówień 
publicznych nie mają na celu objęcia 
wszystkich form wydatkowania środków 
publicznych, a jedynie te prowadzące do 
odpłatnego nabycia robót budowlanych, 
dostaw lub usług. Termin „nabycie” należy 
rozumieć jako szeroko pojęte uzyskiwanie 
korzyści z tytułu określonych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, przy czym 
przeniesienie praw własności na instytucje 
zamawiające nie jest konieczne. Co za tym 

(3) Coraz bardziej zróżnicowane formy 
działań publicznych spowodowały 
konieczność bardziej przejrzystego 
zdefiniowania pojęcia samych zamówień. 
Przepisy UE dotyczące zamówień 
publicznych nie mają na celu objęcia 
wszystkich form wydatkowania środków 
publicznych, a jedynie te prowadzące do 
odpłatnego nabycia robót budowlanych, 
dostaw lub usług. Termin „nabycie” należy 
rozumieć jako szeroko pojęte uzyskiwanie 
korzyści z tytułu określonych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, przy czym 
przeniesienie praw własności na instytucje 
zamawiające nie jest konieczne. Co za tym 
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idzie, samo finansowanie działalności, 
często związane z obowiązkiem zwrotu 
otrzymanych kwot, o ile nie zostały 
wykorzystane w zamierzonym celu, nie 
podlega zwykle przepisom dotyczącym 
zamówień publicznych.

idzie, samo finansowanie działalności, 
często związane z obowiązkiem zwrotu 
otrzymanych kwot, o ile nie zostały 
wykorzystane w zamierzonym celu, nie 
podlega przepisom dotyczącym zamówień 
publicznych. Zamówienia udzielane 
podmiotom kontrolowanym lub 
współpraca na rzecz wspólnej realizacji 
zadań użyteczności publicznej przez 
uczestniczące w niej instytucje 
zamawiające nie podlegają przepisom 
dotyczącym zamówień publicznych, o ile 
spełnione są warunki określone w 
niniejszej dyrektywie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Zgodnie z art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy 
określaniu i realizacji swojej polityki i 
swoich działań Unia musi brać pod uwagę 
wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony 
zdrowia ludzkiego. Niniejsza dyrektywa 
przyczynia się do osiągnięcia tych celów 
poprzez zachęcanie do zrównoważonego 
pod względem społecznym udzielania 
zamówień publicznych, dopilnowanie 
stosowania kryteriów społecznych na 
wszystkich etapach procedury udzielania 
zamówień oraz wzmocnienie wszystkich 
obowiązków istniejących na szczeblu 
unijnym, krajowym i międzynarodowym, 
związanych z warunkami pracy, ochroną 
socjalną i zdrowiem publicznym.
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Uzasadnienie

Punkt 5 preambuły odnosi się już do art. 11 TFUE, który zapewnia włączenie wymogów w 
zakresie ochrony środowiska do wszystkich strategii politycznych Unii. Celem tego nowego 
punktu preambuły jest takie same odniesienie do art. 9 TFUE, który zapewnia uwzględnienie 
celów społecznych i zdrowotnych we wszystkich strategiach politycznych Unii.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Główną zasadą strategii zdrowia na 
lata 2008–2013 jest zasada uwzględniania 
kwestii zdrowia we wszystkich obszarach 
polityki lub zasada włączania kwestii 
zdrowia do wszystkich strategii 
politycznych na szczeblu unijnym, 
krajowym i regionalnym, które to zasady 
są właściwe dla podejścia zatwierdzonego 
przez państwa członkowskie w deklaracji 
w sprawie zasady uwzględniania kwestii 
zdrowia we wszystkich obszarach polityki 
z 2007 r. Niniejsza dyrektywa przyczynia 
się do realizacji podejścia opartego na 
zasadzie uwzględniania kwestii zdrowia 
we wszystkich obszarach polityki, 
zapewniając, że przepisy dotyczące 
zamówień mogą pomóc instytucjom 
zamawiającym w osiągnięciu celów w 
zakresie zdrowia publicznego oraz że 
kryteria odnoszące się do zdrowia 
publicznego oraz do zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy mogą być 
stosowane na wszystkich etapach 
procedury udzielania zamówień.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zamówienia publiczne stanowią 
około 19% światowego PKB lub prawie 
40-krotność kwoty przekazywanej przez 
państwa członkowskie UE w ramach 
oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA). 
Jako takie mają one ogromny potencjał, 
aby być narzędziem służącym dotrzymaniu 
zobowiązań UE dotyczących zapewniania 
spójności polityki na rzecz rozwoju 
zgodnie z art. 208 TFUE oraz realizacji 
zrównoważonych polityk rządowych 
zarówno w państwach UE, jak i w krajach 
rozwijających się.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Instytucje zamawiające mają znaczną 
swobodę w wyborze specyfikacji 
technicznych określających dostawy, 
usługi lub roboty budowlane, które chcą 
uzyskać. Ponadto mają one znaczną 
swobodę w stosowaniu zarówno
specyfikacji technicznych, jak i kryteriów 
udzielenia zamówienia w celu osiągnięcia 
swoich celów. Dotyczy to również 
specyfikacji i kryteriów opracowanych z 
myślą o bardziej zrównoważonych 
zamówieniach publicznych. Specyfikacje 
techniczne oraz kryteria udzielenia 
zamówienia, w tym te odnoszące się do 
celów w zakresie zrównoważoności, muszą 
być powiązane z przedmiotem 
zamówienia. Celem niniejszej dyrektywy 
nie jest dalsze ograniczenie rodzajów 
aspektów, jakie instytucja zamawiająca 
może uwzględnić w ramach specyfikacji 
technicznych lub kryteriów udzielenia 
zamówienia, o ile zapewniona jest 
zgodność z zasadą związku z przedmiotem 
zamówienia.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Specyfikacje techniczne, kryteria 
udzielenia zamówienia oraz warunki 
realizacji zamówienia rozróżnia się na 
podstawie roli, jaką odgrywają one w 
procesie udzielania zamówień, a nie na 
podstawie treści specyfikacji lub 
kryteriów. Za pomocą specyfikacji 
technicznych instytucja zamawiająca 
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definiuje bezwzględnie obowiązujące 
warunki zamówienia; zdolność spełnienia 
wymogów zawartych w specyfikacjach 
technicznych jest warunkiem niezbędnym, 
aby móc zostać uznanym za kandydata do 
udzielenia zamówienia i wyłącznie te 
produkty lub usługi, które spełniają 
wspomniane wymogi specyfikacyjne, 
mogą być brane pod uwagę. Natomiast 
kryteria udzielenia zamówienia 
umożliwiają instytucji zamawiającej 
porównywanie względnych korzyści 
płynących z różnych połączeń kryteriów. 
Kryteria udzielenia zamówienia są ważone 
i każda oferta jest oceniana na podstawie 
stopnia, w jakim spełnia poszczególne 
kryteria, lecz zdolność spełnienia 
wszystkich kryteriów udzielenia 
zamówienia nie jest warunkiem 
niezbędnym. Wreszcie klauzule dotyczące 
realizacji zamówienia mogą być 
uwzględniane w zamówieniu w celu 
określenia sposobu realizacji zamówienia. 
Instytucja zamawiająca ma szeroko 
zakrojoną swobodę w uwzględnianiu 
swoich celów w zakresie zrównoważoności 
na każdym etapie procesu udzielania 
zamówień – za pośrednictwem 
specyfikacji technicznych, kryteriów 
udzielenia zamówienia oraz warunków 
realizacji zamówienia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Badania i innowacje, w tym 
ekoinnowacje i innowacje społeczne, to 
jedne z głównych motorów przyszłego 
wzrostu, stanowiące centralny punkt 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Instytucje publiczne powinny optymalnie 

(17) Badania i innowacje, w tym 
ekoinnowacje i innowacje społeczne, to 
jedne z głównych motorów przyszłego 
wzrostu, stanowiące centralny punkt 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Instytucje publiczne powinny optymalnie 
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pod względem strategicznym wykorzystać 
zamówienia publiczne w celu wspierania 
innowacji. Zakup innowacyjnych towarów 
i usług odgrywa kluczową rolę w poprawie 
skuteczności i jakości usług publicznych, 
przyczyniając się do rozwiązywania 
problemów społecznych. Pozwala także 
uzyskać optymalną relację jakości do 
wielkości zainwestowanych środków 
publicznych, jak również szersze korzyści 
gospodarcze, środowiskowe i społeczne 
pod względem generowania nowych idei, 
przełożenia ich na produkty i usługi 
innowacyjne, wspierając w ten sposób 
zrównoważony wzrost gospodarczy. 
Niniejsza dyrektywa powinna przyczynić 
się do ułatwienia udzielania zamówień 
publicznych w obszarze innowacji i pomóc 
państwom członkowskim w realizacji 
celów Unii innowacji. Należy zatem 
ustanowić specjalną procedurę udzielania 
zamówienia umożliwiającą instytucjom 
zamawiającym ustanowienie 
długoterminowego partnerstwa 
innowacyjnego na rzecz rozwoju, a 
następnie zakupu nowych, innowacyjnych 
produktów, usług lub robót budowlanych, 
o ile może on zostać zrealizowany zgodnie 
z uzgodnionymi poziomami wykonania i 
kosztami. Partnerstwo takie powinno mieć 
strukturę umożliwiającą wywołanie 
niezbędnego popytu rynkowego, co 
zachęcać będzie do opracowania 
innowacyjnego rozwiązania bez zamykania 
dostępu do rynku.

pod względem strategicznym wykorzystać 
zamówienia publiczne w celu wspierania 
innowacji. Zakup innowacyjnych towarów 
i usług odgrywa kluczową rolę w poprawie 
skuteczności i jakości usług publicznych, 
przyczyniając się do rozwiązywania 
problemów społecznych. Pozwala także 
uzyskać optymalną relację jakości do 
wielkości zainwestowanych środków 
publicznych, jak również szersze korzyści 
gospodarcze, środowiskowe i społeczne 
pod względem generowania nowych idei, 
przełożenia ich na produkty i usługi 
innowacyjne, wspierając w ten sposób 
zrównoważony wzrost gospodarczy. 
Niniejsza dyrektywa powinna przyczynić 
się do ułatwienia udzielania zamówień 
publicznych w obszarze innowacji i pomóc 
państwom członkowskim w realizacji 
celów Unii innowacji. Należy zatem 
ustanowić specjalną procedurę udzielania 
zamówienia umożliwiającą instytucjom 
zamawiającym ustanowienie 
długoterminowego partnerstwa 
innowacyjnego na rzecz rozwoju, a 
następnie zakupu nowych, innowacyjnych 
produktów, usług lub robót budowlanych, 
o ile może on zostać zrealizowany zgodnie 
z uzgodnionymi poziomami wykonania i 
kosztami. Partnerstwo takie powinno mieć 
strukturę umożliwiającą wywołanie 
niezbędnego popytu rynkowego, co 
zachęcać będzie do opracowania 
innowacyjnego rozwiązania bez zamykania 
dostępu do rynku. Ponadto przy 
określaniu warunków zamówień 
publicznych instytucje publiczne powinny
móc wybierać między udzieleniem 
zamówienia na podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie i na 
podstawie kryterium oferty najbardziej 
innowacyjnej i zrównoważonej (i, w 
stosownych przypadkach, najbardziej 
zaawansowanej technologicznie), a także 
powinny wyjaśnić przy publikowaniu 
zaproszenia do składania ofert, które 
kryterium będzie miało zastosowanie.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Odniesienie do efektywności energetycznej i oszczędności energii ma podstawowe znaczenie, 
biorąc pod uwagę dyrektywę w sprawie ekoprojektu oraz jej przepisy dotyczące produktów.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przyjąć jako kryterium udzielenia 
zamówienia „ofertę najkorzystniejszą
ekonomicznie”.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(38) Instytucje zamawiające muszą 
określić kryteria udzielenia zamówienia, na 
podstawie których dokonają oceny ofert w 
celu wyłonienia oferty prezentującej 
najlepszą relację jakości do ceny. Do 
wskazania oferty przedstawiającej 
najlepszą wartość instytucje zamawiające 
powinny zastosować obiektywne kryteria 
związane z przedmiotem zamówienia. 
Wybrane kryteria udzielenia zamówienia 
nie powinny jednak przyznawać instytucji 
zamawiającej nieograniczonej swobody 
wyboru. Procedura udzielenia 
zamówienia powinna raczej zapewniać 
skuteczną konkurencję poprzez 
zapewnienie ścisłej zgodności z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji i równego 
traktowania. Zasady te wymagają, między 
innymi, skutecznej i przejrzystej 
weryfikacji informacji przedstawianych 
przez oferentów.

Poprawka 15
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Szczególnie istotne jest pełne 
wykorzystanie potencjału zamówień 
publicznych dla osiągnięcia celów strategii
„Europa 2020” na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. W kontekście istotnych różnic 
pomiędzy poszczególnymi sektorami i 
rynkami nie byłoby jednak właściwe 
ustanowienie obowiązkowych wymogów 
w zakresie zamówień środowiskowych, 
społecznych i innowacyjnych. Prawodawca 
unijny określił już obowiązkowe wymogi 
w zakresie zamówień dotyczące 
osiągnięcia określonych celów w 
sektorach: pojazdów transportu drogowego
(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania ekologicznie 
czystych i energooszczędnych pojazdów 
transportu drogowego) oraz urządzeń 
biurowych (rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z 
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
wspólnotowego programu znakowania 
efektywności energetycznej urządzeń 
biurowych). Uzyskano ponadto znaczący 
postęp, jeśli chodzi o określenie wspólnych 
metodyk dotyczących rachunku cyklu 
życia. Wydaje się w związku z tym 
zasadne, by kontynuować działania w tym 
kierunku, pozostawiając ustanawianie
obowiązkowych celów i wartości 
docelowych przepisom właściwym dla 
poszczególnych sektorów w zależności od
polityki i warunków obowiązujących w 
danym sektorze, oraz by wspierać 
wypracowanie i stosowanie europejskich 
podejść do rachunku kosztów cyklu życia 
jako dalszej podstawy dla wykorzystania
zamówień publicznych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

(39) Szczególnie istotne jest pełne 
wykorzystanie potencjału zamówień 
publicznych dla osiągnięcia celów strategii
„Europa 2020” na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. W kontekście istotnych różnic 
pomiędzy poszczególnymi sektorami i 
rynkami nie byłoby jednak właściwe 
ustanowienie obowiązkowych wymogów 
w zakresie zamówień środowiskowych, 
społecznych i innowacyjnych. Prawodawca 
unijny określił już obowiązkowe wymogi 
w zakresie zamówień dotyczące 
osiągnięcia określonych celów w 
sektorach: pojazdów transportu drogowego
(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania ekologicznie 
czystych i energooszczędnych pojazdów 
transportu drogowego) oraz urządzeń 
biurowych (rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z 
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
wspólnotowego programu znakowania 
efektywności energetycznej urządzeń 
biurowych). Ponadto w dalszym ciągu 
dokonywane są znaczące postępy, jeśli 
chodzi o określenie wspólnych metodyk 
dotyczących rachunku cyklu życia, a 
sektorowe zastosowania rachunku 
kosztów cyklu życia są nadal 
opracowywane, testowane i udoskonalane.
Wydaje się w związku z tym zasadne, by 
kontynuować wykorzystywanie przepisów 
właściwych dla poszczególnych sektorów 
do ustanawiania obowiązkowych celów i 
wartości docelowych w kontekście polityki 
i warunków obowiązujących w danym 
sektorze w celu dalszego wykorzystywania
zamówień publicznych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Wysiłki te 
powinny obejmować sektorowe 
zastosowania rzetelnych metodyk 
rachunku kosztów cyklu życia. Zgodnie z 
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przepisami niniejszej dyrektywy 
obowiązkowe kryteria zamówień przyjęte 
za pośrednictwem przepisów właściwych 
dla poszczególnych sektorów mogą 
również obejmować specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia uwzględniające aspekty 
zrównoważoności związane z ogólnymi 
korzyściami lub szkodami społecznymi i 
środowiskowymi, nawet w przypadku gdy 
nie zostały lub nie mogą zostać one 
wyrażone w wartościach pieniężnych, pod 
warunkiem że są one powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz zgodne z 
zasadami przejrzystości, niedyskryminacji 
i jednakowej ochrony.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem zamówienia 
publicznego. Aby lepiej uwzględnić 
aspekty społeczne w ramach zamówień 
publicznych, można również zezwolić 
zamawiającym na uwzględnianie, w 
ramach kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, charakterystyki związanej z 
warunkami pracy osób bezpośrednio 
uczestniczących w danym procesie 
produkcji lub realizacji. Charakterystyka 
może dotyczyć wyłącznie ochrony zdrowia
personelu zaangażowanego w proces 
produkcji lub w celu wsparcia integracji 
społecznej osób znajdujących się w 

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

niekorzystnej sytuacji lub członków 
słabszych grup społecznych wśród 
personelu wyznaczonego do realizacji 
zamówienia, w tym dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech,
które bezpośrednio wpływają na warunki
pracy personelu. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia. W przypadku zamówień na 
usługi oraz zamówień dotyczących 
projektu robót budowlanych, instytucje 
zamawiające powinny również mieć 
możliwość zastosowania – jako kryterium 
udzielenia zamówienia – organizacji, 
kwalifikacji i doświadczenia personelu 
wyznaczonego do realizacji danego 
zamówienia, ze względu na fakt, że może 
to wpłynąć na jakość realizacji 
zamówienia, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu, 
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym 

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

stanowiącym zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie lub w dokumentach 
specyfikujących zamówienie. Mogą one, w 
szczególności, służyć wspieraniu 
organizacji wewnętrznych szkoleń 
zawodowych, zatrudniania osób mających 
szczególne trudności z integracją, a także 
zwalczania bezrobocia, ochrony 
środowiska, ochrony zdrowia publicznego
lub dobrostanu zwierząt. Można na 
przykład ustanowić odnoszące się do 
realizacji zamówienia wymogi w zakresie 
zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, przeprowadzenia 
szkoleń dla bezrobotnych lub 
młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy
(MOP), w szczególności konwencji nr 94 
MOP, o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

Uzasadnienie

Poprawka ta uwypukla znaczenie konwencji nr 94 MOP dotyczącej postanowień o pracy w 
umowach zawieranych przez władze publiczne, która odnosi się właśnie do zamówień 
publicznych. UE musi zobowiązać się do przestrzegania norm MOP.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup lub inną formę 
nabycia robót budowlanych, dostaw lub 
usług przez co najmniej jedną instytucję 
zamawiającą od wykonawców wybranych 
przez tę instytucję zamawiającą, 
niezależnie od tego, czy roboty budowlane, 
dostawy lub usługi przeznaczone są do 
celów publicznych.

2. Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup robót 
budowlanych, dostaw lub usług za pomocą 
zamówień publicznych przez co najmniej 
jedną instytucję zamawiającą od 
wykonawców wybranych przez tę 
instytucję zamawiającą.
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Uzasadnienie

Zmiana ta jest konieczna, by umożliwić władzom samorządowym skuteczną współpracę w 
celu świadczenia niektórych usług w interesie ogólnym, tak jak np. gospodarowanie 
odpadami i oczyszczanie wody.

Poprawka 19

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

Uzasadnienie

Zmiana ta jest konieczna, by umożliwić władzom samorządowym skuteczną współpracę w 
celu świadczenia niektórych usług w interesie ogólnym, tak jak np. gospodarowanie 
odpadami i oczyszczanie wody.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zamówienie udzielone przez instytucję 
zamawiającą innej osobie prawnej 
wykracza poza zakres stosowania 
niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki:
a) instytucja zamawiająca sprawuje nad 
daną osobą prawną kontrolę podobną do 
kontroli, jaką sprawuje nad własnymi 
jednostkami;
b) główna część działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzona na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
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prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają aktywnych udziałów podmioty 
prywatne.

(tekst art. 11 ust. 1 wniosku Komisji ze zmianami)

Uzasadnienie

Zmiana ta jest konieczna, by umożliwić władzom samorządowym skuteczną współpracę w 
celu świadczenia niektórych usług w interesie ogólnym, tak jak np. gospodarowanie 
odpadami i oczyszczanie wody. Jest to kwestia zakresu i dlatego art. 11 wniosku Komisji ze 
zmianami został przeniesiony do art. 1.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Ustęp 2a (nowy) ma także 
zastosowanie w przypadku gdy 
kontrolowany podmiot (lub podmioty) 
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.

(tekst art. 11 ust. 2 wniosku Komisji ze zmianami)

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 1 ust. 2a (nowy).
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Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Niemniej jednak instytucja 
zamawiająca, która nie sprawuje nad 
osobą prawną kontroli w rozumieniu ust. 
3, może udzielić zamówienia publicznego 
osobie prawnej, nad którą sprawuje 
kontrolę wspólnie z innymi instytucjami 
zamawiającymi, poza zakresem przepisów 
niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:
a) instytucje zamawiające sprawują 
wspólnie nad daną osobą prawną kontrolę 
podobną do kontroli, jaką sprawują nad 
własnymi jednostkami;
b) główna część działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzona na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają aktywnych udziałów podmioty 
prywatne.

(tekst art. 11 ust. 3 wniosku Komisji ze zmianami)

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 1 ust. 2a (nowy).

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie publiczne w 
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rozumieniu art. 2 ust. 7 niniejszej 
dyrektywy, a zatem wykracza ona poza 
zakres niniejszej dyrektywy, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki:
a) celem partnerstwa jest wykonywanie 
zadań użyteczności publicznej 
powierzonych wszystkim instytucjom 
publicznym,
b) zadanie to zostało wykonane wyłącznie 
przez zainteresowane instytucje publiczne, 
tj. bez udziału aktywnego kapitału 
prywatnego.

(tekst art. 11 ust. 4 wniosku Komisji ze zmianami)

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 1 ust. 2a (nowy).

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. Przekazywanie zadań między 
organizacjami sektora publicznego jest 
jednak sprawą wewnętrznej organizacji 
administracyjnej państw członkowskich 
oraz nie podlega przepisom dotyczącym 
zamówień publicznych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22a) „proces produkcji zrównoważony 
pod względem społecznym” oznacza 
proces produkcji, podczas którego przy 
wykonywaniu robót, usług i dostaw 
przestrzega się przepisów w zakresie 
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zdrowia i bezpieczeństwa, prawa 
socjalnego i prawa pracy, zasad i norm, 
zwłaszcza w odniesieniu do zasady 
równego traktowania w miejscu pracy, 
zdefiniowanych w prawodawstwie 
unijnym i krajowym, a także w układach 
zbiorowych, które stosuje się w 
sytuacjach, w których ma miejsce 
realizacja robót budowlanych, usług i 
dostaw;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony
Stosunki między instytucjami publicznymi
1. Zamówienie udzielone przez instytucję 
zamawiającą innej osobie prawnej 
wykracza poza zakres stosowania 
niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki:
a) instytucja zamawiająca sprawuje nad 
daną osobą prawną kontrolę podobną do 
kontroli, jaką sprawuje nad własnymi 
jednostkami;
b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.
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 
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decyzje kontrolowanej osoby prawnej.
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.
3. Niemniej jednak instytucja 
zamawiająca, która nie sprawuje nad 
osobą prawną kontroli w rozumieniu ust. 
1, może udzielić zamówienia publicznego 
osobie prawnej, nad którą sprawuje 
kontrolę wspólnie z innymi instytucjami 
zamawiającymi, bez zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli 
spełnione są następujące warunki:
a) instytucje zamawiające sprawują 
wspólnie nad daną osobą prawną kontrolę 
podobną do kontroli, jaką sprawują nad 
własnymi jednostkami;
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;
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.
Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające sprawują wspólnie kontrolę 
nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki:
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;
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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.
4. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie publiczne w 
rozumieniu art. 2 ust. 6 niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:
a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;
b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;
c) uczestniczące instytucje zamawiające 
nie prowadzą na otwartym rynku więcej 
niż 10 % mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;
d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;
e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.
5. Brak udziałów podmiotów prywatnych, 
o którym mowa w ust. 1–4, weryfikuje się 
na etapie udzielenia zamówienia lub 
zawarcia umowy.
Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
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przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień.

(tekst art. 11 częściowo przeniesiony do art. 1 – zob. poprawki do art. 1 ust. 2a-d (nowe))

Uzasadnienie

Treść art. 11 wniosku Komisji jest ważna dla zakresu dyrektywy i dlatego ze zmianami została 
przeniesiona do art. 1. W związku z tym art. 11 wniosku Komisji został skreślony.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Zamówienia na usługi udzielane na 

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

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie art. 18 z obowiązującej dyrektywy 2004/18/WE. Artykuł ten jest 
istotny dla działań w interesie ogólnym, np. gier (dozwolonych przez państwo loterii) czy 
unieszkodliwiania odpadów. Artykuł ten umożliwia władzom zastrzeżenie niektórych działań 
dla określonych firm wewnętrznych. Trybunał Sprawiedliwości zastosował to postanowienie 
w sprawie C-360/96.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mogą również postanowić, że instytucje 
zamawiające mogą stosować procedurę 
konkurencyjną z negocjacjami lub dialog 
konkurencyjny w każdym z następujących 
przypadków:

Państwa członkowskie postanawiają, że 
instytucje zamawiające mogą stosować 
procedurę konkurencyjną z negocjacjami 
lub dialog konkurencyjny zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy w każdym 
z następujących przypadków:

Uzasadnienie

W określonych przypadkach procedura konkurencyjna z negocjacjami jest jedynym możliwym 
sposobem udzielenia skomplikowanych zamówień. Instytucje zamawiające powinny móc 
zatem wybierać taką procedurę w tego rodzaju przypadkach.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może podjąć 
decyzję o niedokonywaniu transpozycji do 
prawa krajowego procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego oraz partnerstwa 
innowacyjnego.

skreślony

Uzasadnienie

W określonych przypadkach procedura konkurencyjna z negocjacjami jest jedynym możliwym 
sposobem udzielenia skomplikowanych zamówień. Instytucje zamawiające powinny móc 
zatem wybierać taką procedurę w tego rodzaju przypadkach.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34a
Centralna strona internetowa oferująca 

możliwość składania ofert drogą 
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elektroniczną
Na potrzeby przejrzystości instytucje 
publiczne mogą publikować informacje o 
zrealizowanych robotach budowlanych 
itd. na centralnej europejskiej stronie 
internetowej stworzonej w tym celu, na 
której podawane są kwoty, ilości itp., tak 
aby inne instytucje publiczne mogły 
porównywać koszty porównywalnych 
robót budowlanych itd. oraz opierać swoje 
zaproszenia do składania ofert na tych 
informacjach, co mogłoby przyczynić się 
do ograniczenia kosztów oraz pomóc w 
identyfikacji głównych różnic w cenach 
zamówień.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Specyfikacje techniczne, zdefiniowane 
w załączniku VIII pkt 1, przedstawia się w 
dokumentach specyfikujących zamówienie. 
Precyzuje się w nich wymagane cechy 
robót budowlanych, usług lub dostaw.

1. Specyfikacje techniczne, zdefiniowane 
w załączniku VIII pkt 1, przedstawia się w 
dokumentach specyfikujących zamówienie. 
Precyzuje się w nich wymagane cechy 
robót budowlanych, usług lub dostaw, aby 
osiągnąć cele instytucji zamawiającej w 
zakresie zrównoważoności i dobrostanu 
zwierząt.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Etykiety Etykiety i certyfikaty normy 
zweryfikowanej przez osobę trzecią

Uzasadnienie

Zastosowanie etykiet powinno zostać zlikwidowane na korzyść stosowania norm. Normy są 
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użyteczne, jako że są dobrze rozumiane przez oferentów w danej dziedzinie, a także aby 
instytucje zamawiające nie musiały wyważać otwartych drzwi. Poprzez podkreślenie 
stosowania norm dyrektywa ułatwia instytucjom zamawiającym określanie wymogów 
środowiskowych i społecznych.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wymagania w zakresie etykiet lub
certyfikatu normy zweryfikowanej przez 
stronę trzecią dotyczą wyłącznie cech, 
które są związane z przedmiotem 
zamówienia i są odpowiednie dla 
określenia cech robót budowlanych, 
dostaw lub usług będących przedmiotem 
zamówienia;

Poprawka 35
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymagania w zakresie etykiet 
opracowuje się na podstawie danych 
naukowych lub na podstawie innych 
kryteriów obiektywnie możliwych do 
sprawdzenia i niedyskryminacyjnych;

b) wymagania w zakresie etykiet lub 
certyfikatu normy zweryfikowanej przez 
stronę trzecią opracowuje się na podstawie 
danych naukowych lub na podstawie 
innych kryteriów obiektywnie możliwych 
do sprawdzenia i niedyskryminacyjnych;

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zasady wyboru są odpowiednio 
proporcjonalne do charakteru 
zamówienia;

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) etykiety lub certyfikaty normy 
zweryfikowanej przez stronę trzecią 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;

Poprawka 38

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

d) etykiety są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

d) etykiety lub certyfikaty normy 
zweryfikowanej przez stronę trzecią są 
dostępne dla wszystkich zainteresowanych 
stron;

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) kryteria dotyczące etykiety lub 
certyfikatu normy zweryfikowanej przez 
stronę trzecią są określane przez osobę 
trzecią, która jest niezależna od 
wykonawcy ubiegającego się o etykietę.
Stroną trzecią może być konkretny organ 
krajowy lub rządowy albo organizacja.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli etykieta spełnia warunki 
przewidziane w ust. 1 lit. b), c), d) i e), lecz
określa również wymagania niezwiązane z 
przedmiotem zamówienia, instytucje 
zamawiające mogą określić specyfikacje 
techniczne poprzez odniesienie do tych 
szczegółowych specyfikacji dotyczących 
danej etykiety lub, w razie potrzeby, ich 
części, które są związane z przedmiotem 
zamówienia i są odpowiednie dla 
określenia cech tego przedmiotu.

2. Jeżeli norma zweryfikowana przez 
osobę trzecią nie odpowiada definicji w 
punkcie 6 załącznika VIII, ponieważ
określa wymagania niezwiązane z 
przedmiotem zamówienia, instytucje 
zamawiające mogą określić specyfikacje 
techniczne poprzez odniesienie do tych 
szczegółowych specyfikacji dotyczących 
danej normy lub, w razie potrzeby, ich 
części, które są związane z przedmiotem 
zamówienia i są odpowiednie dla 
określenia cech tego przedmiotu.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest podkreślenie wykorzystania norm osób trzecich w 



PE487.738v02-00 34/48 AD\910630PL.doc

PL

zamówieniach publicznych. Stosując normy zweryfikowane przez osobę trzecią instytucje 
zamawiające i oferenci posiadają jasne, adekwatne i użyteczne narzędzie. Fakt, że produkt 
lub usługa jest zgodna z normą zweryfikowaną przez osobę trzecią stanowi dowód, że 
spełniono kryteria instytucji zamawiającej.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca może stwierdzić w 
specyfikacjach technicznych, że roboty, 
dostawy lub usługi zgodne z taką normą 
będą uznawane za zgodne ze 
specyfikacjami technicznymi. Instytucje 
zamawiające przyjmują również wszystkie 
równoważne normy odpowiadające 
specyfikacjom wskazanym przez instytucje 
zamawiające. W przypadku robót, dostaw 
lub usług, które nie zostały poddane 
weryfikacji przez osobę trzecią pod kątem 
zgodności z taką normą instytucje 
zamawiające przyjmują również 
dokumentację techniczną producenta lub 
inny odpowiedni dowód, taki jak 
certyfikaty lub oświadczenia.

Uzasadnienie

Zastosowanie etykiet powinno zostać zlikwidowane na korzyść stosowania norm. Normy są 
użyteczne, jako że są dobrze rozumiane przez oferentów w danej dziedzinie, a także aby 
instytucje zamawiające nie musiały wyważać otwartych drzwi. Poprzez podkreślenie 
stosowania norm dyrektywa ułatwia instytucjom zamawiającym określanie wymogów 
środowiskowych i społecznych.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy kandydat lub oferent, który 
znajduje się w jednej z sytuacji, o których 

4. Jeżeli każdy kandydat lub oferent, który 
znajduje się w jednej z sytuacji, o których 



AD\910630PL.doc 35/48 PE487.738v02-00

PL

mowa w ust. 1, 2 i 3, może przedstawić
instytucji zamawiającej dowody 
wykazujące jego rzetelność pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy 
wykluczenia.

mowa w ust. 1, 2 i 3, przedstawi instytucji 
zamawiającej dowody wykazujące jego 
rzetelność pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia, instytucja 
zamawiająca może ponownie rozważyć 
wykluczenie oferty.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyraźne i jednoznaczne zapewnienie, że każdy oferent musi 
przestrzegać przepisów unijnych, krajowych i regionalnym oraz innych wiążących przepisów, 
i że instytucje zamawiające mają wyraźne prawo do wykluczania oferentów, którzy naruszają 
wspomniane przepisy.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) poszanowania norm w dziedzinie 
zdrowia i bezpieczeństwa, prawa 
socjalnego, prawa pracy i prawa 
środowiskowego określonego w 
ustawodawstwie UE i ustawodawstwie 
krajowym, a także w układach 
zbiorowych.

Uzasadnienie

Zastosowanie etykiet powinno zostać zlikwidowane na korzyść stosowania norm. Normy są 
użyteczne, jako że są dobrze rozumiane przez oferentów w danej dziedzinie, a także aby 
instytucje zamawiające nie musiały wyważać otwartych drzwi. Poprzez podkreślenie 
stosowania norm dyrektywa ułatwia instytucjom zamawiającym określanie wymogów 
środowiskowych i społecznych.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do zdolności technicznej i 
zawodowej instytucje zamawiające mogą 

4. W odniesieniu do zdolności technicznej i 
zawodowej instytucje zamawiające mogą 



PE487.738v02-00 36/48 AD\910630PL.doc

PL

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

wymagać, aby wykonawcy posiadali 
niezbędne zasoby ludzkie i techniczne oraz 
doświadczenie umożliwiające zapewnienie 
realizacji zamówienia na odpowiednim 
poziomie jakości lub wprowadzili 
uzgodnienia umożliwiające im uzyskanie 
dostępu do tych zasobów ludzkich i 
technicznych oraz doświadczenia, bądź 
ich zdobycie, a w przypadkach gdy jest to 
wymagane przez instytucję zamawiającą, 
zgodnie z jakąkolwiek klauzulą realizacji 
zamówienia określoną zgodnie z art. 70. 
Instytucja zamawiająca może stwierdzić, 
że wykonawcy nie gwarantują wymaganej 
realizacji, jeżeli ustaliła, że mają oni 
sprzeczne interesy, które mogą mieć 
negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.

Uzasadnienie

Zastosowanie etykiet powinno zostać zlikwidowane na korzyść stosowania norm. Normy są 
użyteczne, jako że są dobrze rozumiane przez oferentów w danej dziedzinie, a także aby 
instytucje zamawiające nie musiały wyważać otwartych drzwi. Poprzez podkreślenie 
stosowania norm dyrektywa ułatwia instytucjom zamawiającym określanie wymogów 
środowiskowych i społecznych.

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Postanowienia określone w ust. 1, 2, 3, 4 i 
5 odnoszą się do procedur zlecania 
podwykonawstwa oraz podmiotów 
świadczących usługi podwykonawstwa.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie instytucjom zamawiającym większych możliwości 
uwzględnienia podwykonawstwa.

Poprawka 46
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego

Normy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego i zarządzania 
dobrostanem zwierząt
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bez uszczerbku dla krajowych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług, 
kryterium, na podstawie którego instytucje 
zamawiające udzielają zamówień 
publicznych, jest oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie.

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie;
b) najniższy koszt. 
Koszty można szacować, zgodnie z 
wyborem dokonanym przez instytucję 
zamawiającą, 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. 67.

Poprawka 51
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
o której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu 
widzenia instytucji zamawiającej ustala 
się na podstawie kryteriów związanych z 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego. Kryteria te obejmują, oprócz 
ceny lub kosztu, o których mowa w ust. 1 
lit. b), inne kryteria związane z 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego, takie jak:
a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe oraz innowacyjny 
charakter;

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

b) w przypadku zamówień na usługi oraz 
zamówień obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikację i 
doświadczenie personelu wyznaczonego 
do realizacji danego zamówienia, co 
skutkuje tym, że po udzieleniu 
zamówienia taki personel może zostać 
zastąpiony wyłącznie za zgodą instytucji 
zamawiającej, która musi sprawdzić, czy 
zastępstwo zapewnia równoważną 
organizację i jakość;
c) serwis posprzedażny oraz pomoc 
techniczna, termin dostarczenia i czas 
dostarczenia lub realizacji;
d) określony proces produkcji lub 
realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, bądź 
dowolnego innego etapu cyklu życia, o 
którym mowa w art. 2 pkt 22, w zakresie, 
w jakim kryteria te są określone zgodnie z 
ust. 4 i dotyczą czynników bezpośrednio 
związanych z tymi procesami oraz 
charakteryzują określony proces 
produkcji lub realizacji wymaganych 
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robót budowlanych, dostaw lub usług.

Poprawka 52

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kryteria, o których mowa w ust. 2, 
mogą obejmować:

a) jakość, w tym wartość techniczną, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników;

b) innowacyjne cechy charakterystyczne, 
obejmujące najlepsze dostępne techniki;

c) kryteria w zakresie środowiska i 
zrównoważonego rozwoju, w tym 
rachunek kosztów cyklu życia, 
zdefiniowany w art. 67, i kryteria w 
zakresie ekologicznych zamówień 
publicznych;

d) kryteria procesu produkcji 
zrównoważonego pod względem 
społecznym, które mogą również 
obejmować zatrudnianie osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych;

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

f) serwis posprzedażny oraz pomoc 
techniczna, termin dostarczenia i czas 
dostarczenia lub realizacji;

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

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. 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.

skreślony

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), instytucja zamawiająca określa – w 
ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania, w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 

5. Instytucja zamawiająca określa – w 
ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania, w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
lub, w przypadku dialogu 
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lub, w przypadku dialogu 
konkurencyjnego, w dokumencie 
opisowym – odpowiednią wagę przypisaną 
każdemu z kryteriów wybranych do celów 
ustalenia oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie.

konkurencyjnego, w dokumencie 
opisowym – odpowiednią wagę przypisaną 
przez nią każdemu z kryteriów wybranych 
do celów ustalenia oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie.

Poprawka 55

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) została opracowana w ścisłym 
porozumieniu z zainteresowanymi 
stronami oraz opiera się na danych 
naukowych lub na innych kryteriach 
obiektywnie możliwych do 
zweryfikowania i niedyskryminacyjnych;

Poprawka 56

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) została ustalona na potrzeby 
powtarzalnego lub ciągłego stosowania;

b) została przetestowana i zweryfikowana 
z udziałem dostawców oraz ustalona na 
potrzeby powtarzalnego lub ciągłego 
stosowania;

Poprawka 57

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) została sformułowana w celu 
zapewnienia tego, że organy nadzoru 
rynkowego mogą zweryfikować zgodność 
produktu z zadeklarowanymi kosztami 
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cyklu życia.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Instytucje zamawiające powinny mieć prawo odmowy udzielenia zamówienia w oparciu o 
ofertę, która nie jest zgodna z przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Odniesienie do 
przepisów wykonawczych w niniejszym artykule nie powinno ograniczać się do 
ustawodawstwa Unii w określonych dziedzinach regulacji. Niniejszy artykuł powinien zostać 
rozszerzony o ustawodawstwo krajowe oraz systemy regulacji rynku pracy.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca może określić lub 
zostać zobligowaną przez państwo 
członkowskie do określenia w 
dokumentach zamówienia organu lub 
organów, od których kandydat lub oferent 
może uzyskać odpowiednie informacje na 
temat obowiązków związanych z 
podatkami, ochroną środowiska, a także 
na temat przepisów o ochronie 
zatrudnienia oraz warunkach pracy 
obowiązujących zwykle w miejscu, w 
którym mają być wykonywane roboty lub 
świadczone usługi oraz mających 
zastosowanie wobec robót prowadzanych 
na danym terenie lub usług świadczonych 
podczas realizacji zamówienia.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza ponownie, z niewielkimi zmianami, art. 27 ust. 1 aktualnej 
dyrektywy 2004/18/WE dotyczącej zamówień publicznych (WE 2004/18). Nie powinno się go 
skreślać z uwagi na jego znaczenie w kwestii zachęcania oferentów z innych krajów do 
uczestnictwa w zamówieniach publicznych oraz do wspierania handlu transgranicznego.



AD\910630PL.doc 45/48 PE487.738v02-00

PL

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udzielając informacji, o których mowa w 
ust. 1, instytucja zamawiająca wymaga od 
oferentów lub kandydatów do udziału w 
procedurze udzielenia zamówienia 
zaznaczenia, że podczas sporządzania 
ofert uwzględnili oni obowiązki 
wynikające z przepisów o ochronie 
środowiska i zatrudnienia oraz warunki 
pracy obowiązujące zwykle w miejscu, w 
którym ma zostać zrealizowane 
zamówienie lub świadczona usługa.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza ponownie, z niewielkimi zmianami, art. 27 ust. 2 aktualnej 
dyrektywy 2004/18/WE. Nie powinno się go skreślać z uwagi na jego znaczenie w kwestii 
zachęcania oferentów z innych krajów do uczestnictwa w zamówieniach publicznych oraz do 
wspierania handlu transgranicznego.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez 
uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności 
głównego wykonawcy. System 
odpowiedzialności solidarnej oznacza, że 
cały łańcuch podwykonawców jest 
wspólnie odpowiedzialny w kwestii praw 
podstawowych, przepisów odnoszących się 
do środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, 
a także przepisów socjalnych i przepisów 
prawa pracy (jak określono w art. 2, 22a 
(nowy), 40, 54, 55 i 56).
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie instytucjom zamawiającym większych możliwości 
uwzględnienia podwykonawstwa.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie powołują jeden 
niezależny organ odpowiedzialny za 
nadzór i koordynację działań wdrażających
(zwany dalej „organem nadzoru”). Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
jego wyznaczeniu.

1. Państwa członkowskie powołują jeden 
niezależny organ odpowiedzialny za 
nadzór i koordynację działań wdrażających
(zwany dalej „organem nadzoru”) w 
sytuacji, gdy tego rodzaju niezależny 
organ jeszcze nie istnieje. Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
jego wyznaczeniu.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „Norma zweryfikowana przez osobę 
trzecią” oznacza specyfikację określoną w 
stosunku do cech środowiskowych, 
społecznych lub innych cech robót, usług 
lub dostaw (w tym cech cyklu życia oraz 
społecznych cech trwałego procesu 
produkcyjnego) dostępną dla wszystkich 
zainteresowanych stron i wymagającą 
weryfikacji zgodności przez osobę trzecią 
niezależną od ofert, której kryteria:
a) dotyczą jedynie cech powiązanych z 
przedmiotem zamówienia;
b) zostały sporządzone na podstawie 
danych naukowych lub na podstawie 
innych obiektywnie weryfikowalnych i 
niedyskryminacyjnych kryteriów;
c) zostały określone w drodze otwartej i 
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przejrzystej procedury, w której mogą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
podmioty, w tym instytucje rządowe, 
związki zawodowe, konsumenci, 
producenci, dystrybutorzy oraz 
organizacje zajmujące się ochroną 
środowiska;
d) zostały określone przez osobę trzecią, 
która jest niezależna od jakiegokolwiek 
podmiotu gospodarczego ubiegającego się 
o weryfikację zgodności.

Uzasadnienie

Modyfikacja wynikająca ze zmian dotyczących norm.

Poprawka 65

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Konwencja Nr 94 dotycząca 
postanowień o pracy (w umowach 
zawieranych przez władze publiczne);

Uzasadnienie

Zapewnienie minimalnych standardów zdrowotnych oraz standardów bezpieczeństwa i 
dobrobytu pracowników zatrudnianych przez wykonawców.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI – wiersz 2 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Usługi zdrowotne i społeczne Usługi zdrowotne i społeczne, w tym 
usługi ratunkowe
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