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Poprawka 469
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wyjątek ten powinien być ograniczony do minimum, tak aby zagwarantować konkurencję. 
Należy zatem zapisać, że cała działalność czyli 100% działalności osoby prawnej powinno 
być prowadzone na potrzeby instytucji zamawiającej sprawującej kontrolę.

Poprawka 470
Marian Harkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Drugoplanowe działania instytucji publicznej tworzą nieuczciwą konkurencję w przypadku 
bezpośredniej lub pośredniej działalności na rynku. Wyłączenie konkurencji powinno 
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ograniczać się do zamówień udzielanych instytucjom publicznym pod całkowitą kontrolą 
instytucji udzielającej zamówienia i nie należy dopuszczać żadnych udziałów podmiotów 
prywatnych w tych podmiotach. Omawiana dyrektywa daje możliwość wyjaśnienia i 
uproszczenia przepisów, które gwarantują najlepsze wykorzystanie zasobów publicznych.

Poprawka 471
Riikka Manner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji oznacza, że podmiot sektora publicznego może otrzymać zamówienie 
bezpośrednio od kontrolującego go podmiotu sektora publicznego, a następnie 10% swojej 
działalności prowadzić na rynku. Owe 10% to mogą być oczywiście miliony euro, które silnie 
zakłóciłyby konkurencję w wielu obszarach rynkowych. Nie są zachowane równe warunki, 
jeśli podmiot sektora publicznego może sprzedawać usługi i produkty na tym samym 
konkurencyjnym rynku, na którym działają podmioty prywatne.

Poprawka 472
Toine Manders

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) co najmniej 50 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;
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Or. nl

Poprawka 473
Françoise Castex

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 474
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) 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; w przypadku 
spalarni odpadów ten minimalny limit 
wynosi 50 %.

Or. da

Poprawka 475
Marian Harkin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Drugoplanowe działania instytucji publicznej tworzą nieuczciwą konkurencję w przypadku 
bezpośredniej lub pośredniej działalności na rynku. Wyłączenie konkurencji powinno 
ograniczać się do zamówień udzielanych instytucjom publicznym pod kontrolą instytucji 
udzielającej zamówienia i nie należy dopuszczać żadnych udziałów podmiotów prywatnych w 
tych podmiotach. Omawiana dyrektywa daje możliwość wyjaśnienia i uproszczenia 
przepisów, które gwarantują najlepsze wykorzystanie zasobów publicznych.

Poprawka 476
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Musi istnieć jasne rozróżnienie między współpracą publiczno-publiczną a partnerstwami 
publiczno-prywatnymi. Jednakże w niektórych państwach członkowskich udział podmiotów 
prywatnych może być obowiązkiem egzekwowanym prawnie.

Poprawka 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) w kontrolowanej osobie prawnej 
podmioty prywatne posiadają jedynie 
bierne udziały, tzn. udziały, które nie 
pozwalają na wywieranie wpływu na 
działania operacyjne.

Or. de

Uzasadnienie

Wyłączenie to powinno obowiązywać jedynie w odniesieniu do aktywnych prywatnych 
udziałów kapitałowych w kontrolowanej osobie prawnej, w oparciu o które możliwe jest 
wywieranie wpływu na decyzje operacyjne. Poprawka ta dopuszcza zwykłe udziały kapitałowe 
w osobie prawnej, takie jak wkłady ciche, bez naruszenia wyłączenia dotyczącego układów 
świadczenia usług wewnętrznych. Konieczne jest stworzenie możliwości dla zwykłych 
udziałów kapitałowych, aby gminy mogły oferować obywatelom usługi za rozsądną cenę.

Poprawka 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, o 
ile nie jest to przewidziane w prawie 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich z uwagi na kontekst historyczny i utrwalone struktury 
posiadanie udziałów przez podmioty prywatne jest przewidziane przepisami prawa. Takie 
formy współpracy powinny być nadal możliwe, lecz we wszelkich innych przypadkach udział 
podmiotów prywatnych powinien być wykluczony zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka 479
Wim van de Camp
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 480
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) udziały podmiotów prywatnych w 
kontrolowanej osobie prawnej nie 
przekraczają 50% jej akcji z prawem 
głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Prywatni inwestorzy mogą wpływać na decyzje zarządu tylko wówczas, gdy posiadają w 
kontrolowanej osobie prawnej ponad 50% akcji z prawem głosu. Niniejsza poprawka ma 
umożliwić inwestycje czysto kapitałowe, nie wpływając na wyjątek dotyczący zamówień 
wewnętrznych i współpracy poziomej.

Poprawka 481
Pablo Arias Echeverría

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Poprawka 482
Pablo Arias Echeverría

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Poprawka 483
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Lit. a) pierwszego akapitu jest wystarczająco jasna – powtórzenie jest niepotrzebne.
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Poprawka 484
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 485
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie artykułu. Zob. poprawka do art. 11 ust. 1 lit. a).

Poprawka 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Aby osiągnąć zadeklarowany cel polegający na uproszczeniu przepisów, należy unikać 
nadmiernej ilości objaśnień w tekście prawnym i w zamian za to udostępnić je w oddzielnej 
instrukcji, wskazówkach, podręczniku lub publikacjach objaśniających Komisji. Dlatego część 
ta powinna zostać skreślona. Umieszczenie w tym miejscu objaśnienia wykraczającego poza 
odnośne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niewłaściwe.

Poprawka 487
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de
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Poprawka 488
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Drugoplanowe działania instytucji publicznej tworzą nieuczciwą konkurencję w przypadku 
bezpośredniej lub pośredniej działalności na rynku. Wyłączenie konkurencji powinno 
ograniczać się do zamówień udzielanych instytucjom publicznym pod całkowitą kontrolą 
instytucji udzielającej zamówienia i nie należy dopuszczać żadnych udziałów podmiotów 
prywatnych w tych podmiotach. Omawiana dyrektywa daje możliwość wyjaśnienia i 
uproszczenia przepisów, które gwarantują najlepsze wykorzystanie zasobów publicznych.

Poprawka 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Or. de
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Uzasadnienie

Kryterium orientacyjnym dla kontroli nad osobą prawną, której powierzono realizację 
zamówienia, powinna być możliwość wpływu na własną jednostkę instytucji zamawiającej, 
która podlega całkowicie nadzorowi i poleceniom swojego kierownictwa. Własne jednostki 
nie dysponują autonomią lub w najlepszym razie jest ona niewielka.

Poprawka 490
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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. Powyższe 
warunki muszą być odpowiednio 
spełnione, jeżeli instytucja zamawiająca 
udziela zamówienia osobie prawnej, nad 
którą sprawuje kontrolę wspólnie z innymi 
instytucjami zamawiającymi.

Or. de

Poprawka 491
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
nad nim kontrolę lub innej osobie 

skreślony
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prawnej kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie wyjątku „in house” należy ograniczyć do minimum. Niniejszy odwrotny wyjątek 
„in house” stanowi niewłaściwe rozszerzenie orzeczenia ETS w sprawie Teckal i w związku z 
tym należy go usunąć.

Poprawka 492
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Drugoplanowe działania instytucji publicznej tworzą nieuczciwą konkurencję w przypadku 
bezpośredniej lub pośredniej działalności na rynku. Wyłączenie konkurencji powinno 
ograniczać się do zamówień udzielanych instytucjom publicznym pod całkowitą kontrolą 
instytucji udzielającej zamówienia i nie należy dopuszczać żadnych udziałów podmiotów 
prywatnych w tych podmiotach. Omawiana dyrektywa daje możliwość wyjaśnienia i 
uproszczenia przepisów, które gwarantują najlepsze wykorzystanie zasobów publicznych.
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Poprawka 493
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi(-om) 
sprawującemu(-ym) 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 egzekwowanych form udziałów 
podmiotów prywatnych.

Or. en

Poprawka 494
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl
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Poprawka 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. (Nie dotyczy wersji polskiej.)

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana dotyczy tylko niemieckiej wersji językowej.

Poprawka 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi lub podmiotom 
sprawującym nad nim kontrolę lub innej 
osobie prawnej kontrolowanej przez tę 
instytucję zamawiającą, pod warunkiem że 
w osobie prawnej, której udziela się 
zamówienia publicznego, podmioty 
prywatne posiadają jedynie bierne udziały, 
tzn. udziały, które nie pozwalają na 
wywieranie wpływu na działania 
operacyjne kontrolowanej osoby prawnej.
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Or. de

Uzasadnienie

Należy ująć tu również przypadek wspólnego świadczenia zadań publicznych przez wiele 
instytucji zamawiających.

Poprawka 497
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 498
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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 udziały 
podmiotów prywatnych w osobie prawnej, 
której udziela się zamówienia publicznego, 
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podmioty prywatne. nie przekraczają 50% jej akcji z prawem 
głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Prywatni inwestorzy mogą wpływać na decyzje zarządu tylko wówczas, gdy posiadają w 
kontrolowanej osobie prawnej ponad 50% akcji z prawem głosu. Niniejsza poprawka ma 
umożliwić inwestycje czysto kapitałowe, nie wpływając na wyjątek dotyczący zamówień 
wewnętrznych i współpracy poziomej.

Poprawka 499
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

skreślony

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 
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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;
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. de

Poprawka 500
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

skreślony

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 
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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;
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

Drugoplanowe działania instytucji publicznej tworzą nieuczciwą konkurencję w przypadku 
bezpośredniej lub pośredniej działalności na rynku. Wyłączenie konkurencji powinno 
ograniczać się do zamówień udzielanych instytucjom publicznym pod całkowitą kontrolą 
instytucji udzielającej zamówienia i nie należy dopuszczać żadnych udziałów podmiotów 
prywatnych w tych podmiotach. Omawiana dyrektywa daje możliwość wyjaśnienia i 
uproszczenia przepisów, które gwarantują najlepsze wykorzystanie zasobów publicznych.

Poprawka 501
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

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, poza 
zakresem przepisów niniejszej dyrektywy, 
jeżeli spełnione są następujące warunki:

Or. en

Poprawka 502
Wim van de Camp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

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, poza 
zakresem przepisów niniejszej dyrektywy, 
jeżeli spełnione są następujące warunki:

Or. nl

Poprawka 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niemniej jednak instytucja zamawiająca, 
która nie sprawuje nad osobą prawną 

3. Niemniej jednak instytucja zamawiająca, 
która nie sprawuje nad osobą prawną 
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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:

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

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie to sugeruje, że instytucje zamawiające mogą decydować o stosowaniu 
dyrektywy. Należy raczej wyjaśnić, że opisane przypadki nie wchodzą w zakres stosowania 
dyrektywy.

Poprawka 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) celem osoby prawnej jest wykonanie 
misji publicznej powierzonej wszystkim 
organom administracji publicznej;

Or. de

Uzasadnienie

Parlament Europejski w swoich rezolucjach z dnia 10 maja 2010 r. i 5 października 2011 r. 
uznał, że współpraca publiczno-publiczna nie powinna podlegać przepisom o zamówieniach 
publicznych, między innymi, jeżeli celem partnerstwa jest wykonywanie misji publicznej 
powierzonej wszystkim zainteresowanym organom administracji publicznej.

Poprawka 505
Philippe Juvin

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

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

a) instytucja zamawiająca sprawuje nad 
daną osobą prawną kontrolę analogiczną
do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi 
jednostkami, tzn. wywiera decydujący 
wpływ zarówno na cele strategiczne, jak i 
na istotne decyzje kontrolowanej osoby 
prawnej. Aby stwierdzić istnienie takiej 
kontroli, można również brać pod uwagę 
kwestie takie, jak poziom reprezentacji w 
organach administracji, dyrekcji lub 
nadzoru oraz związane z tym szczegółowe 
wymogi zawarte w akcie ustanawiającym 
lub własności;

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie kryteriów określających wspólną działalność wewnętrzną 
oraz uzasadniających wykluczenie takich umów z zakresu stosowania dyrektywy. Termin 
„analogiczna kontrola” pochodzi z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i wzmacnia 
kryteria kontroli sprawowanej przez instytucję zamawiającą nad kontrolowaną jednostką. 
Pojęcie analogicznej kontroli jest również wyjaśnione za pomocą elementów zapożyczonych z 
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 (publiczny przewóz pasażerów) mających na celu 
ułatwienie identyfikacji przypadków, w których taka kontrola jest sprawowana..

Poprawka 506
Marc Tarabella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr
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Poprawka 507
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Połączenie działalności prowadzonej w różnych sektorach w ramach wspólnej struktury 
holdingowej zapewnia przedsiębiorstwom gminnym ważny efekt synergii, którego nie powinno 
eliminować prawo o zamówieniach. Dlatego obroty istotne z punktu widzenia stosowania 
kryterium istotności należy ograniczyć do działalności stanowiącej przedmiot zamówienia.
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Poprawka 509
Barbara Weiler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) co najmniej 85 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

Or. de

Poprawka 510
Wim van de Camp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) większa część działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzona na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

Or. nl

Poprawka 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 

b) osoba prawna prowadzi działalność 
przede wszystkim na potrzeby instytucji 
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instytucji zamawiających sprawujących
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

zamawiającej sprawującej kontrolę lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą. Zakłada się, że osoba 
prawna prowadzi działalność przede 
wszystkim na potrzeby instytucji 
zamawiającej sprawującej kontrolę lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą, jeżeli co najmniej 90 % jej 
działalności, będącej przedmiotem 
zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
tej instytucji lub osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję.

Or. de

Uzasadnienie

W propozycji tej połączono orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
sprawie C-107/98 z klauzulą bezpiecznej przystani („safe harbour”), na podstawie której 
domniemywa się w sposób wzruszalny, kiedy zachodzi transakcja wewnętrzna.

Poprawka 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 513
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy– litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie wyrażeń określających wspólną działalność 
wewnętrzną oraz uzasadniających wykluczenie takich umów z zakresu stosowania dyrektywy. 
Wyrażenie „90 % działalności” wyjaśnia jedno z wyrażeń użytych w orzecznictwie 
(„większość działalności”), pozostawiając drugi bez wyjaśnienia, stąd propozycja 
wprowadzenia wyrażenia „90 % łącznego średniego obrotu”.

Poprawka 514
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) 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;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe sformułowanie odzwierciedla orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE.

Poprawka 516
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) cała działalność tej osoby prawnej jest 
prowadzona na potrzeby instytucji 
zamawiających sprawujących kontrolę lub 
na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez te instytucje 
zamawiające;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjątek ten powinien być ograniczony do minimum, tak aby zagwarantować konkurencję. 
Należy zatem zapisać, że cała działalność czyli 100% działalności osoby prawnej powinno 
być prowadzone na potrzeby instytucji zamawiającej sprawującej kontrolę.

Poprawka 517
Riikka Manner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) cała działalność tej osoby prawnej jest 
prowadzona na potrzeby instytucji 
zamawiających sprawujących kontrolę lub 
na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez te instytucje 
zamawiające;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji oznacza, że podmiot sektora publicznego może otrzymać zamówienie 
bezpośrednio od kontrolującego go podmiotu sektora publicznego, a następnie 10% swojej 
działalności prowadzić na rynku. Owe 10% to mogą być oczywiście miliony euro, które silnie 
zakłóciłyby konkurencję w wielu obszarach rynkowych. Nie są zachowane równe warunki, 
jeśli podmiot sektora publicznego może sprzedawać usługi i produkty na tym samym 
konkurencyjnym rynku, na którym działają podmioty prywatne.

Poprawka 518
Toine Manders

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) co najmniej 50 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

Or. nl

Poprawka 519
Françoise Castex
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy– litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 520
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) w kontrolowanej osobie prawnej 
podmioty prywatne posiadają jedynie 
bierne udziały, tzn. udziały, które nie 
pozwalają na wywieranie wpływu na 
działania operacyjne.

Or. de
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Uzasadnienie

Prawo o zamówieniach nie powinno eliminować sprawdzonej współpracy między instytucjami 
zamawiającymi i podmiotami prywatnymi.

Poprawka 522
Wim van de Camp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 523
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, o 
ile nie jest to przewidziane w prawie 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich z uwagi na kontekst historyczny i utrwalone struktury 
posiadanie udziałów przez podmioty prywatne jest przewidziane przepisami prawa. Takie 
formy współpracy powinny być nadal możliwe, lecz we wszelkich innych przypadkach udział 
podmiotów prywatnych powinien być wykluczony zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
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Poprawka 524
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) udziały podmiotów prywatnych w 
kontrolowanej osobie prawnej nie 
przekraczają 50% jej akcji z prawem 
głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Prywatni inwestorzy mogą wpływać na decyzje zarządu tylko wówczas, gdy posiadają w 
kontrolowanej osobie prawnej ponad 50% akcji z prawem głosu. Niniejsza poprawka ma 
umożliwić inwestycje czysto kapitałowe, nie wpływając na wyjątek dotyczący zamówień 
wewnętrznych i współpracy poziomej.

Poprawka 525
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – 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;
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(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 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – 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. de
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Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z poprawki tego samego autora do art. 11 ust. 3 lit. a).

Poprawka 527
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – 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. nl

Poprawka 528
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi
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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. de

Poprawka 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 530
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 531
Marc Tarabella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 532
Françoise Castex

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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Or. fr

Poprawka 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) kontrolowana osoba prawna nie działa w 
interesie sprzecznym z interesem
powiązanych z nią instytucji publicznych;

Or. en

Poprawka 534
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) kontrolowana osoba prawna nie działa w 
interesie sprzecznym z interesem
powiązanych z nią instytucji publicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty zależne są często tworzone po to, aby działać w interesie wykraczającym poza 
interes podmiotu sprawującego kontrolę. Powinno zatem wystarczyć, że interesy nie będą 
sprzeczne.

Poprawka 535
Sari Essayah

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

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

skreślona

Or. en

Poprawka 536
Françoise Castex

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 537
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) kontrolowana osoba prawna uzyskuje z 
zamówień publicznych udzielanych jej 
przez instytucje zamawiające wyłącznie 
zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów 
oraz kwotę niezbędną do inwestowania w 
rozwój dalszych usług wysokiej jakości. 

Or. en
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Poprawka 538
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. 4. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie publiczne w 
rozumieniu art. 2 ust. 7 niniejszej 
dyrektywy, a zatem wykracza ona poza 
zakres niniejszej dyrektywy, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki:

Or. en

Poprawka 539
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 540
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera a)
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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 instytucjom publicznym 
lub realizacja zadań pomocniczych 
koniecznych do realizacji zadań 
publicznych zleconych wszystkim 
instytucjom publicznym;

Or. en

Poprawka 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) celem partnerstwa jest wykonywanie 
zadań użyteczności publicznej 
powierzonych organom administracji 
publicznej bądź realizacja pomocniczych 
działań zakupowych w rozumieniu art. 2 
ust. 17, które są niezbędne do wykonania 
zadań użyteczności publicznej.
Wspólna realizacja zadań ma miejsce 
również wtedy, gdy na gminie spoczywa 
jedynie obowiązek zapłaty, tak długo jak 
współpraca ta pozwala gminie na bardziej 
rentowną i skuteczną realizację własnych 
zobowiązań.

Or. de

Uzasadnienie

Propozycja Komisji nie wyjaśnia kwestii, co należy rozumieć pod pojęciem „prawdziwej 
współpracy”. Należy jednak uściślić, że musi chodzić o zadanie publiczne powierzone 
organom administracji publicznej. Trzeba jednocześnie uwzględnić również pomocnicze 
działania zakupowe (IT, infrastruktura itd.), z których muszą korzystać organy administracji 
publicznej w celu wykonania swoich zadań.
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Poprawka 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych;

Or. de

Poprawka 543
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie dotyczy wersji polskiej

Or. fr

Poprawka 544
Evelyne Gebhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 

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

instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną lub wzajemną realizację ich 
zadań publicznych;

Or. de

Poprawka 545
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi działającymi 
jako właściwy organ celem wspólnego 
zapewnienia organizacji tego samego 
zadania służby publicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie definicji współpracy poziomej.

Poprawka 546
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

skreślona

Or. en
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Poprawka 547
Wim van de Camp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

skreślony

Or. nl

Poprawka 548
Evelyne Gebhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

skreślona

Or. de

Poprawka 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego; obejmuje to również 
drugorzędne usługi pomocnicze niezbędne 
do wykonania usług użyteczności 
publicznej;

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie do usług użyteczności publicznej, jak wynika z orzecznictwa Trybunału 
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Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-480/06, powinno obejmować również 
wewnętrzne usługi pomocnicze, z których korzysta instytucja zamawiająca w celu 
zapewnienia funkcjonowania własnych służb i struktur administracyjnych oraz organizacji 
wykonywania zadań ustawowych, i które nie są świadczone na potrzeby osób trzecich.

Poprawka 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) zadanie jest wykonywane wyłącznie 
przez zainteresowane organy 
administracji publicznej, bez udziału 
aktywnego kapitału prywatnego;

Or. de

Uzasadnienie

Z całą pewnością względy interesu publicznego stanowią centralny punkt umowy. Bardziej 
konkretne jest jednak odniesienie do zakazu aktywnego kapitału prywatnego.

Poprawka 551
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa podlega względom interesu 
publicznego, a usługi oraz niezbędne do 
ich wykonania usługi pomocnicze 
odnoszą się do tych względów;

Or. de

Poprawka 552
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego i nie jest 
zorientowana na rynek;

Or. en

Uzasadnienie

Umowy takie powinny zostać wyłączone z zakresu dyrektywy, jedynie jeśli nie są 
zorientowane na rynek. W przeciwnym razie konkurencja byłaby ograniczona.

Poprawka 553
Wim van de Camp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 554
Marc Tarabella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr
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Poprawka 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wiele takich podmiotów utworzonych przez organy publiczne wykorzystuje zależne podmioty 
komercyjne do świadczenia szeregu usług zarówno władzom lokalnym i podmiotom 
powiązanym, jak i innym organizacjom, jeżeli istnieją w tym zakresie trudności rynkowe.

Poprawka 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Kryterium to wykracza poza warunki określone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej Stadtreinigung Hamburg (zakładu oczyszczania 
miasta Hamburga) (C-480/06). Przyjmując 10%-owe kryterium istotności (90%) zastosowano 
niedopuszczalną analogię do orzecznictwa w sprawie zamówień wewnętrznych, której 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie uczynił. Terminologia zaczerpnięta z prawa 
w zakresie pomocy państwa jest tu niewłaściwa.
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Poprawka 557
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 558
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) uczestniczące instytucje publiczne nie 
prowadzą na otwartym rynku więcej niż 
20 % mierzonej obrotami działalności, z 
zastrzeżeniem zamówienia;

Or. en

Uzasadnienie

To wyjaśnienie jest niezbędne, aby nie powodować sporów prawnych.

Poprawka 559
Barbara Weiler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

nie prowadzą na otwartym rynku więcej 
niż 15 % mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;

Or. de

Poprawka 560
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
nie prowadzą działalności na otwartym 
rynku;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawkami do ust. 1 i 3.

Poprawka 561
Riikka Manner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
nie prowadzą na otwartym rynku żadnej 
mierzonej obrotami działalności, której 
dotyczy umowa;

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane brzmienie oznacza, że podmiot sektora publicznego może otrzymać 
zamówienie bezpośrednio od innego podmiotu sektora publicznego, a następnie 10% swojej 
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działalności prowadzić na rynku. Owe 10% to mogą być oczywiście miliony euro, które silnie 
zakłóciłyby konkurencję w wielu obszarach rynkowych. Nie są zachowane równe warunki, 
jeśli podmiot sektora publicznego może sprzedawać usługi i produkty na tym samym 
konkurencyjnym rynku, na którym działają podmioty prywatne.

Poprawka 562
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Kryterium to wykracza poza warunki określone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej Stadtreinigung Hamburg (zakładu oczyszczania 
miasta Hamburga) (C-480/06). Również w ramach współpracy między gminami nie chodzi o 
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zapewnienie samego zwrotu kosztów. Zakaz przekazywania środków finansowych ma 
niewielki związek z aktualną praktyką i wykracza poza odnośne orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlatego powinien zostać skreślony.

Poprawka 564
Wim van de Camp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 565
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 566
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera d)
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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. de

Poprawka 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

Kryterium to wykracza poza warunki określone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej Stadtreinigung Hamburg (zakładu oczyszczania 
miasta Hamburga) (C-480/06). Zastosowano niedopuszczalną analogię do orzecznictwa w 
sprawie zamówień wewnętrznych, która jest nieodpowiednia dla współpracy między gminami.

Poprawka 569
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – punkt 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. 6 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 570
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne, o ile nie jest to 
przewidziane w prawie poszczególnych 
państw członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich z uwagi na kontekst historyczny i utrwalone struktury 
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posiadanie udziałów przez podmioty prywatne jest przewidziane przepisami prawa. Takie 
formy współpracy powinny być nadal możliwe, lecz we wszelkich innych przypadkach udział 
podmiotów prywatnych powinien być wykluczony zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka 571
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – punkt 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) udziały podmiotów prywatnych w 
instytucji zamawiającej nie przekraczają 
50% jej akcji z prawem głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Prywatni inwestorzy mogą wpływać na decyzje zarządu tylko wówczas, gdy posiadają w 
kontrolowanej osobie prawnej ponad 50% akcji z prawem głosu. Niniejsza poprawka ma 
umożliwić inwestycje czysto kapitałowe, nie wpływając na wyjątek dotyczący zamówień 
wewnętrznych i współpracy poziomej.

Poprawka 572
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do umów zawieranych 
między kilkoma instytucjami 
zamawiającymi lub grupami złożonymi z 
instytucji zamawiających, przewidujących 
w ramach wewnętrznej organizacji państw 
członkowskich przekazywanie uprawnień 
między stronami w celu realizacji zadań 
użyteczności publicznej.
Podmioty prywatne nie mogą posiadać 
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żadnych udziałów w instytucji 
zamawiającej.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyraźne wykluczenie współpracy horyzontalnej (art. 11 ust. 4) budzi wątpliwości w 
odniesieniu do statusu przekazywania uprawnień między instytucjami publicznymi 
(zwanego„intercommunalité” w prawie francuskim), które z kolei nie jest wyraźnie 
wykluczone. W związku z tym proponuje się nowy ustęp, który wyklucza przekazywanie 
uprawnień miedzy instytucjami publicznymi objętymi zakresem stosowania niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wynikająca z poprawki tego samego autora do art. 11 ust. 1 lit. c) oraz ust 3 lit. c).

Poprawka 574
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 575
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Brak udziałów podmiotów prywatnych w 
jakiejkolwiek postaci oraz wszelkie 
pozostałe warunki, o których mowa w ust. 
1–4, weryfikuje się na etapie udzielenia 
zamówienia lub zawarcia umowy.

Or. en

Uzasadnienie

W chwili udzielenia zamówienia należy zweryfikować wszystkie warunki, a nie tylko udział 
podmiotów prywatnych.

Poprawka 576
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 

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

skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień, chyba że nabycie 
udziałów przez podmiot prywatny jest 
egzekwowane prawnie lub nie było 
możliwe do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy wstępnej.

Or. en

Poprawka 577
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Po wejściu w życie dyrektywy wyłączenia 
przewidziane w ust. 1 przestają 
obowiązywać w chwili nabycia udziałów 
przez podmiot prywatny, skutkując 
obowiązkiem otwarcia realizowanych 
zamówień na konkurencję przez 
zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień.

Or. de

Poprawka 578
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili, gdy 
przestaje być spełniony którykolwiek z 
wyszczególnionych tam łącznych 
warunków, skutkując obowiązkiem 
otwarcia realizowanych zamówień na 
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udzielania zamówień. konkurencję przez zastosowanie zwykłych 
procedur udzielania zamówień.

Or. en

Poprawka 579
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień, chyba że udział 
podmiotów prywatnych w osobie prawnej, 
który czyni z niej przedsiębiorstwo 
powiązane odbywa się w ramach 
jakiejkolwiek procedury przewidzianej 
w niniejszej dyrektywie lub w dyrektywach 
(zastępujących dyrektywę 2004/17/WE).

Or. es

Poprawka 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy zamówienie dotyczy 
spalania odpadów, wartości procentowe w 
art. 11 ust. 1 lit. b), art. 11 ust. 3 lit. b) i 
art. 11 ust. 4 lit. c) wynoszą 50 %.

Or. en



PE492.858v01-00 58/163 AM\908711PL.doc

PL

Uzasadnienie

Istnieje konkretna obawa, że nowe sformułowanie może mieć szkodliwy wpływ na spalanie 
odpadów, które jest poza tym postrzegane jako sposób gospodarowania odpadami pożądany z 
punktu widzenia ochrony środowiska. Ponieważ w niektórych państwach członkowskich 
władze lokalne są prawnie zobowiązane do zajmowania się kwestią odpadów komunalnych, 
zainwestowały znaczne kwoty w spalarnie, które to inwestycje nie byłyby opłacalne
ekonomicznie, i przy progu wynoszącym 90% musiałyby spalanie odpadów zlecać na 
zewnątrz, chociaż z uwagi na niskie zdolności sektora prywatnego nie istnieje żadna realna 
alternatywa handlowa.

Poprawka 581
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przekazywanie zadań między 
organizacjami sektora publicznego jest 
jednak sprawą wewnętrznej organizacji 
administracyjnej państw członkowskich 
oraz nie podlega przepisom dotyczącym 
zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 582
Anna Hedh

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 
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podstawie prawa wyłącznego przyznanego 
im zgodnie z opublikowanym przepisem 
ustawowym, wykonawczym lub 
administracyjnym, zgodnym z 
postanowieniami Traktatów.

Or. en

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 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zamówień na roboty budowlane, które 
subsydiowane są w sposób bezpośredni w 
ponad 50 % przez instytucje zamawiające i 
których szacunkowa wartość bez VAT jest 
równa lub wyższa niż 5 000 000 EUR, 
jeżeli zamówienia te obejmują jeden z 
poniższych rodzajów działalności:

a) zamówień na roboty budowlane, które 
subsydiowane są w sposób bezpośredni w 
ponad 50 % przez instytucje zamawiające i 
których szacunkowa wartość bez VAT jest 
równa lub wyższa niż 8 000 000 EUR, 
jeżeli zamówienia te obejmują jeden z 
poniższych rodzajów działalności:

Or. en

Poprawka 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zamówień na usługi, które 
subsydiowane są w sposób bezpośredni w 

b) zamówień na usługi, które 
subsydiowane są w sposób bezpośredni w 
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ponad 50 % przez instytucje zamawiające i 
których szacunkowa wartość bez VAT jest 
równa lub wyższa niż 200 000 EUR oraz 
które związane są z zamówieniem na 
roboty budowlane w rozumieniu lit. a).

ponad 50 % przez instytucje zamawiające i 
których szacunkowa wartość bez VAT jest 
równa lub wyższa niż 400 000 EUR oraz 
które związane są z zamówieniem na 
roboty budowlane w rozumieniu lit. a).

Or. en

Poprawka 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do zamówień publicznych udzielanych w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
oraz konkursów organizowanych w tych 
dziedzinach, z zastrzeżeniem art. 346 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, z wyjątkiem następujących 
zamówień:

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do zamówień publicznych udzielanych w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 
oraz konkursów organizowanych w tych 
dziedzinach, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, z 
wyjątkiem następujących zamówień:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta gwarantuje brak pokrywania się przepisów tej dyrektywy z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi zamówień w dziedzinie obronności. 

Poprawka 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do zamówień publicznych i 
konkursów innych niż te, o których mowa
w ust. 1, w zakresie, w jakim nie można 

2. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do zamówień publicznych i 
konkursów, które nie zostały wyłączone w 
ust. 1, w przypadku gdy:
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zagwarantować ochrony podstawowych 
interesów bezpieczeństwa państwa 
członkowskiego w ramach jednej z 
procedur udzielania zamówienia 
przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

a) ochrona podstawowych interesów 
bezpieczeństwa państwa członkowskiego 
nie może zostać zagwarantowana w 
ramach jednej z procedur udzielania 
zamówienia przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie;
b) stosowanie niniejszej dyrektywy 
zobowiązywałoby państwo członkowskie 
do dostarczania informacji, których 
ujawnienie państwo to uważa za sprzeczne 
z jego podstawowymi interesami w 
zakresie bezpieczeństwa lub
c) zamówieniu i realizacji zamówienia lub 
konkursu muszą towarzyszyć szczególne 
środki bezpieczeństwa, zgodnie z 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi obowiązującymi w 
danym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta gwarantuje brak pokrywania się przepisów tej dyrektywy z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi zamówień w dziedzinie obronności. 

Poprawka 587
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady udzielania zamówień Cel i zasady udzielania zamówień

Or. en
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Poprawka 588
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – akapit pierwszy a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostki zakupujące czuwają nad tym, by 
w związku z procedurą udzielenia 
zamówienia personel zajmujący się 
realizacją zamówień na usługi lub roboty 
budowlane będące przedmiotem tej 
procedury miał zagwarantowane godne 
warunki pracy oraz by procedura 
udzielenia zamówienia nie prowadziła do 
żadnej formy niewłaściwego traktowania. 

Or. fi

Poprawka 589
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem niniejszej dyrektywy jest 
zagwarantowanie efektywności 
wykorzystania środków publicznych, 
promowanie wysokiej jakości zamówień 
publicznych, wzmocnienie konkurencji i 
funkcjonowania rynku zamówień 
publicznych, ochrona równych szans dla 
przedsiębiorstw i innych dostawców w 
zamówieniach publicznych na dostawy, 
usługi i roboty budowlane przyznawane w 
drodze przetargu na zamówienia 
publiczne.

Or. en
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Poprawka 590
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekt zamówienia nie może być 
opracowywany z zamiarem wyłączenia 
tego zamówienia z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy lub celowego 
ograniczenia konkurencji.

skreślony

Or. fr

Poprawka 591
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Projekt zamówienia nie może być 
opracowywany z zamiarem wyłączenia 
tego zamówienia z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy lub celowego 
ograniczenia konkurencji.

Projekt zamówienia nie może być 
opracowywany z zamiarem wyłączenia 
tego zamówienia z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy lub celowego 
ograniczenia konkurencji. Procedurze tej 
zawsze towarzyszą odpowiednie 
zabezpieczenia gwarantujące 
przestrzeganie zasad równego 
traktowania, przejrzystości, swobody 
konkurencji, jawności i efektywnego 
wykorzystania środków publicznych.

Or. es

Poprawka 592
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonawcy stosują się do ustawodawstwa 
w dziedzinie praw socjalnych i prawa 
pracy oraz przestrzegają przepisów 
dotyczących warunków pracy mających 
zastosowanie w kraju, w którym 
wykonywane są roboty budowlane, 
świadczone są usługi lub oferowany jest 
produkt będący przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub 
międzynarodowymi konwencjami w 
sprawie warunków pracy wymienionymi w 
załączniku XI.

Or. fi

Poprawka 593
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające uznają opóźnienie 
w płatnościach zgodnie z dyrektywą 
2011/7/UE.

Or. en

Poprawka 594
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 595
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strategia e-zamówień i ramy czasowe dla 
obowiązkowego wprowadzenia e-
zamówień do połowy 2016 r. są wdrażane 
zgodnie z wnioskiem Komisji. Utworzona 
zostanie łatwo dostępna ogólnoeuropejska 
pojedyncza platforma wyposażona w jeden 
system operacyjny, która będzie świadczyć 
usługi we wszystkich językach urzędowych 
UE.

Or. en

Poprawka 596
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – akapit drugi a i b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne powinny być 
stosowane w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
w celu wsparcia realizacji wspólnych 
celów społecznych i dostarczania wysokiej 
jakości towarów i usług. Władze publiczne 
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wszystkich szczebli mają prawo do 
podejmowania decyzji dotyczących 
sposobu zlecania i organizowania swoich 
usług.
Wykonawcy stosują obowiązki w zakresie 
ochrony socjalnej, ochrony zatrudnienia i 
warunków pracy, które mają zastosowanie 
w miejscu realizacji robót budowlanych, 
usługi lub dostawy, zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym, układami 
zbiorowymi lub przepisami 
międzynarodowego prawa pracy, 
wymienionymi w załączniku XI, a w 
szczególności z konwencją MOP nr 94.

Or. en

Poprawka 597
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające dążą do 
zapewnienia „najlepszej wartości” 
w ramach polityki w dziedzinie zamówień. 
Osiągają ten cel, udzielając zamówień 
publicznych składającemu ofertę 
najkorzystniejszą ekonomicznie.

Or. en

Poprawka 598
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – akapit drugi c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe informacje dotyczące 
zamówień publicznych są podawane do 
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publicznej wiadomości.

Or. en

Poprawka 599
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 600
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE492.858v01-00 68/163 AM\908711PL.doc

PL

zawodowych osób, które będą 
odpowiedzialne za realizację danego 
zamówienia.

które będą odpowiedzialne za realizację 
danego zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez obecne sformułowanie sugeruje się, że w przypadku świadczenia usług, które 
opierają się głównie na profesjonalnym personelu (np. usług doradztwa inżynieryjnego), 
może istnieć konieczność określenia przez kandydatów zespołów zajmujących się projektem 
już we wniosku o dopuszczenie do udziału. Jest to jednak praktycznie niemożliwe, aby oferent 
zobowiązał się do wyznaczenia konkretnego personelu na tym etapie, biorąc pod uwagę cały 
okres trwania procedury wyboru i przyznawania zamówienia.

Poprawka 601
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 602
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego dla 
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 osoby znajdujące się 
w niekorzystnej sytuacji. Do kategorii 
„osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji” zalicza się między innymi: 
bezrobotnych, osoby mające szczególne 
trudności z integracją, osoby zagrożone 
wykluczeniem, członków grup szczególnie 
wrażliwych i członków 
nieuprzywilejowanych mniejszości.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 

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

o udzielenie zamówienia publicznego dla: 

a) zakładów pracy chronionej 
wspieranych i w większości 
kontrolowanych przez podmioty 
niekomercyjne lub przewidzieć możliwość 
realizacji takich zamówień w ramach 
programów zatrudnienia chronionego, 
pod warunkiem że większość
zatrudnionych pracowników to osoby 
niepełnosprawne, które ze względu na 
charakter lub stopień swojej 
niepełnosprawności nie mogą wykonywać 
swojej pracy w normalnych warunkach 
lub mają trudności ze znalezieniem 
zatrudnienia na zwykłym rynku;
b) społecznych przedsiębiorstw 
i programów, których głównym celem jest 
społeczna i zawodowa integracja 
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.

Zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
powinno zawierać odniesienie do tego 
przepisu.

Zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
powinno zawierać odniesienie do tego 
przepisu.

W państwach członkowskich, w których 
panują uzasadniające to okoliczności, tzn. 
mieszka w nich spora liczba osób 
mogących pracować, ale 
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niezatrudnionych, rezerwa zamówień, 
o której mowa w lit. a) powyżej, będzie 
obowiązkowa co najmniej dla określonej 
liczby lub odsetka zamówień, które wskażą 
instytucje zamawiające lub inne właściwe 
organy.”.

Or. es

Poprawka 604
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego dla 
zakładów zatrudnienia chronionego 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.

Or. en

Poprawka 605
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Niezależnie od przepisów niniejszej 
dyrektywy lub prawa krajowego, a także 
bez uszczerbku dla obowiązków 
związanych z podawaniem do wiadomości 
publicznej informacji o udzielonych 
zamówieniach oraz udostępnianiem 
kandydatom i oferentom informacji, 
określonych w art. 48 i 53 niniejszej 
dyrektywy, instytucja zamawiająca nie 
ujawnia informacji przekazanych jej przez 
wykonawców i oznaczonych przez nich 
jako poufne, w tym między innymi 
tajemnic technicznych lub handlowych 
oraz poufnych aspektów ofert.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka w celu wyjaśnienia, że przepis ten nie ma zastosowania, jeśli instytucja 
zamawiająca jest uprawniona lub zobowiązana do przekazywania odnośnych informacji, na 
przykład w postępowaniu prawnym.

Poprawka 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. O ile nie przewidziano inaczej w 
niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji o 
udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 48 i 53 
niniejszej dyrektywy, instytucja 

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

zamawiająca nie ujawnia informacji ani 
części składowych ofert przekazanych jej 
przez wykonawców.

Or. fr

Poprawka 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Sprecyzowanie, że przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli instytucja zamawiająca z uwagi na 
inne odstępstwa przewidziane w przepisach może lub musi ujawnić te informacje, np. w 
procedurze odwoławczej, na żądanie organu nadzoru prawnego lub w postępowaniu 
sądowym.
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Poprawka 608
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Wszelkie niedopełnienie tego obowiązku 
może spowodować pociągnięcie instytucji 
zamawiającej do odpowiedzialności.

Or. fr

Uzasadnienie

Wzmocnienie przepisów dotyczących poufności informacji przekazywanych instytucji 
zamawiającej przez kandydatów lub oferentów w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówień. Instytucja zamawiająca jest pociągana do odpowiedzialności w przypadku 
ujawnienia informacji poufnych, takich jak tajemnice techniczne lub handlowe.

Poprawka 609
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek ten należy wykonywać „w najlepszej wierze” (uberrima fides), tak jak już 
ustanowiono w niektórych ustawodawstwach krajowych. 

Poprawka 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające mogą nakładać 
na wykonawców wymogi mające na celu 
ochronę poufnego charakteru informacji, 
które udostępniają w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.

2. Wszelkie niedopełnienie tego 
obowiązku może spowodować 
pociągnięcie instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego do 
odpowiedzialności.

Or. fr

Poprawka 611
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające mogą nakładać 
na wykonawców wymogi mające na celu 
ochronę poufnego charakteru informacji, 
które udostępniają w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia.

2. Instytucje zamawiające mogą nakładać 
na wykonawców wymogi mające na celu 
ochronę poufnego charakteru informacji, 
które udostępniają w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia, jeśli ujawnienie 
takich informacji zakłócałoby uczciwą 
konkurencję.

Or. en

Poprawka 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejszy artykuł nie uniemożliwia 
podawania do wiadomości publicznej 
treści zawartych umów, w tym wszelkich 
późniejszych zmian ich tekstu. 

Or. en

Poprawka 613
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ustępy 1 i 2 niniejszego artykułu nie 
uniemożliwiają podawania do wiadomości 
publicznej treści zawartych umów z 
wszystkimi późniejszymi zmianami.

Or. en
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Poprawka 614
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) telefon w przypadkach i 
okolicznościach, o których mowa w ust. 6;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Telefon nie jest faktycznie stosowany w takich procedurach; preferowane są środki 
komunikacji, które są szybsze i które zapewniają identyfikowalność. 

Poprawka 615
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
obowiązek korzystania ze środków 
komunikacji elektronicznej w innych 
sytuacjach niż przewidziane w art. 32, 33, 
34, art. 35 ust. 2, art. 49 ust. 2 i art. 51 
niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Składanie ofert w formie pisemnej i przesyłanie ich pocztą powinno być nadal możliwe w 
przyszłości. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby mniejsze przedsiębiorstwa, które 
uczestniczą w ogólnoeuropejskich przetargach nie więcej niż trzy razy w roku, mogły sobie 
pozwolić na posiadanie i stałe aktualizowanie niezbędnego wyposażenia technicznego.
Obowiązek taki mógłby prowadzić do wypierania z rynku MŚP na korzyść dużych koncernów.

Poprawka 616
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybrane środki komunikacji muszą być 
ogólnie dostępne i nie mogą ograniczać 
dostępu wykonawców do postępowania o 
udzielenie zamówienia.

Wybrane środki komunikacji muszą być 
ogólnie dostępne, również dla osób z 
niepełnosprawnością, i nie mogą 
ograniczać dostępu wykonawców do 
postępowania o udzielenie zamówienia.

Or. en

Poprawka 617
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybrane środki komunikacji muszą być 
ogólnie dostępne i nie mogą ograniczać 
dostępu wykonawców do postępowania o 
udzielenie zamówienia.

Wybrane środki komunikacji muszą być 
ogólnie dostępne, również dla osób z 
niepełnosprawnością, i nie mogą 
ograniczać dostępu wykonawców do 
postępowania o udzielenie zamówienia.

Or. en

Poprawka 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić kompatybilność formatów 
technicznych, a także standardów w 
zakresie procesów i przekazywania 
wiadomości, zwłaszcza w kontekście 
transgranicznym, Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 

Aby zapewnić kompatybilność formatów 
technicznych, a także standardów w 
zakresie procesów i przekazywania 
wiadomości, zwłaszcza w kontekście 
transgranicznym, Komisja powinna 
zalecać stosowanie określonych 
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zgodnie z art. 89 w celu ustanowieniu 
obowiązku stosowania określonych 
standardów technicznych, co najmniej w 
zakresie korzystania z elektronicznego 
składania ofert i wniosków, katalogów 
elektronicznych i elektronicznych środków 
uwierzytelniania.

standardów technicznych, co najmniej w 
zakresie korzystania z elektronicznego 
składania ofert i wniosków, katalogów 
elektronicznych i elektronicznych środków 
uwierzytelniania.

Or. en

Poprawka 619
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego można zgłaszać na piśmie lub 
telefonicznie; w tym drugim przypadku 
należy przesłać pisemne potwierdzenie 
wysłania wniosku przed upływem terminu 
składania wniosków;

a) wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego można zgłaszać na piśmie;

Or. en

Uzasadnienie

Telefon nie jest faktycznie stosowany w takich procedurach; preferowane są środki 
komunikacji, które są szybsze i które zapewniają identyfikowalność. 

Poprawka 620
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej dwa lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 wszystkie 

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej cztery lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 wszystkie 



PE492.858v01-00 80/163 AM\908711PL.doc

PL

postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Ramy czasowe są zbyt restrykcyjne.

Poprawka 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej dwa lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej cztery lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

Or. de

Uzasadnienie

Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia z zastosowaniem środków komunikacji 
elektronicznej może obniżyć koszty transakcji i zwiększyć przejrzystość. Jednakże wymóg 
przetransponowana do ustawodawstw państw członkowskich przepisu o stosowaniu 
komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia już dwa lata od 
przyjęcia dyrektywy jest zbyt ambitny. Wprowadzenie e-zamówień spowoduje wysokie koszty 
wstępne, ponadto instytucje zamawiające i przedsiębiorstwa będą musiałby dostosować się do 
nowych systemów elektronicznych.
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Poprawka 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej dwa lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
do dnia 1 stycznia 2017 r. co najmniej 
70 % postępowań o udzielenie zamówienia 
podlegających niniejszej dyrektywie 
przeprowadzanych było z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
do dnia 1 stycznia 2020 r. 100 % 
postępowań o udzielenie zamówienia 
podlegających niniejszej dyrektywie 
przeprowadzanych było z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.
W odniesieniu do zamówień na roboty 
budowlane państwa członkowskie ponadto 
zachęcają do systematycznego stosowania 
trójwymiarowych cyfrowych odwzorowań 
zgodnie z ogólnym harmonogramem 
wdrażania zamówień elektronicznych 
przedstawionym w akapicie pierwszym i 
drugim.

Or. en

Uzasadnienie

To dwuetapowe podejście jest uznawane za cel bardziej realistyczny niż cel zaproponowany 
przez Komisję, ponadto daje instytucjom zamawiającym wystarczająco dużo czasu na 
planowanie i wdrożenie.
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Poprawka 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej dwa lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

7. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie konieczne działania w celu 
ułatwienia stosowania we wszystkich 
postępowaniach o udzielenie zamówienia
podlegających niniejszej dyrektywie
środków komunikacji elektronicznej, w 
szczególności elektronicznego składania 
ofert i wniosków, zgodnie z wymogami 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 624
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej dwa lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej cztery lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

Or. de

Poprawka 625
Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej dwa lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej trzy lata po terminie określonym 
w art. 92 ust. 1 wszystkie postępowania o 
udzielenie zamówienia podlegające 
niniejszej dyrektywie przeprowadzane były 
z zastosowaniem środków komunikacji 
elektronicznej, w tym w szczególności 
elektronicznego składania ofert i 
wniosków, zgodnie z wymogami 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Poprawka 626
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy mające na celu skuteczne 
zapobieganie występowaniu przypadków 
konfliktu interesów w toku postępowań o 
udzielenie zamówienia podlegających 
przepisom niniejszej dyrektywy, 
wykrywanie tych przypadków oraz 
bezzwłoczne przeciwdziałanie tym 
przypadkom, w tym na etapach planowania 
i przygotowywania postępowania, 
sporządzania dokumentów specyfikujących 
zamówienie, kwalifikacji kandydatów i 
oferentów oraz udzielenia zamówienia, tak 
by uniknąć zakłócenia konkurencji i 
zapewnić równe traktowanie wszystkich 
oferentów.

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
mechanizmy mające na celu skuteczne 
zapobieganie występowaniu faktycznych, 
potencjalnych i dostrzegalnych 
przypadków konfliktu interesów w toku 
postępowań o udzielenie zamówienia 
podlegających przepisom niniejszej 
dyrektywy, wykrywanie tych przypadków 
oraz bezzwłoczne przeciwdziałanie tym 
przypadkom, w tym na etapach planowania 
i przygotowywania postępowania, 
sporządzania dokumentów specyfikujących 
zamówienie, kwalifikacji kandydatów i 
oferentów, udzielenia zamówienia i na 
etapie realizacji, tak by uniknąć zakłócenia 
konkurencji i zapewnić równe traktowanie 
wszystkich oferentów.

Or. en
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Poprawka 627
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy mające na celu skuteczne 
zapobieganie występowaniu przypadków 
konfliktu interesów w toku postępowań o 
udzielenie zamówienia podlegających 
przepisom niniejszej dyrektywy, 
wykrywanie tych przypadków oraz 
bezzwłoczne przeciwdziałanie tym 
przypadkom, w tym na etapach planowania 
i przygotowywania postępowania, 
sporządzania dokumentów specyfikujących 
zamówienie, kwalifikacji kandydatów i 
oferentów oraz udzielenia zamówienia, tak 
by uniknąć zakłócenia konkurencji i 
zapewnić równe traktowanie wszystkich 
oferentów.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy mające na celu skuteczne 
zapobieganie występowaniu przypadków 
konfliktu interesów w toku postępowań o 
udzielenie zamówienia podlegających 
przepisom niniejszej dyrektywy, 
wykrywanie tych przypadków oraz 
bezzwłoczne przeciwdziałanie tym 
przypadkom, w tym na etapach wstępnych 
konsultacji rynkowych, planowania i 
przygotowywania postępowania, 
sporządzania dokumentów specyfikujących 
zamówienie, kwalifikacji kandydatów i 
oferentów oraz udzielenia zamówienia, tak 
by uniknąć zakłócenia konkurencji i 
zapewnić równe traktowanie wszystkich 
oferentów.

Or. en

Poprawka 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co 
najmniej wszelkie sytuacje, w których 
osoby, należące do kategorii, o których 
mowa w ust. 2, wiążą, bezpośrednio lub 
pośrednio, swój osobisty interes z 
określonym wynikiem postępowania o 
udzielenie zamówienia, co można 
postrzegać jako zagrożenie dla 

Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co 
najmniej wszelkie sytuacje, w których 
osoby, należące do kategorii, o których 
mowa w ust. 2, wiążą, bezpośrednio lub 
pośrednio, wspólny interes z określonym 
wynikiem postępowania o udzielenie 
zamówienia, co można postrzegać jako 
zagrożenie dla bezstronnego i 
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bezstronnego i obiektywnego pełnienia 
przez nie ich obowiązków.

obiektywnego pełnienia przez nie ich 
obowiązków.

Or. en

Poprawka 629
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co 
najmniej wszelkie sytuacje, w których 
osoby, należące do kategorii, o których 
mowa w ust. 2, wiążą, bezpośrednio lub 
pośrednio, swój osobisty interes z 
określonym wynikiem postępowania o 
udzielenie zamówienia, co można 
postrzegać jako zagrożenie dla 
bezstronnego i obiektywnego pełnienia 
przez nie ich obowiązków.

Pojęcie konfliktu interesów odnosi się do 
sytuacji, w których osoby należące do 
kategorii, o których mowa w ust. 2, wiążą, 
bezpośrednio lub pośrednio, swój osobisty 
interes z określonym wynikiem 
postępowania o udzielenie zamówienia, co 
można postrzegać jako zagrożenie dla 
bezstronnego i obiektywnego pełnienia 
przez nie ich obowiązków.

Or. fr

Poprawka 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co 
najmniej wszelkie sytuacje, w których 
osoby, należące do kategorii, o których 
mowa w ust. 2, wiążą, bezpośrednio lub 
pośrednio, swój osobisty interes z 
określonym wynikiem postępowania o 
udzielenie zamówienia, co można 
postrzegać jako zagrożenie dla 
bezstronnego i obiektywnego pełnienia 
przez nie ich obowiązków.

Pojęcie konfliktu interesów obejmuje 
wszelkie sytuacje, w których osoby, 
należące do kategorii, o których mowa w 
ust. 2, wiążą, bezpośrednio lub pośrednio, 
swój osobisty interes z określonym 
wynikiem postępowania o udzielenie 
zamówienia, co można postrzegać jako 
zagrożenie dla bezstronnego i 
obiektywnego pełnienia przez nie ich 
obowiązków.
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Or. en

Poprawka 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu „osobisty 
interes” oznacza względy rodzinne, 
emocjonalne, ekonomiczne, sympatie 
polityczne lub inne interesy wspólne dla 
tych osób oraz kandydatów lub oferentów, 
w tym sprzeczne interesy zawodowe.

Do celów niniejszego artykułu „wspólny 
interes” oznacza interes ekonomiczny lub 
więzy rodzinne wspólne dla tych osób oraz 
kandydatów lub oferentów, w tym 
sprzeczne interesy zawodowe.

Or. en

Poprawka 632
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu „osobisty 
interes” oznacza względy rodzinne, 
emocjonalne, ekonomiczne, sympatie 
polityczne lub inne interesy wspólne dla 
tych osób oraz kandydatów lub oferentów, 
w tym sprzeczne interesy zawodowe.

Osobisty interes należy rozumieć jako 
interes majątkowy lub finansowy wspólny
dla tych osób oraz kandydatów lub 
oferentów oraz obejmujący korzyści 
płynące z bezpośrednich płatności 
finansowych związanych z miejscem 
pracy, umową o pracę, inwestycjami i 
udziałem w działaniach wspieranych w 
ramach zamówień.

Or. fr

Poprawka 633
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoby kierującej instytucją 
zamawiającą i członków organów 
decyzyjnych tej instytucji, którzy, choć 
niekoniecznie uczestniczą w prowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
mogą jednak wpłynąć na jego wynik.

skreślona

Or. fr

Poprawka 634
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) osoby kierującej instytucją zamawiającą 
i członków organów decyzyjnych tej 
instytucji, którzy, choć niekoniecznie 
uczestniczą w prowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia, mogą jednak 
wpłynąć na jego wynik.

b) osoby kierującej instytucją zamawiającą, 
która, choć niekoniecznie uczestniczy w 
prowadzeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia, może jednak wpłynąć na jego 
wynik.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „członkowie organów decyzyjnych” oznacza lokalnych radnych, deputowanych 
regionalnych i posłów krajowych − jest to bardzo dalekosiężna definicja, tworząca dużo 
biurokracji. W większości państw członkowskich istnieją inne instrumenty lepiej dostosowane 
do potrzeby zwalczania korupcji.

Poprawka 635
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kandydaci i oferenci byli zobowiązani 
do złożenia na początku postępowania o 
udzielenie zamówienia oświadczenia 
dotyczącego występowania jakichkolwiek 
uprzywilejowanych powiązań z osobami, o 
których mowa w ust. 2 lit. b), które mogą 
sprawić, że osoby te zostaną postawione w 
sytuacji konfliktu interesów. Instytucja 
zamawiająca wskazuje w indywidualnym 
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 85, 
czy dany kandydat lub oferent złożył 
oświadczenie.

b) kandydaci i oferenci, np. dyrektorzy 
przedsiębiorstw lub wszelkie inne osoby 
mające uprawnienia decyzyjne bądź 
uprawnienia lub kontrolę w odniesieniu 
do kandydata lub oferenta, byli 
zobowiązani do złożenia na początku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
oświadczenia dotyczącego występowania 
jakichkolwiek uprzywilejowanych 
powiązań z osobami, o których mowa w 
ust. 2 lit. b), które mogą sprawić, że osoby 
te zostaną postawione w sytuacji konfliktu 
interesów. Instytucja zamawiająca 
wskazuje w indywidualnym sprawozdaniu, 
o którym mowa w art. 85, czy dany 
kandydat lub oferent złożył oświadczenie.

Or. en

Poprawka 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wykrycia uprzywilejowanych 
powiązań instytucja zamawiająca 
bezzwłocznie informuje o tym organ 
nadzoru, wyznaczony zgodnie z art. 84, i 
podejmuje stosowne środki, aby uniknąć 
niewłaściwego wpływu na proces 
udzielania zamówienia i zapewnić równe 
traktowanie kandydatów i oferentów. W 
przypadku gdy nie można skutecznie 
zaradzić konfliktowi interesów stosując 
inne środki, kandydat lub oferent, którego 
konflikt dotyczy, zostaje wykluczony z 
udziału w postępowaniu.

skreślony

Or. en
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Poprawka 637
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wykrycia 
uprzywilejowanych powiązań instytucja 
zamawiająca bezzwłocznie informuje o 
tym organ nadzoru, wyznaczony zgodnie z 
art. 84, i podejmuje stosowne środki, aby 
uniknąć niewłaściwego wpływu na proces 
udzielania zamówienia i zapewnić równe 
traktowanie kandydatów i oferentów. W 
przypadku gdy nie można skutecznie 
zaradzić konfliktowi interesów stosując 
inne środki, kandydat lub oferent, którego 
konflikt dotyczy, zostaje wykluczony z 
udziału w postępowaniu.

W przypadku wykrycia 
uprzywilejowanych powiązań instytucja 
zamawiająca bezzwłocznie podejmuje 
stosowne środki, aby uniknąć 
niewłaściwego wpływu na proces 
udzielania zamówienia, odpowiednio 
dokumentuje te środki i zapewnia równe 
traktowanie kandydatów i oferentów.

Or. en

Uzasadnienie

Nadmiar biurokracji. Ostatnie zdanie nie jest konieczne, ponieważ pierwsze zdanie jest 
wystarczająco jasne. Głównym priorytetem jest przejrzystość.

Poprawka 638
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wykrycia 
uprzywilejowanych powiązań instytucja 
zamawiająca bezzwłocznie informuje o 
tym organ nadzoru, wyznaczony zgodnie z 
art. 84, i podejmuje stosowne środki, aby 
uniknąć niewłaściwego wpływu na proces 
udzielania zamówienia i zapewnić równe 

W przypadku wykrycia 
uprzywilejowanych powiązań instytucja 
zamawiająca bezzwłocznie podejmuje 
stosowne środki, aby uniknąć 
niewłaściwego wpływu na proces 
udzielania zamówienia i zapewnić równe 
traktowanie kandydatów i oferentów. W 
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traktowanie kandydatów i oferentów. W 
przypadku gdy nie można skutecznie 
zaradzić konfliktowi interesów stosując 
inne środki, kandydat lub oferent, którego 
konflikt dotyczy, zostaje wykluczony z 
udziału w postępowaniu.

przypadku gdy nie można skutecznie 
zaradzić konfliktowi interesów stosując 
inne środki, kandydat lub oferent, którego 
konflikt dotyczy, zostaje wykluczony z 
udziału w postępowaniu.

Or. en

(Patrz skreślenie art. 84.)

Poprawka 639
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
osoba zgłaszająca w dobrej wierze 
nieujawnione konflikty interesów innych 
członków personelu, o których mowa w 
ust. 2 lit. a), miała prawo do ochrony 
przed działaniami odwetowymi. Działania 
odwetowe oznaczają wszelkie 
bezpośrednie lub pośrednie szkodliwie 
działania, które się zaleca, którymi się 
grozi lub które się podejmuje wobec danej 
osoby z powodu jej wspomnianego 
postępowania.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny wdrożyć dobrze działający system zgłaszania 
nieprawidłowości, aby zagwarantować oddziaływanie tych przepisów.

Poprawka 640
Heide Rühle

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

4. Wszelkie środki podjęte na podstawie 
niniejszego artykułu są dokumentowane w 
indywidualnym sprawozdaniu, o którym 
mowa w art. 85.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nadmiar biurokracji; jednym z założeń tego przeglądu było uproszczenie prawa, aby 
doprowadzić do większej opłacalności.

Poprawka 641
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by zostały wprowadzone odpowiednie 
mechanizmy w celu zapobiegania 
sytuacjom konfliktu interesów, 
wykrywania tych sytuacji i ich 
naprawiania. Mechanizmy takie mogą 
obejmować stosowanie rozwiązań 
technologicznych.

Or. en

Poprawka 642
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie, w których 
obowiązują przepisy chroniące 
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pracowników sektora publicznego 
ujawniających nieprawidłowości, mające 
na celu zwalczanie korupcji i innych 
naruszeń prawa cywilnego lub przestępstw 
(w sektorze publicznym), mogą zwrócić się 
o zapewnienie równorzędnej ochrony 
pracownikowi zatrudnionemu przez 
wykonawcę, jeżeli wykonawca świadczy 
usługi finansowane ze środków 
publicznych

Or. en

Poprawka 643
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania w celu zapewnienia 
skutecznego i szybkiego odwołania, a 
także zastosowania skutecznych, 
odstraszających i proporcjonalnych 
sankcji w razie nieprzestrzegania 
przepisów dotyczących konfliktu 
interesów. Odwołania i sankcje obejmują 
uchylenie zamówień publicznych 
udzielonych z naruszeniem przepisów 
dotyczących konfliktu interesów oraz 
odpowiedzialność za szkodę.

Or. en

Poprawka 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a
Ochrona osób zgłaszających 

nieprawidłowości
Agencje i organy ds. zamówień 
publicznych dysponują wewnętrznymi 
procedurami umożliwiającymi 
pracownikom zgłaszanie 
nieprawidłowości w celu dopilnowania, 
by:
a) każdy pracownik (w tym pracownicy 
pracujący na czas określony i 
kontraktowi, stażyści i konsultanci), który 
ujawni w dobrej wierze dowolny rodzaj 
nieprawidłowości materialnej, był 
chroniony przed wszelkimi formami 
odwetu, nękania czy krzywdzących 
zachowań pod jego adresem;
b) osoby zgłaszające nieprawidłowości 
pozostały anonimowe, chyba że same 
oznajmią wyraźnie, że tego nie chcą;
c) zostały udostępnione odpowiednie 
mechanizmy ujawniania 
nieprawidłowości, takie jak infolinie i 
formularze internetowe;
d) osoba zgłaszająca nieprawidłowość, 
która padła ofiarą działania odwetowego, 
miała prawo do uczciwego wysłuchania 
przed bezstronnym gremium i otrzymała 
pełną rekompensatę; osoby dopuszczające 
się działań odwetowych zostały należycie 
ukarane;
e) w sprawie ujawnionych 
nieprawidłowości zostało przeprowadzone 
należyte dochodzenie i (w razie potrzeby) 
zostały podjęte działania naprawcze, a 
osoby zgłaszające nieprawidłowości miały 
możliwość uczestniczenia w tych 
procedurach;
f) kierownicy musieli udowodnić, że 
wszelkie działania podjęte przeciwko 
osobie zgłaszającej nieprawidłowości były 
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umotywowane względami innymi niż 
zgłoszenie nieprawidłowości;
g) niedokładne ujawnienie 
nieprawidłowości, nawet jeśli zostało 
dokonane w dobrej wierze, było objęte 
ochroną; ujawnienie nieprawidłowości − 
jeśli wykazano, że zostało dokonane w złej 
wierze − nie było objęte ochroną;
h) kierownictwo i pracownicy zostali 
odpowiednio przeszkoleni w zakresie praw 
osoby zgłaszającej nieprawidłowości, a 
także związanych z tym strategii i 
procedur;
i) strategie dotyczące zgłaszania 
nieprawidłowości były monitorowane i 
poddawane regularnej ocenie przez 
niezależne organy;
j) zgłaszanie nieprawidłowości na 
zewnątrz poprzez informowanie 
urzędników wybranych w wyborach, 
organizacji pozarządowych, mediów i 
innych odpowiednich podmiotów było 
objęte ochroną, jeżeli kanały wewnętrzne 
nie działają lub nie istnieją.

Or. en

Poprawka 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 skreślony
Postępowanie niezgodne z prawem
Od kandydatów wymaga się złożenia na 
początku postępowania oświadczenia, że 
nie podejmowali ani nie podejmą działań 
mających na celu:
a) wywarcie nieodpowiedniego wpływu na 
proces decyzyjny instytucji zamawiającej 
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lub uzyskanie informacji poufnych, które 
mogą przynieść im nienależną korzyść w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) wejście w porozumienie z innymi 
kandydatami lub oferentami mające na 
celu zakłócenie konkurencji;
c) umyślne podawanie informacji 
wprowadzających w błąd, które mogą 
mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące 
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia 
zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uprościć procedury dla przedsiębiorstw, art. 22 jest włączony do art. 59 nt. paszportu 
zamówień. Celem wprowadzenia paszportu jest, by wszystkie przedsiębiorstwa stosowały go 
jako jednolity standardowy dokument. Dlatego rozsądne jest ograniczenie obciążenia 
administracyjnego poprzez połączenie tych dwóch artykułów.

Poprawka 646
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 skreślony
Postępowanie niezgodne z prawem
Od kandydatów wymaga się złożenia na 
początku postępowania oświadczenia, że 
nie podejmowali ani nie podejmą działań 
mających na celu:
a) wywarcie nieodpowiedniego wpływu na 
proces decyzyjny instytucji zamawiającej 
lub uzyskanie informacji poufnych, które 
mogą przynieść im nienależną korzyść w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) wejście w porozumienie z innymi 
kandydatami lub oferentami mające na 
celu zakłócenie konkurencji;
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c) umyślne podawanie informacji 
wprowadzających w błąd, które mogą 
mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące 
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 647
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Uściślenie przepisów dotyczących nielegalnego postępowania.

Poprawka 648
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł I – rozdział II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział IIa
Zasady traktowania dostaw lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami
Artykuł 22a
Wykluczenie ofert zawierających dostawy 
lub usługi nieobjęte zobowiązaniami
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1. Na wniosek instytucji zamawiających, 
w przypadku zamówień o szacunkowej 
wartości co najmniej 5 000 000 EUR bez 
podatku od wartości dodanej (VAT), 
Komisja ocenia, czy wyrazić zgodę na 
wykluczenie z postępowania o udzielenie 
zamówienia oferty obejmującej dostawy 
lub usługi pochodzące spoza Unii, jeżeli
wartość dostaw lub usług nieobjętych 
zobowiązaniami przekracza 50 % 
całkowitej wartości dostaw lub usług 
uwzględnionych w ofercie, na warunkach 
określonych poniżej.
2. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające zamierzają złożyć wniosek o 
wykluczenie z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie ust. 1, 
zaznaczają to w ogłoszeniu o zamówieniu 
opublikowanym zgodnie z art. 47.
Instytucje zamawiające wymagają od 
oferentów przedstawienia informacji na 
temat pochodzenia dostaw lub usług 
uwzględnionych w ofercie oraz ich 
wartości.
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające standardowe formularze na 
potrzeby oświadczeń dotyczących 
pochodzenia dostaw i usług.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 91 ust. 2.
Jeżeli instytucje zamawiające otrzymają 
oferty spełniające warunki ust. 1, w 
odniesieniu do których zamierzają na tej 
podstawie złożyć wniosek o wykluczenie, 
przekazują powiadomienie do Komisji. W 
trakcie trwania procedury powiadomienia 
instytucja zamawiająca może 
kontynuować analizę ofert.
Powiadomienie przesyła się za pomocą 
środków elektronicznych z 
wykorzystaniem standardowego 
formularza. Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze ustanawiające standardowe 
formularze. Te akty wykonawcze 
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przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 91 ust. 2. 
Standardowy formularz zawiera 
następujące informacje:
a) nazwa i dane kontaktowe instytucji 
zamawiającej,
b) opis przedmiotu zamówienia;
c) nazwę i dane kontaktowe wykonawcy, 
którego oferta ma zostać wykluczona;
d) informacje na temat pochodzenia 
wykonawcy, dostaw lub usług oraz ich 
wartości;
Komisja może poprosić instytucję 
zamawiającą o dodatkowe informacje.
Informacje te przekazuje się w terminie 
ośmiu dni roboczych, licząc od pierwszego 
dnia roboczego następującego po dniu 
otrzymania wniosku o udzielenie 
dodatkowych informacji. Jeżeli Komisja 
nie otrzyma informacji w tym terminie, 
termin określony w ust. 3 zawiesza się do 
czasu otrzymania przez Komisję 
wymaganych informacji.
3. W odniesieniu do zamówień, o których 
mowa w ust. 1, Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy dotyczący zgody na 
planowane wykluczenie w terminie dwóch 
miesięcy, licząc od pierwszego dnia 
roboczego następującego po dniu 
otrzymania przez Komisję powiadomienia. 
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 91 ust. 2a. W należycie uzasadnionych 
przypadkach termin ten można przedłużyć 
jeden raz o maksymalnie dwa miesiące, 
szczególnie gdy informacje zawarte w 
powiadomieniu lub w załączonej 
dokumentacji są niepełne lub 
niedokładne, bądź jeżeli przytoczone fakty 
podlegają istotnym zmianom. Jeżeli – do 
końca wspomnianego dwumiesięcznego 
terminu bądź do końca przedłużonego 
terminu – Komisja nie przyjmie decyzji 
zezwalającej lub niezezwalającej na 
wykluczenie, uznaje się, że Komisja nie 
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wyraziła zgody na wykluczenie.
4. Przyjmując akty wykonawcze zgodnie z 
ust. 3, Komisja wyraża zgodę na 
planowane wykluczenie w następujących 
przypadkach:
a) jeżeli umowa międzynarodowa 
dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie 
zamówień publicznych pomiędzy Unią a 
państwem, z którego pochodzą dane 
towary lub usługi, zawiera – w 
odniesieniu do dostaw lub usług, których 
dotyczy proponowane wykluczenie –
wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku ze 
strony Unii;
b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), 
nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje 
restrykcyjne środki w udzielaniu 
zamówień prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim.
Do celów lit. b) domniemywa się braku 
znaczącej wzajemności, jeżeli środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
skutkują poważną i powtarzającą się 
dyskryminacją unijnych wykonawców, 
towarów i usług.
Przyjmując akty wykonawcze zgodnie z 
ust. 3, Komisja nie wyraża zgody na 
planowane wykluczenie, jeżeli 
naruszyłoby to zobowiązania dotyczące 
dostępu do rynku podjęte przez Unię w 
zawartych przez nią umowach 
międzynarodowych.
5. Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczącej wzajemności, Komisja bada 
następujące elementy:
a) w jakim stopniu przepisy prawa 
zamówień publicznych danego państwa 
zapewniają przejrzystość zgodnie z 
międzynarodowymi standardami w 
dziedzinie zamówień publicznych oraz 
wykluczają możliwość jakiejkolwiek 
dyskryminacji unijnych towarów, usług i 
wykonawców;
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b) w jakim stopniu organy publiczne lub 
poszczególne jednostki zakupujące 
utrzymują bądź przyjmują praktyki 
dyskryminujące towary, usługi i 
wykonawców z Unii.
6. Przed podjęciem decyzji na podstawie 
ust. 3 Komisja wysłuchuje 
zainteresowanego oferenta lub 
zainteresowanych oferentów.
7. Instytucje zamawiające, które 
wykluczyły oferty zgodnie z ust. 1, 
zaznaczają to w ogłoszeniu o udzieleniu 
zamówienia, które publikują zgodnie z art. 
48 niniejszej dyrektywy.
Artykuł 22b
Reguły pochodzenia
1. Pochodzenie produktu ustala się 
zgodnie z art. 22–26 rozporządzenia (WE) 
nr 2913/1992 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 
Celny.
2. Pochodzenie usługi ustala się na 
podstawie pochodzenia dostarczającej ją 
osoby fizycznej lub prawnej.
3. Do celów niniejszej dyrektywy dostawy 
lub usługi pochodzące z państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
innych niż państwa członkowskie traktuje 
się na równi z dostawami lub usługami 
pochodzącymi z państw członkowskich.
Artykuł 22c
Wdrożenie warunków dotyczących 
wzajemności
Umowy zawarte z wykonawcą z 
naruszeniem aktów wykonawczych 
Komisji przyjętych zgodnie z art. 22a w 
związku z planowanym wykluczeniem 
zgłoszonym przez instytucje zamawiające 
uznaje się za nieskuteczne w rozumieniu 
dyrektywy 2007/66/WE.

Or. en
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Poprawka 649
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł I – rozdział II a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZDZIAŁ II a 
Zasady wzajemności
Artykuł 22 a
Wykluczenie przez instytucje zamawiające 
ofert obejmujących towary i usługi 
nieobjęte zobowiązaniami.
1. Instytucja zamawiająca ocenia, czy 
należy wykluczyć z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego oferty 
obejmujące roboty budowlane, dostawy 
lub usługi pochodzące z krajów trzecich 
niezwiązanych zobowiązaniami, jeżeli 
wartość takich robót budowlanych, dostaw 
lub usług nieobjętych zobowiązaniami 
wynosi ponad 50% ogólnej wartości robót 
budowlanych, dostaw lub usług 
składających się na ofertę, przestrzegając 
przy tym przepisów niniejszego artykułu.  
Oferta pochodząca z kraju trzeciego 
niezwiązanego umową międzynarodową 
jest automatycznie odrzucana, jeżeli cena 
jest niższa o 30% od ceny lub średnich 
kosztów pozostałych ofert.
2. Instytucja zamawiająca wymaga od 
oferentów, aby dostarczyli oni informacji 
o pochodzeniu i wartości robót 
budowlanych, dostaw lub usług zawartych 
w ofercie. Akceptuje ona oświadczenia 
oferenta jako tymczasowy środek 
zapobiegający wykluczeniu oferty na 
mocy ust. 1. W każdej chwili w toku 
postępowania instytucja zamawiająca 
może zwrócić się do oferenta o 
przedstawienie całości lub części 
wymaganej dokumentacji, jeżeli wydaje 
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się to niezbędne do prawidłowego 
przebiegu postępowania. Jeżeli do 
instytucji zamawiającej wpłyną oferty, 
które zamierza ona wykluczyć na mocy 
przepisów ust. 1, powiadamia o tym 
Komisję Europejską. W trakcie trwania 
procedury powiadomienia instytucja 
zamawiająca może kontynuować analizę 
ofert. Powiadomienie to przesyła się drogą 
elektroniczną za pomocą standardowego 
formularza. Komisja może przyjmować 
akty wykonawcze określające standardowe 
formularze na potrzeby oświadczeń 
dotyczących pochodzenia robót 
budowlanych, dostaw lub usług. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 91 ust. 2. Standardowe formularze 
zawierają następujące informacje:
a) nazwę i dane kontaktowe instytucji 
zamawiającej;
b) opis przedmiotu zamówienia;
c) nazwę i dane kontaktowe wykonawcy, 
którego oferta ma zostać wykluczona;
d) informacje o pochodzeniu wykonawcy, 
o robotach budowlanych, dostawach lub 
usługach oraz ich wartości.
3. Jeżeli Komisja Europejska odrzuci 
decyzję instytucji zamawiającej o 
wykluczeniu danej oferty na mocy ust. 1, 
przekazuje swoją decyzję wraz z 
uzasadnieniem do wiadomości instytucji 
zamawiającej w terminie 15 dni od 
pierwszego dnia roboczego, w którym 
Komisja otrzymała powiadomienie. W 
należycie uzasadnionych przypadkach 
termin ten można przedłużyć jeden raz 
maksymalnie o 15 dni, szczególnie jeżeli 
informacje zawarte w powiadomieniu lub 
w załączonej dokumentacji są niepełne 
lub niedokładne lub jeżeli przytoczone 
fakty uległy istotnym zmianom. Jeżeli pod 
koniec tego okresu 30 dni Komisja nie 
podejmie decyzji zatwierdzającej lub 
odrzucającej wykluczenie oferty, 
wykluczenie uznaje się za zatwierdzone 
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przez Komisję. 
4. Aby wykluczyć dane oferty obejmujące 
roboty budowlane, dostawy lub usługi z 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
powinny zostać spełnione następujące 
warunki:
a) jeżeli umowa międzynarodowa 
dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie 
zamówień publicznych zawarta między 
Unią a państwem, z którego pochodzą 
dane towary lub usługi, zawiera – w 
odniesieniu do towarów lub usług, które 
proponuje się wykluczyć – sformułowane 
przez Unię wyraźne zastrzeżenia dotyczące 
dostępu do rynku;
b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), 
nie istnieje, a państwo trzecie przy 
udzielaniu zamówień stosuje restrykcyjne 
środki prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w zakresie otwarcia rynku 
między Unią a danym państwem trzecim.
Do celów lit. b) domniemywa się braku 
znaczącej wzajemności, jeżeli środki 
restrykcyjne stosowane przy udzielaniu 
zamówień prowadzą do poważnej i 
powtarzającej się dyskryminacji unijnych 
wykonawców, robót budowlanych, dostaw 
i usług.
5. Przed podjęciem decyzji na podstawie 
ust. 3 Komisja wysłuchuje 
zainteresowanej instytucji zamawiającej.
Artykuł 22b 
Stosowanie warunków wzajemności
Umowy zawarte z danym wykonawcą z 
naruszeniem decyzji Komisji Europejskiej 
o wykluczeniu oferty zgodnie z art. 22a w 
następstwie powiadomienia instytucji 
zamawiającej o zamiarze wykluczenia 
danej oferty uznaje się za bezskuteczne w 
rozumieniu dyrektywy 2007/66/WE. 

Or. fr
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Poprawka 650
Riikka Manner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Organizując usługi publiczne, 
instytucje zamawiające mogą stosować 
system bonów usługowych w celu 
zapewnienia klientom swobody wyboru 
dostawcy usług. Instytucja zamawiająca 
określa wartość bonu usługowego, a także 
wskazuje usługi, w przypadku których 
może on być używany, oraz mogących z 
niego korzystać klientów.
Instytucja zamawiająca może określić 
wymagania, które musi spełnić 
usługodawca, aby zostać objętym 
systemem bonów usługowych. 
Wymagania te muszą być 
niedyskryminujące i proporcjonalne do 
przedmiotu danej usługi. Systemem muszą 
być objęci wszyscy usługodawcy 
spełniający te wymogi. Wykaz 
usługodawców musi być powszechnie 
dostępny.
Instytucja zamawiająca może także 
wybierać dostawców usług, którzy mają 
być objęci systemem bonów usługowych, 
w drodze procedury przewidzianej w 
niniejszej dyrektywie.
Klient może wybrać dowolnego 
usługodawcę objętego systemem bonów 
usługowych lub zrezygnować z 
korzystania z systemu.

Or. en

Uzasadnienie

W obecnej sytuacji gospodarczej istnieje potrzeba nowych, skutecznych narzędzi służących do 
organizowania usług publicznych. Dodatkowym sposobem jest tu system bonów usługowych. 
System ten jest korzystny dla MŚP, ponieważ przyjęcie do niego jest bardzo proste. Daje on 
obywatelom swobodę wyboru usługodawcy. System bonów usługowych jest oczywiście 
korzystny również dla instytucji zamawiającej.
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Poprawka 651
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające nie muszą 
publikować zaproszenia do ubiegania się 
o zamówienie, jeśli uwzględnią w 
procedurze konkurencyjnej z 
negocjacjami lub w dialogu 
konkurencyjnym wszystkich (i wyłącznie 
tych) oferentów, którzy spełniają kryteria 
wymienione w art. 55-65 i którzy w trakcie 
wcześniejszej procedury otwartej lub
procedury ograniczonej przedłożyli oferty 
zgodnie z formalnymi wymogami 
procedury przetargowej.

Or. en

Poprawka 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że instytucje zamawiające mogą stosować 
partnerstwo innowacyjne zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie postanawiają, że 
instytucje zamawiające mogą stosować 
partnerstwo innowacyjne zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Propagowanie elastyczności w wyborze procedur oraz propagowanie innowacyjnych praktyk 
w dziedzinie zamówień to kluczowe priorytety prowadzonej obecnie modernizacji. Sama 
transpozycja najistotniejszych procedur nie powinna być opcjonalna, powinna natomiast by 
jednolita we wszystkich państwach członkowskich, aby zapewnić równe warunki.
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Poprawka 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że instytucje zamawiające mogą stosować 
partnerstwo innowacyjne zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie postanawiają, że 
instytucje zamawiające mogą stosować 
partnerstwo innowacyjne zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 654
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy zamówienie publiczne 
może wiązać się z przejęciem 
przedsiębiorstwa państwa członkowskie 
dopilnowują, aby instytucje zamawiające 
stosowały procedurę konkurencyjną z 
negocjacjami lub dialog konkurencyjny.

Or. de

Poprawka 655
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mogą również postanowić, że instytucje 
zamawiające mogą stosować procedurę 

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

konkurencyjną z negocjacjami lub dialog 
konkurencyjny (art. 27 i 28), pod 
warunkiem że nie prowadzi to do 
zakłócenia konkurencji ani 
dyskryminacji.

Or. da

Poprawka 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty

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 
również, że instytucje zamawiające mogą 
stosować procedurę konkurencyjną z 
negocjacjami lub dialog konkurencyjny w 
następujących sytuacjach:

a) w odniesieniu do robót budowlanych, w 
przypadku gdy przedmiotem zamówienia 
na roboty budowlane jest zarówno 
zaprojektowanie, jak i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 
lub gdy negocjacje są niezbędne w celu 
ustalenia prawnego lub finansowego 
charakteru projektu;

a) w odniesieniu do robót budowlanych, 
dostaw lub usług spełniających jedno z 
następujących kryteriów:

b) w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane, w 
przypadku robót budowlanych 
wykonywanych wyłącznie do celów prac 
badawczych, innowacyjnych, testowych 
lub rozwojowych, nie zaś w celu 
zapewnienia rentowności lub zwrotu 
kosztów badań i rozwoju;

i) jeśli nie można sprostać 
zapotrzebowaniu instytucji zamawiającej 
bez dostosowania doraźnie dostępnych 
rozwiązań;

c) w odniesieniu do usług lub dostaw, 
jeżeli specyfikacji technicznych nie można 
ustalić w wystarczająco precyzyjny sposób 
poprzez odniesienie do jednej z norm, 
europejskich aprobat technicznych, 
wspólnych specyfikacji technicznych lub 
referencji technicznych w rozumieniu 

ii) obejmują one projekt lub rozwiązania 
innowacyjne;
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załącznika VIII pkt 2–5;

d) w przypadku otrzymania 
nieprawidłowych lub niemożliwych do 
przyjęcia ofert w rozumieniu art. 30 ust. 2 
lit. a) w następstwie zastosowania 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej;

iii) ze względu na szczególne okoliczności 
dotyczące cech, złożoności, prawnego lub 
finansowego charakteru projektu bądź 
związane z nimi ryzyko, zamówienia nie 
można udzielić bez przeprowadzenia 
wcześniejszych negocjacji;

e) jeżeli, ze względu na szczególne 
okoliczności dotyczące charakteru lub 
złożoności robót budowlanych, dostaw lub 
usług bądź związane z nimi ryzyko, 
zamówienia nie można udzielić bez 
przeprowadzenia wcześniejszych 
negocjacji.

iv) instytucja zamawiająca nie może 
ustalić ich specyfikacji technicznych w 
wystarczająco precyzyjny sposób poprzez 
odniesienie do jednej z norm, europejskich 
aprobat technicznych, wspólnych 
specyfikacji technicznych lub referencji 
technicznych w rozumieniu załącznika 
VIII pkt 2–5;

b) w odniesieniu do robót budowlanych, 
dostaw lub usług, jeśli w odpowiedzi na 
procedurę otwartą lub procedurę 
ograniczoną przedłożono jedynie 
nieprawidłowe lub niemożliwe do 
przyjęcia oferty. W takich przypadkach 
instytucje zamawiające nie muszą 
publikować ogłoszenia o zamówieniu, jeśli 
uwzględnią w procedurze negocjacyjnej 
wszystkich (i wyłącznie tych) oferentów, 
którzy spełniają kryteria wymienione w 
art. 55-63 i którzy w trakcie wcześniejszej 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej przedłożyli oferty zgodnie z 
formalnymi wymogami postępowania o 
udzielenie zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki niniejszej poprawce stosowanie negocjacji jest bardziej elastyczne. Propagowanie 
elastyczności w wyborze procedur oraz propagowanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie 
zamówień to kluczowe priorytety prowadzonej obecnie modernizacji. Sama transpozycja 
najistotniejszych procedur nie powinna być opcjonalna, powinna natomiast by jednolita we 
wszystkich państwach członkowskich, aby zapewnić równe warunki.

Poprawka 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 4 – wprowadzenie

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 w następujących 
przypadkach:

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach procedura konkurencyjna z negocjacjami jest jedynym możliwym 
sposobem udzielenia skomplikowanych zamówień. Dlatego w stosownych przypadkach 
instytucje zamawiające powinny móc wybrać tego rodzaju procedurę.

Poprawka 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – wprowadzenie

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:

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

Or. fr

Poprawka 659
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 4 – 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:

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

Or. nl

Poprawka 660
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do robót budowlanych, w 
przypadku gdy przedmiotem zamówienia 
na roboty budowlane jest zarówno 
zaprojektowanie, jak i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 
lub gdy negocjacje są niezbędne w celu 
ustalenia prawnego lub finansowego 
charakteru projektu;

skreślona

Or. da

Poprawka 661
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do robót budowlanych, w 
przypadku gdy przedmiotem zamówienia 
na roboty budowlane jest zarówno 
zaprojektowanie, jak i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 lub 
gdy negocjacje są niezbędne w celu 
ustalenia prawnego lub finansowego 

a) w odniesieniu do robót budowlanych, w 
przypadku gdy zamówienie ma wiele 
przedmiotów, takich jak zaprojektowanie, 
wykonanie, finansowanie, eksploatację i 
konserwację robót budowlanych w 
rozumieniu art. 2 pkt 8 lub gdy negocjacje 
są niezbędne w celu ustalenia prawnego 
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charakteru projektu; lub finansowego charakteru projektu;

Or. fr

Poprawka 662
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do robót budowlanych, w 
przypadku gdy przedmiotem zamówienia 
na roboty budowlane jest zarówno 
zaprojektowanie, jak i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 
lub gdy negocjacje są niezbędne w celu 
ustalenia prawnego lub finansowego 
charakteru projektu;

a) w odniesieniu do robót budowlanych, 
gdy negocjacje są niezbędne w celu 
ustalenia prawnego lub finansowego 
charakteru projektu;

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten mógłby stworzyć zachęty dla instytucji zamawiających, by włączały projekt i 
wykonanie robót budowlanych do jednego dużego zamówienia, co nie zawsze jest 
preferowaną opcją.

Poprawka 663
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane, w 
przypadku robót budowlanych 
wykonywanych wyłącznie do celów prac 
badawczych, innowacyjnych, testowych 
lub rozwojowych, nie zaś w celu 
zapewnienia rentowności lub zwrotu 

skreślona
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kosztów badań i rozwoju;

Or. da

Poprawka 664
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do zamówień publicznych 
na roboty budowlane, w przypadku robót 
budowlanych wykonywanych wyłącznie 
do celów prac badawczych, 
innowacyjnych, testowych lub 
rozwojowych, nie zaś w celu zapewnienia 
rentowności lub zwrotu kosztów badań i 
rozwoju;

b) w odniesieniu do zamówień publicznych 
na roboty budowlane, dostawy i usługi w 
przypadku robót budowlanych 
wykonywanych wyłącznie do celów prac 
badawczych, innowacyjnych, testowych 
lub rozwojowych, nie zaś w celu 
zapewnienia rentowności lub zwrotu 
kosztów badań i rozwoju;

Or. fr

Poprawka 665
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do usług lub dostaw, 
jeżeli specyfikacji technicznych nie można 
ustalić w wystarczająco precyzyjny sposób 
poprzez odniesienie do jednej z norm, 
europejskich aprobat technicznych, 
wspólnych specyfikacji technicznych lub 
referencji technicznych w rozumieniu 
załącznika VIII pkt 2–5;

skreślona

Or. da
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Poprawka 666
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do usług lub dostaw, 
jeżeli specyfikacji technicznych nie można 
ustalić w wystarczająco precyzyjny sposób 
poprzez odniesienie do jednej z norm, 
europejskich aprobat technicznych, 
wspólnych specyfikacji technicznych lub 
referencji technicznych w rozumieniu 
załącznika VIII pkt 2–5;

c) w odniesieniu do usług lub dostaw 
opartych na wiedzy, jeżeli specyfikacji 
technicznych nie można ustalić w 
wystarczająco precyzyjny sposób poprzez 
odniesienie do jednej z norm, europejskich 
aprobat technicznych, wspólnych 
specyfikacji technicznych lub referencji 
technicznych w rozumieniu załącznika 
VIII pkt 2–5;

Or. en

Uzasadnienie

Procedura konkurencyjna z negocjacjami jest jedyną możliwą procedurą odpowiednią w 
przypadku usług twórczych, gdyż nie można przewidzieć ich wyniku z uwagi na ich twórczy 
charakter. Z tego względu usługi intelektualne lub usługi oparte na wiedzy (zgodnie z 
definicją określoną w art. 1) powinny być wyraźnie wymienione w tym miejscu, a transpozycja 
procedury konkurencyjnej z negocjacjami powinna być obowiązkowa.

Poprawka 667
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku otrzymania 
nieprawidłowych lub niemożliwych do 
przyjęcia ofert w rozumieniu art. 30 ust. 2 
lit. a) w następstwie zastosowania 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej;

skreślona

Or. da
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Poprawka 668
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) jeżeli, ze względu na szczególne 
okoliczności dotyczące charakteru lub 
złożoności robót budowlanych, dostaw lub 
usług bądź związane z nimi ryzyko, 
zamówienia nie można udzielić bez 
przeprowadzenia wcześniejszych 
negocjacji.

skreślona

Or. da

Poprawka 669
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) jeżeli, ze względu na szczególne 
okoliczności dotyczące charakteru lub 
złożoności robót budowlanych, dostaw lub 
usług bądź związane z nimi ryzyko, 
zamówienia nie można udzielić bez 
przeprowadzenia wcześniejszych 
negocjacji.

e) jeżeli instytucje zamawiające uzasadnią 
w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie, że ze względu na szczególne 
okoliczności dotyczące cech, prawnego 
lub finansowego charakteru lub złożoności 
robót budowlanych, dostaw lub usług bądź 
związane z nimi ryzyko, zamówienia nie 
można udzielić bez przeprowadzenia 
wcześniejszych negocjacji.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie wyraźnej dostępności procedury negocjacyjnej również w przypadku złożonych 
zamówień wymaga ograniczonego rozszerzenia proponowanego zakresu wniosku Komisji.

Poprawka 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 4 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) jeżeli szczególne potrzeby instytucji 
zamawiającej w zakresie zamówień nie 
mogą zostać spełnione bez wyłącznego 
wykorzystania znormalizowanych 
rozwiązań.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli instytucje zamawiające w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mogą korzystać 
wyłącznie z znormalizowanych produktów lub usług, powinny mieć możliwość wyboru 
procedury konkurencyjnej z negocjacjami.

Poprawka 671
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 4 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) w odniesieniu do robót budowlanych 
lub usług, w przypadku których taka 
procedura lub taki dialog wpływa na 
pracowników, ze względu na wymogi
konsultacji z przedstawicielami 
pracowników.

Or. de

Poprawka 672
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W okresie od upływu terminu składania 
ofert do podpisania zamówienia instytucje 
zamawiające mogą nawiązywać dialog z 
oferentami w celu wyjaśnienia lub 
naprawienia błędów, pominięć lub 
niezrozumiałych elementów w ofertach 
albo w celu objaśnienia lub uzupełnienia 
treści ofert, o ile nie prowadzi to do 
dyskryminacji. 

Or. da

Poprawka 673
Christel Schaldemose

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

Or. da

Poprawka 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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 

skreślony
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innowacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Propagowanie elastyczności w wyborze procedur oraz propagowanie innowacyjnych praktyk 
w dziedzinie zamówień to kluczowe priorytety prowadzonej obecnie modernizacji. Sama 
transpozycja najistotniejszych procedur nie powinna być opcjonalna, powinna natomiast by 
jednolita we wszystkich państwach członkowskich, aby zapewnić równe warunki.

Poprawka 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych przypadkach procedura konkurencyjna z negocjacjami jest jedynym możliwym 
sposobem udzielenia skomplikowanych zamówień. Dlatego w stosownych przypadkach 
instytucje zamawiające powinny móc wybrać tego rodzaju procedurę. Procedura 
konkurencyjna z negocjacjami powinna zostać wprowadzona we wszystkich państwach 
członkowskich w celu wsparcia harmonizacji rynku wewnętrznego i handlu transgranicznego. 

Poprawka 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit piąty
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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

Or. fr

Poprawka 677
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit 5

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

Or. nl

Uzasadnienie

Procedura konkurencyjna z negocjacjami, dialog konkurencyjny i partnerstwo innowacyjne 
dają instytucjom zamawiającym dobre możliwości uproszczenia oraz zwiększenia 
elastyczności i efektywności swojej polityki zamówień. Oferowanie państwom członkowskim 
możliwości niewdrażania tych procedur pozbawia instytucje zamawiające ich swobody. 
Istotne jest, by wszystkie instytucje zamawiające mogły w przyszłości stosować te nowe 
procedury.

Poprawka 678
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit piąty
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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

Or. fr

Poprawka 679
Phil Prendergast

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.

Państwo członkowskie dokonuje 
transpozycji do prawa krajowego 
procedury konkurencyjnej z negocjacjami, 
dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa 
innowacyjnego.

Or. en

Poprawka 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zaproszenia do ubiegania się o zamówienie 
można dokonać w jeden z następujących 
sposobów:

Zaproszenia do ubiegania się o zamówienie 
dokonuje się za pomocą ogłoszenia o 
zamówieniu zgodnie z art. 47.

Or. en
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Uzasadnienie

Dzięki niniejszej poprawce stosowanie negocjacji jest bardziej elastyczne.

Poprawka 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) za pomocą ogłoszenia o zamówieniu 
zgodnie z art. 47;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Fragment przeniesiony do wprowadzenia. Dzięki niniejszej poprawce stosowanie negocjacji 
jest bardziej elastyczne.

Poprawka 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli zamówienia udziela instytucja 
zamawiająca administracji niższego 
szczebla w drodze procedury ograniczonej 
lub procedury konkurencyjnej z 
negocjacjami – za pomocą wstępnego 
ogłoszenia informacyjnego zgodnie z art. 
46 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki niniejszej poprawce stosowanie negocjacji jest bardziej elastyczne.
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Poprawka 683
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli zamówienia udziela instytucja 
zamawiająca administracji niższego 
szczebla w drodze procedury ograniczonej 
lub procedury konkurencyjnej z 
negocjacjami – za pomocą wstępnego 
ogłoszenia informacyjnego zgodnie z art. 
46 ust. 2.

b) jeżeli zamówienia udziela instytucja 
zamawiająca w drodze procedury 
ograniczonej lub procedury konkurencyjnej 
z negocjacjami – za pomocą wstępnego 
ogłoszenia informacyjnego zgodnie z art. 
46 ust. 2.

Or. en

Poprawka 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku określonym w lit. b)
wykonawcy, którzy wyrazili swoje 
zainteresowanie w odpowiedzi na 
publikację wstępnego ogłoszenia 
informacyjne, są następnie zapraszani do 
potwierdzenia zainteresowania na piśmie 
za pomocą zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania zgodnie z art. 52.

Jeżeli zamówienia udziela instytucja 
zamawiająca administracji niższego 
szczebla w drodze procedury ograniczonej 
lub procedury konkurencyjnej z 
negocjacjami, państwa członkowskie 
zapewniają – niezależnie od przepisów 
pierwszego akapitu – możliwość 
dokonania zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie za pomocą wstępnego 
ogłoszenia informacyjnego zgodnie z art. 
46 ust. 2. Mogą one również 
zarezerwować tę możliwość dla 
określonych kategorii instytucji 
zamawiających administracji niższego 
szczebla. 
Jeżeli zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie jest dokonywane za pomocą 
wstępnego ogłoszenia informacyjnego 
zgodnie z art. 46 ust. 2, wykonawcy, 
którzy wyrazili swoje zainteresowanie w 
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odpowiedzi na publikację wstępnego 
ogłoszenia informacyjnego, są następnie 
zapraszani do potwierdzenia 
zainteresowania na piśmie za pomocą 
zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania zgodnie z art. 52.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki niniejszej poprawce stosowanie negocjacji jest bardziej elastyczne. Zapewnia ona 
również zharmonizowaną transpozycję w całej UE.

Poprawka 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucje zamawiające 
mogą stosować procedurę negocjacyjną 
bez uprzedniego ogłoszenia wyłącznie w 
szczególnych przypadkach i 
okolicznościach wyraźnie określonych w 
art. 30.

3. W szczególnych przypadkach i 
okolicznościach wyraźnie określonych w 
art. 30 państwa członkowskie 
postanawiają, że instytucje zamawiające 
mogą stosować procedurę negocjacyjną 
bez uprzedniego ogłoszenia. Państwa 
członkowskie nie zezwalają na stosowanie 
tej procedury w żadnych innych 
przypadkach niż te, o których mowa w art. 
30.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki niniejszej poprawce stosowanie negocjacji jest bardziej elastyczne. Zapewnia ona 
również zharmonizowaną transpozycję w całej UE.

Poprawka 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Minimalny termin składania ofert wynosi 
21 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu. W bardzo wyjątkowych 
przypadkach termin może zostać 
przedłużony do 40 dni.

Or. de

Uzasadnienie

Skrócone terminy składania ofert przyspieszają postępowanie, niekoniecznie prowadząc do 
pogorszenia jakości ofert. Ze złożenia oferty jako takiej nie wynikają dla oferenta jeszcze 
żadne zobowiązania. Jeżeli na tym etapie nie są jeszcze wymagane zaświadczenia, których 
uzyskanie wymaga pewnego czasu, możliwe jest względnie szybkie wypełnienie i odesłanie 
formularza zgłoszenia niezbędnego do złożenia oferty.

Poprawka 687
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 688
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

45 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu.

Or. en

Poprawka 689
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Nowe terminy są zbyt krótkie z praktycznego punktu widzenia i mogłyby ograniczyć 
konkurencję.

Poprawka 690
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Termin składania ofert powinien zostać przedłużony do 47 dni, co dałoby kandydatom 
wystarczająco dużo czasu na przygotowanie oferty; jednocześnie termin ten byłby krótszy niż 
aktualnie obowiązujący (52 dni).
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Poprawka 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) wstępne ogłoszenie informacyjne 
zawierało wszystkie informacje wymagane 
dla ogłoszenia o zamówieniu w załączniku 
VI część B sekcja I, w zakresie, w jakim 
informacje te były dostępne w momencie 
publikacji wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego;
b) wstępne ogłoszenie informacyjne 
zostało wysłane do publikacji na co 
najmniej 45 dni i nie więcej niż 12 
miesięcy przed datą wysłania ogłoszenia o 
zamówieniu.

Or. de

Uzasadnienie

Minimalny termin powinien zostać skrócony do 21 dni (zob. poprawka tego samego autora do 
art. 25 ust. 1), a w wyjątkowych przypadkach powinien móc zostać przedłużony do 40 dni. 
Przypadki, o których mowa w art. 25 ust. 2, stają się tym samym zbędne poprzez odwrócenie 
zależności reguła-wyjątek.

Poprawka 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające opublikowały wstępne 
ogłoszenie informacyjne, które nie jest 
zaproszeniem do ubiegania się o 
zamówienie, minimalny termin składania 
ofert, określony w ust. 1 akapit drugi 
niniejszego artykułu, może zostać skrócony 
do 15 dni, pod warunkiem że spełnione są 
oba poniższe warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 693
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli ze względu na stan pilnej 
konieczności należycie uzasadniony przez 
instytucje zamawiające, termin określony 
w ust. 1 akapit drugi nie może być 
zachowany, instytucje zamawiające mogą 
wyznaczyć termin, który nie może być 
krótszy niż 20 dni od daty wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Minimalny termin powinien zostać skrócony do 21 dni (zob. poprawka tego samego autora do 
art. 25 ust. 1), a w wyjątkowych przypadkach powinien móc zostać przedłużony do 40 dni.
Przypadki, o których mowa w art. 25 ust. 2, stają się tym samym zbędne poprzez odwrócenie 
zależności reguła-wyjątek.

Poprawka 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli ze względu na stan pilnej 
konieczności należycie uzasadniony przez 
instytucje zamawiające, termin określony 
w ust. 1 akapit drugi nie może być 
zachowany, instytucje zamawiające mogą 
wyznaczyć termin, który nie może być 
krótszy niż 20 dni od daty wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu.

3. Jeżeli ze względu na stan pilnej 
konieczności należycie uzasadniony przez 
instytucje zamawiające, termin określony 
w ust. 1 akapit drugi nie może być 
zachowany, instytucje zamawiające mogą 
wyznaczyć termin, który nie może być 
krótszy niż 15 dni od daty wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.
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Poprawka 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Minimalny termin powinien zostać skrócony do 21 dni (zob. poprawka tego samego autora do 
art. 25 ust. 1), a w wyjątkowych przypadkach powinien móc zostać przedłużony do 40 dni.
Przypadki, o których mowa w art. 25 ust. 2, stają się tym samym zbędne poprzez odwrócenie 
zależności reguła-wyjątek.

Poprawka 697
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 698
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 21 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania.

Or. de

Uzasadnienie

Termin zaproponowany przez Komisję jest zbyt długi i mógłby zostać skrócony do 21 dni, co 
jest wystarczającym terminem z punktu widzenia praktyki w zakresie udzielania zamówień. 
Skrócone terminy składania ofert przyspieszają postępowanie, niekoniecznie prowadząc do 
pogorszenia jakości ofert. Ze złożenia oferty jako takiej nie wynikają dla oferenta jeszcze 
żadne zobowiązania, a formularz zgłoszenia niezbędny do złożenia oferty można wypełnić i 
odesłać względnie szybko.
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Poprawka 700
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 701
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 702
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 35 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania.

Or. en

Uzasadnienie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału powinien zostać przedłużony do 35 
dni, co dałoby kandydatom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie oferty; jednocześnie 
termin ten byłby krótszy niż aktualnie obowiązujący (37 dni).

Poprawka 703
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Termin zaproponowany przez Komisję jest zbyt długi i mógłby zostać skrócony do 21 dni, co 
jest wystarczającym terminem z punktu widzenia praktyki w zakresie udzielania zamówień. 
Skrócone terminy składania ofert przyspieszają postępowanie, niekoniecznie prowadząc do 
pogorszenia jakości ofert. Ze złożenia oferty jako takiej nie wynikają dla oferenta jeszcze 
żadne zobowiązania, a formularz zgłoszenia niezbędny do złożenia oferty można wypełnić i 
odesłać względnie szybko.

Poprawka 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 706
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

45 dni od daty wysłania zaproszenia do 
składania ofert.

Or. en

Poprawka 707
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające opublikowały wstępne 
ogłoszenie informacyjne, które nie stanowi 
zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie, minimalny termin składania 
ofert, określony w ust. 2 akapit drugi 
niniejszego artykułu, może zostać skrócony 
do 10 dni, pod warunkiem że spełnione są 
wszystkie następujące warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.
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Poprawka 709
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 710
Marian Harkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie postanawiają, że 
wszystkie lub określone kategorie 
instytucji zamawiających administracji 
niższego szczebla mogą wyznaczyć termin 
składania ofert w drodze wzajemnego 
porozumienia między instytucją 
zamawiającą a zakwalifikowanymi 
kandydatami, pod warunkiem że wszyscy 
kandydaci mają tyle samo czasu na 
przygotowanie i złożenie ofert. W 
przypadku braku porozumienia w sprawie 
terminu składania ofert instytucja 
zamawiająca wyznacza termin wynoszący 
co najmniej 10 dni od daty wysłania 
zaproszenia do składania ofert.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień oraz zapewnienie zharmonizowanej transpozycji 
w całej UE.

Poprawka 712
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

daty wysłania zaproszenia do składania 
ofert.

Or. en

Poprawka 713
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fi

Poprawka 714
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Poprawka 715
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W procedurze konkurencyjnej z 
negocjacjami każdy wykonawca może 
złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału 
w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie, przedstawiając 
wymagane informacje na potrzeby 
kwalifikacji podmiotowej.

1. W procedurze konkurencyjnej z 
negocjacjami każdy wykonawca może 
złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału 
w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie zawierający informacje, 
o których mowa w załączniku VI część B i 
C, przedstawiając informacje na potrzeby 
kwalifikacji podmiotowej, o którą 
występuje instytucja zamawiająca.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.
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Poprawka 717
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ogłoszeniu o zamówieniu lub 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
opisują zamówienie i minimalne 
wymagania, jakie należy spełnić, oraz 
określają kryteria udzielenia zamówienia, 
aby umożliwić wykonawcom ustalenie 
charakteru i zakresu zamówienia oraz 
podjęcie decyzji dotyczącej złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w 
negocjacjach. Instytucje zamawiające 
wskazują w specyfikacjach technicznych, 
które ich części precyzują minimalne 
wymagania.

W ogłoszeniu o zamówieniu lub 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
opisują zamówienie i minimalne 
wymagania, jakie należy spełnić, oraz 
określają główne kryterium lub kryteria 
udzielenia zamówienia, aby umożliwić 
wykonawcom ustalenie charakteru i 
zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji 
dotyczącej złożenia wniosku o 
dopuszczenie do udziału w negocjacjach.

Or. en

Uzasadnienie

Przyczyniłoby się to do bardziej restrykcyjnego charakteru procedury negocjacji w stosunku 
do procedury otwartej, a także zmniejszyłoby pewność prawa.

Poprawka 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ogłoszeniu o zamówieniu lub 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
opisują zamówienie i minimalne 
wymagania, jakie należy spełnić, oraz 
określają kryteria udzielenia zamówienia, 
aby umożliwić wykonawcom ustalenie 
charakteru i zakresu zamówienia oraz 

Instytucje zamawiające wskazują w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie, które elementy określają 
minimalne wymagania, jakie należy 
spełnić. Wskazówki te są wystarczająco 
precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom 
ustalenie dokładnego charakteru i zakresu 
zamówienia oraz podjęcie decyzji 
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podjęcie decyzji dotyczącej złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w 
negocjacjach. Instytucje zamawiające 
wskazują w specyfikacjach technicznych, 
które ich części precyzują minimalne 
wymagania.

dotyczącej złożenia wniosku o 
dopuszczenie do udziału w procedurze.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 719
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ogłoszeniu o zamówieniu lub 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
opisują zamówienie i minimalne 
wymagania, jakie należy spełnić, oraz 
określają kryteria udzielenia zamówienia, 
aby umożliwić wykonawcom ustalenie 
charakteru i zakresu zamówienia oraz 
podjęcie decyzji dotyczącej złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w 
negocjacjach. Instytucje zamawiające 
wskazują w specyfikacjach technicznych, 
które ich części precyzują minimalne 
wymagania.

W ogłoszeniu o zamówieniu lub 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
opisują zamówienie i minimalne 
wymagania, jakie należy spełnić, oraz 
określają podstawowe kryteria udzielenia 
zamówienia, aby umożliwić wykonawcom 
ustalenie charakteru i zakresu zamówienia 
oraz podjęcie decyzji dotyczącej złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w 
negocjacjach.

Or. de

Poprawka 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi



PE492.858v01-00 140/163 AM\908711PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ogłoszeniu o zamówieniu lub 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
opisują zamówienie i minimalne 
wymagania, jakie należy spełnić, oraz 
określają kryteria udzielenia zamówienia, 
aby umożliwić wykonawcom ustalenie 
charakteru i zakresu zamówienia oraz 
podjęcie decyzji dotyczącej złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w 
negocjacjach. Instytucje zamawiające 
wskazują w specyfikacjach technicznych, 
które ich części precyzują minimalne 
wymagania.

W ogłoszeniu o zamówieniu lub 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
opisują zamówienie i minimalne 
wymagania, jakie należy spełnić, oraz 
określają kryteria udzielenia zamówienia, 
aby umożliwić wykonawcom ustalenie 
charakteru i zakresu zamówienia oraz 
podjęcie decyzji dotyczącej złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w 
negocjacjach.

Or. de

Uzasadnienie

Wymogi odnoszące się do procedury konkurencyjnej z negocjacjami ujęte w nowo 
wprowadzonym art. 27 ust. 1 zdanie drugie są bardziej rygorystyczne niż dotychczas 
obowiązujące wymogi. Przepis ten nie tylko doprowadzi do pogorszenia sytuacji w 
odniesieniu do udzielania zamówień publicznych, lecz także jest sprzeczny z nadrzędnym 
celem niniejszego wniosku, którym jest uproszczenie procedur i ich uelastycznienie. 
Zamawiający nie powinien być zobowiązywany do wskazania minimalnych wymagań przed 
rozpoczęciem postępowania.

Poprawka 721
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ogłoszeniu o zamówieniu lub 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
opisują zamówienie i minimalne 
wymagania, jakie należy spełnić, oraz 
określają kryteria udzielenia zamówienia, 
aby umożliwić wykonawcom ustalenie 
charakteru i zakresu zamówienia oraz 

W ogłoszeniu o zamówieniu lub 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
opisują zamówienie i minimalne 
wymagania, jakie należy spełnić, oraz 
określają kryteria udzielenia zamówienia, 
aby umożliwić wykonawcom ustalenie 
charakteru i zakresu zamówienia oraz 
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podjęcie decyzji dotyczącej złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w 
negocjacjach. Instytucje zamawiające 
wskazują w specyfikacjach technicznych, 
które ich części precyzują minimalne 
wymagania.

podjęcie decyzji dotyczącej złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w 
negocjacjach. Instytucje zamawiające 
wskazują w specyfikacjach, które ich 
części precyzują minimalne wymagania.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić jakość/ najlepszą wartość, zwłaszcza projektu (rozwiązań) i usług doradztwa 
inżynieryjnego, negocjacje nie powinny stać się przetargiem: 1) należy chronić cenę za 
pierwotny zakres, 2) potrzeba objaśnienia, jak prowadzić negocjacje, 3) nie można zmienić 
minimalnych wymogów.

Poprawka 722
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby promować innowacje, instytucje 
zamawiające mogą zamawiać 
innowacyjne rozwiązania problemów, 
zamiast określania konkretnych 
produktów lub usług.

Or. en

Poprawka 723
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 30 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 
dostateczną liczbę dni od daty wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu lub, w przypadku 
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informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania; minimalny termin 
składania ofert wynosi 30 dni od daty 
wysłania zaproszenia do składania ofert. 
Zastosowanie mają przepisy art. 26 ust. 3–
6.

gdy wstępne ogłoszenie informacyjne 
stanowi zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, od daty wysłania zaproszenia
do potwierdzenia zainteresowania; 
minimalny termin składania ofert wynosi 
dostateczną liczbę dni od daty wysłania 
zaproszenia do składania ofert. 
Zastosowanie mają przepisy art. 26 ust. 3–
6.

Or. en

Poprawka 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 30 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania; minimalny termin 
składania ofert wynosi 30 dni od daty 
wysłania zaproszenia do składania ofert. 
Zastosowanie mają przepisy art. 26 ust. 3–
6.

Wyznacza się wystarczająco długi termin
składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału, począwszy od daty wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu lub, w przypadku 
gdy wstępne ogłoszenie informacyjne 
stanowi zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, od daty wysłania zaproszenia 
do potwierdzenia zainteresowania; termin
składania ofert wynosi dostateczną liczbę 
dni od daty wysłania zaproszenia do 
składania ofert. Zastosowanie mają 
przepisy art. 26 ust. 3–6.

Or. de

Uzasadnienie

Nowo wprowadzony minimalny termin 30 dni powinien zostać zastąpiony przez 
„wystarczająco długi termin”, aby zapewnić instytucjom zamawiającym większą 
elastyczność. Termin składania ofert nie powinien być ustalany w postaci konkretnej liczby 
dni, lecz powinien być pozostawiony uznaniu jednostki prowadzącej przetarg. Doświadczenia 
z przeszłości pokazały, że wnioski o dopuszczenie do udziału składane w znacznie krótszych 
terminach były równie kompletne i prawidłowe.
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Poprawka 725
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 30 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania; minimalny termin 
składania ofert wynosi 30 dni od daty 
wysłania zaproszenia do składania ofert. 
Zastosowanie mają przepisy art. 26 ust. 3–
6.

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 35 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania; minimalny termin 
składania ofert wynosi 30 dni od daty 
wysłania zaproszenia do składania ofert. 
Zastosowanie mają przepisy art. 26 ust. 3–
6.

Or. en

Uzasadnienie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału powinien zostać przedłużony do 35 
dni, co dałoby kandydatom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie oferty; jednocześnie 
termin ten byłby krótszy niż aktualnie obowiązujący (37 dni).

Poprawka 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pisemne oferty, które stanowią 
podstawę późniejszych negocjacji, mogą 
składać tylko wykonawcy zaproszeni przez 
instytucję zamawiającą po dokonaniu 
oceny wymaganych informacji. Instytucje 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 64.

2. Wstępne oferty, które stanowią 
podstawę późniejszych negocjacji, mogą 
składać tylko wykonawcy zaproszeni przez 
instytucję zamawiającą po dokonaniu 
oceny wymaganych informacji. Instytucje 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 64.
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Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie techniczne, aby zapewnić możliwość stosowania elektronicznych zamówień. 
Jest to zgodne z podejściem Rady w sprawie wyboru procedur.

Poprawka 727
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucje zamawiające negocjują z 
oferentami złożone przez nich oferty w 
celu ulepszenia treści propozycji, tak by 
lepiej odpowiadały kryteriom udzielenia 
zamówienia i minimalnym wymaganiom, o 
których mowa w ust. 1 akapit drugi.

3. Instytucje zamawiające negocjują z 
oferentami złożone przez nich oferty w 
celu ulepszenia treści propozycji, tak by 
lepiej odpowiadały kryteriom udzielenia 
zamówienia i minimalnym wymaganiom.
Negocjacje mogą koncentrować się na 
prawnych, technicznych i finansowych 
elementach oferty, a także na ofertach 
wariantowych i poprawie istotnych 
błędów.

Or. en

Poprawka 728
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucje zamawiające negocjują z 
oferentami złożone przez nich oferty w 
celu ulepszenia treści propozycji, tak by 
lepiej odpowiadały kryteriom udzielenia 
zamówienia i minimalnym wymaganiom, o 
których mowa w ust. 1 akapit drugi.

3. Instytucje zamawiające negocjują z 
oferentami złożone przez nich oferty i 
dokumenty dotyczące zamówienia, 
zgodnie z akapitem drugim, w celu 
ulepszenia treści propozycji, tak by lepiej 
odpowiadały kryteriom udzielenia 
zamówienia i minimalnym wymaganiom, o 
których mowa w ust. 1 akapit drugi.
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Or. fr

Poprawka 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucje zamawiające negocjują z 
oferentami złożone przez nich oferty w 
celu ulepszenia treści propozycji, tak by 
lepiej odpowiadały kryteriom udzielenia 
zamówienia i minimalnym wymaganiom, 
o których mowa w ust. 1 akapit drugi.

3. O ile nie przewidziano inaczej w 
akapicie czwartym, instytucje zamawiające 
negocjują z oferentami złożone przez nich 
oferty wstępne i wszystkie kolejne, z 
wyjątkiem ofert ostatecznych w 
rozumieniu ust. 6, w celu ulepszenia treści 
propozycji i dopilnowania, by oferenci 
lepiej spełniali kryteria udzielenia 
zamówienia określone w dokumentach 
specyfikujących zamówienie. 

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 730
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucje zamawiające negocjują z 
oferentami złożone przez nich oferty w 
celu ulepszenia treści propozycji, tak by 
lepiej odpowiadały kryteriom udzielenia 
zamówienia i minimalnym wymaganiom, 
o których mowa w ust. 1 akapit drugi.

3. Instytucje zamawiające negocjują z 
oferentami treść ich ofert, pod warunkiem
zachowania minimalnych wymagań, o 
których mowa w ust. 1 akapit drugi.

Or. en
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Poprawka 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W trakcie negocjacji nie mogą być 
zmieniane następujące elementy:

Minimalne wymogi i kryteria udzielenia 
zamówienia nie podlegają negocjacjom.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis zamówienia; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 733
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis zamówienia; skreślona
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Or. da

Poprawka 734
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis zamówienia; a) ogólny opis zamówienia;

Or. en

Poprawka 735
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis zamówienia; a) przedmiot zamówienia; 

Or. fr

Poprawka 736
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) części specyfikacji technicznych, które 
precyzują minimalne wymogi;

skreślona

Or. en

Poprawka 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) części specyfikacji technicznych, które 
precyzują minimalne wymogi;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ujęte w nowej propozycji dotyczącej tego akapitu. Usprawnienie procesu udzielania 
zamówień.

Poprawka 738
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) części specyfikacji technicznych, które 
precyzują minimalne wymogi;

skreślona

Or. de

Poprawka 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) części specyfikacji technicznych, które 
precyzują minimalne wymogi;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

W interesie uproszczenia przepisów prawa UE w dziedzinie zamówień publicznych i ich 
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uelastycznienia należy zdecydowanie unikać nowych obciążeń administracyjnych. Dlatego ten 
dodatkowy przepis powinien zostać całkowicie skreślony.

Poprawka 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kryteria udzielenia zamówienia. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ujęte w nowej propozycji dotyczącej tego akapitu. Usprawnienie procesu udzielania 
zamówień.

Poprawka 741
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kryteria udzielenia zamówienia. c) główne kryterium lub kryteria 
udzielenia zamówienia.

Or. en

Poprawka 742
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kryteria udzielenia zamówienia. c) podstawowe kryteria udzielenia 
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zamówienia.

Or. de

Poprawka 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kryteria udzielenia zamówienia. c) podstawowe kryteria udzielenia 
zamówienia.

Or. de

Uzasadnienie

W ramach dialogu z oferentami należy dopuścić niewielkie dostosowania w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.

Poprawka 744
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) cena, jeśli nie zmieniono innych 
elementów oferty.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka w celu uniknięcia sytuacji, w której negocjacje stosuje się jedynie do obniżenia 
ceny produktu.

Poprawka 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie terminu składania ofert a 
przed rozpoczęciem ich analizowania 
instytucje zamawiające mogą określić 
wagę przypisaną każdemu podtytułowi 
kryterium udzielenia zamówienia 
określonego z wyprzedzeniem zgodnie z 
art. 66 ust. 5, pod warunkiem że: 
a) kryteria udzielenia zamówienia 
określone w dokumentach 
specyfikujących zamówienie lub w 
ogłoszeniu o zamówieniu są 
niezmienione; 
b) nie obejmuje to nowych elementów, 
które mogłyby wpłynąć na przygotowanie 
ofert;
c) nie prowadzi to do dyskryminacji wobec 
żadnego oferenta.

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie i usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające mogą udzielać 
zamówień na podstawie wstępnych ofert 
bez negocjacji, jeśli wyraźnie zaznaczyły w 
ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania lub innym 
dokumencie specyfikującym zamówienie, 
że zastrzegają sobie do tego prawo.



PE492.858v01-00 152/163 AM\908711PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 747
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podczas negocjacji instytucje 
zamawiające zapewniają równe 
traktowanie wszystkich oferentów. W tym 
celu nie udzielają one informacji w sposób 
dyskryminacyjny, który może zapewnić 
niektórym oferentom przewagę nad innymi 
oferentami. Dopilnowują one w 
szczególności, aby wszyscy oferenci, 
których oferty nie zostały wyeliminowane 
na podstawie ust. 5, byli informowani na 
piśmie o wszelkich zmianach w 
specyfikacjach technicznych innych niż 
określające minimalne wymogi, w 
odpowiednim terminie umożliwiającym 
tym oferentom zmodyfikowanie i ponowne 
złożenie poprawionych ofert 
uwzględniających odpowiednio te zmiany.

4. Podczas negocjacji instytucje 
zamawiające zapewniają równe 
traktowanie wszystkich oferentów. W tym 
celu nie udzielają one informacji w sposób 
dyskryminacyjny, który może zapewnić 
niektórym oferentom przewagę nad innymi 
oferentami. Dopilnowują one w 
szczególności, aby wszyscy oferenci, 
których oferty nie zostały wyeliminowane 
na podstawie ust. 5, byli informowani na 
piśmie o wszelkich zmianach dokonanych 
w trakcie negocjacji w odpowiednim 
terminie umożliwiającym tym oferentom 
zmodyfikowanie i ponowne złożenie 
poprawionych ofert uwzględniających 
odpowiednio te zmiany.

Or. fr

Poprawka 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podczas negocjacji instytucje 
zamawiające zapewniają równe 
traktowanie wszystkich oferentów. W tym 

4. Podczas negocjacji instytucje 
zamawiające zapewniają równe 
traktowanie wszystkich oferentów. W tym 
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celu nie udzielają one informacji w sposób 
dyskryminacyjny, który może zapewnić 
niektórym oferentom przewagę nad innymi 
oferentami. Dopilnowują one w 
szczególności, aby wszyscy oferenci, 
których oferty nie zostały wyeliminowane 
na podstawie ust. 5, byli informowani na 
piśmie o wszelkich zmianach w 
specyfikacjach technicznych innych niż 
określające minimalne wymogi, w 
odpowiednim terminie umożliwiającym
tym oferentom zmodyfikowanie i ponowne 
złożenie poprawionych ofert 
uwzględniających odpowiednio te zmiany.

celu nie udzielają one informacji w sposób 
dyskryminacyjny, który może zapewnić 
niektórym oferentom przewagę nad innymi 
oferentami. Dopilnowują one w 
szczególności, aby wszyscy oferenci, 
których oferty nie zostały wyeliminowane 
na podstawie ust. 5, byli informowani na 
piśmie o wszelkich zmianach w 
specyfikacjach technicznych lub innych 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie, innych niż określające 
minimalne wymogi, dając tym oferentom 
odpowiednio dużo czasu na 
zmodyfikowanie i ponowne złożenie 
poprawionych ofert uwzględniających te 
zmiany.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające nie ujawniają 
innym uczestnikom proponowanych 
rozwiązań ani innych informacji poufnych 
udzielanych przez kandydata biorącego 
udział w negocjacjach bez jego zgody. 
Zgoda ta nie może mieć formy ogólnego 
zwolnienia, ale musi być wyrażona w 
odniesieniu do planowanego przekazania 
określonych rozwiązań lub innych
informacji poufnych.

Zgodnie z art. 18 instytucje zamawiające 
nie ujawniają innym uczestnikom 
informacji poufnych udzielanych przez 
kandydata biorącego udział w negocjacjach 
bez jego zgody. Zgoda ta nie może mieć 
formy ogólnego zwolnienia, ale musi być 
wyrażona w odniesieniu do planowanego 
przekazania określonych informacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 750
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające nie ujawniają
innym uczestnikom proponowanych
rozwiązań ani innych informacji 
poufnych udzielanych przez kandydata 
biorącego udział w negocjacjach bez jego 
zgody. Zgoda ta nie może mieć formy 
ogólnego zwolnienia, ale musi być
wyrażona w odniesieniu do planowanego 
przekazania określonych rozwiązań lub
innych informacji poufnych.

Instytucje zamawiające mają możliwość 
ujawnienia innym uczestnikom rozwiązań
proponowanych przez kandydata 
uczestniczącego w negocjacjach, za 
pomocą zgody mającej formę ogólnego 
zwolnienia. Inne informacje poufne 
udzielane przez kandydata biorącego 
udział w negocjacjach nie są ujawniane
bez jego zgody. Zgoda ta jest wyrażona w 
odniesieniu do planowanego przekazania 
tych informacji poufnych.

Or. en

Poprawka 751
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające nie ujawniają 
innym uczestnikom proponowanych 
rozwiązań ani innych informacji poufnych 
udzielanych przez kandydata biorącego 
udział w negocjacjach bez jego zgody.
Zgoda ta nie może mieć formy ogólnego 
zwolnienia, ale musi być wyrażona w 
odniesieniu do planowanego przekazania 
określonych rozwiązań lub innych 
informacji poufnych.

Instytucje zamawiające nie ujawniają 
innym uczestnikom proponowanych 
rozwiązań ani innych informacji poufnych 
udzielanych przez kandydata biorącego 
udział w negocjacjach bez jego zgody.
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Or. pt

Poprawka 752
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Procedura konkurencyjna z 
negocjacjami może zostać podzielona na 
kolejne etapy w celu ograniczenia liczby 
ofert będących przedmiotem negocjacji 
poprzez zastosowanie kryteriów udzielenia 
zamówienia wskazanych w ogłoszeniu o 
zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania lub dokumentach 
specyfikujących zamówienie. W 
ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania lub 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
instytucja zamawiająca wskazuje, czy 
skorzysta z takiego rozwiązania.

5. Procedura konkurencyjna z 
negocjacjami może zostać podzielona na 
kolejne etapy w celu ograniczenia liczby 
ofert będących przedmiotem negocjacji 
poprzez zastosowanie kryteriów 
kwalifikacji wskazanych w ogłoszeniu o 
zamówieniu, zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania lub dokumentach 
specyfikujących zamówienie. W 
ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania lub 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
instytucja zamawiająca wskazuje, czy 
skorzysta z takiego rozwiązania.

Or. en

Poprawka 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca zamierza zakończyć 
negocjacje, informuje o tym oferentów, 
którzy uczestniczą nadal w postępowaniu, 
oraz wyznacza wspólny termin składania 
nowych lub zmienionych ofert. Instytucja 
zamawiająca ocenia oferty będące 
przedmiotem negocjacji na podstawie
pierwotnie określonych kryteriów 

6. W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca zamierza zakończyć 
negocjacje, informuje o tym oferentów, 
którzy uczestniczą nadal w postępowaniu, 
oraz wyznacza wspólny termin składania 
nowych lub zmienionych ofert. Instytucja 
zamawiająca ocenia oferty ostateczne na 
podstawie pierwotnie określonych 
kryteriów udzielenia zamówienia i udziela 
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udzielenia zamówienia i udziela 
zamówienia zgodnie z przepisami art. 66–
69.

zamówienia zgodnie z przepisami art. 66–
69.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 754
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Zakazuje się instytucjom 
zamawiającym ograniczania negocjacji 
wyłącznie do ceny ofert.

Or. fr

Poprawka 755
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
Dialog konkurencyjny
1. W dialogach konkurencyjnych każdy 
wykonawca może złożyć wniosek o 
dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na 
zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, przedstawiając wymagane 
informacje na potrzeby kwalifikacji 
podmiotowej.
Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczeniu do udziału wynosi 30 dni od 
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daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.
W dialogu uczestniczyć mogą tylko 
wykonawcy zaproszeni przez instytucję 
zamawiającą po dokonaniu oceny 
wymaganych informacji. Instytucje 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 64. Zamówienia udziela się 
wyłącznie na podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1 lit. a).
2. Instytucje zamawiające określają swoje 
potrzeby i wymagania w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz precyzują te potrzeby i 
wymagania w tym ogłoszeniu lub w 
dokumencie opisowym. Równocześnie i w 
tych samych dokumentach określają i 
precyzują one również kryteria udzielenia 
zamówienia.
3. Po dokonaniu kwalifikacji kandydatów 
w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami art. 54–65 instytucje 
zamawiające rozpoczynają dialog, którego 
celem jest ustalenie i sprecyzowanie 
środków, które najlepiej zaspokoją ich 
potrzeby. W ramach tego dialogu mogą 
one omówić wszystkie aspekty zamówienia 
z wybranymi kandydatami.
Instytucje zamawiające zapewniają równe 
traktowanie wszystkich oferentów podczas 
prowadzenia dialogu. W tym celu nie 
udzielają one informacji w sposób 
dyskryminacyjny, który może zapewnić 
niektórym oferentom przewagę nad 
innymi oferentami.
Instytucje zamawiające nie ujawniają 
innym uczestnikom proponowanych 
rozwiązań ani innych informacji 
poufnych udzielanych przez kandydata 
biorącego udział w dialogu bez jego zgody. 
Zgoda ta nie może mieć formy ogólnego 
zwolnienia, ale musi być wyrażona w 
odniesieniu do planowanego przekazania 
określonych rozwiązań lub innych 
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określonych informacji poufnych.
4. Dialogi konkurencyjne mogą zostać 
podzielone na kolejne etapy w celu 
ograniczenia liczby rozwiązań 
omawianych na etapie dialogu poprzez 
zastosowanie kryteriów udzielenia 
zamówienia określonych w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w dokumencie opisowym. 
W ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
dokumencie opisowym instytucja 
zamawiająca wskazuje, czy skorzysta z 
takiego rozwiązania.
5. Instytucja zamawiająca prowadzi dialog 
do momentu, gdy jest w stanie określić 
rozwiązanie lub rozwiązania, które mogą 
zaspokoić jej potrzeby.
6. Po oświadczeniu, iż dialog dobiegł 
końca, oraz poinformowaniu o tym fakcie 
jego uczestników instytucje zamawiające 
zapraszają uczestników do składania 
ostatecznych ofert opierających się na 
rozwiązaniu lub rozwiązaniach 
przedstawionych i określonych podczas 
dialogu. Oferty te zawierają wszystkie 
elementy wymagane i niezbędne do 
realizacji projektu.
7. Instytucje zamawiające oceniają 
otrzymane oferty na podstawie kryteriów 
udzielenia zamówienia określonych w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
dokumencie opisowym.
W razie potrzeby, w celu sfinalizowania 
zobowiązań finansowych lub innych 
warunków umowy, instytucja 
zamawiająca może negocjować ostateczne 
warunki umowy z oferentem, którego 
oferta została uznana za ofertę 
najkorzystniejszą ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1 lit. a), o ile tego rodzaju 
negocjacje nie skutkują modyfikacją 
zasadniczych aspektów oferty lub 
zamówienia publicznego, w tym potrzeb i 
wymagań określonych w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w dokumencie opisowym, 
ani nie stwarzają ryzyka zakłócenia 
konkurencji bądź spowodowania 
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dyskryminacji.
8. Instytucje zamawiające mogą 
przewidzieć nagrody lub płatności dla 
uczestników dialogu.

Or. fr

Poprawka 756
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczeniu do udziału wynosi 30 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczeniu do udziału wynosi 35 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

Or. en

Uzasadnienie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału powinien zostać przedłużony do 35 
dni, co dałoby kandydatom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie oferty; jednocześnie 
termin ten byłby krótszy niż aktualnie obowiązujący (37 dni).

Poprawka 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dialogu uczestniczyć mogą tylko 
wykonawcy zaproszeni przez instytucję 
zamawiającą po dokonaniu oceny 
wymaganych informacji. Instytucje 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 64. Zamówienia udziela się 
wyłącznie na podstawie kryterium oferty 

W dialogu uczestniczyć mogą tylko 
wykonawcy zaproszeni przez instytucję 
zamawiającą po dokonaniu oceny 
wymaganych informacji. Instytucje 
zamawiające mogą mianować jednego ze 
swoich pracowników kierownikiem 
projektu, aby dbać o przestrzeganie 
rozsądnych terminów poprzez skuteczny 
pilotaż każdą fazą dialogu. Liczba 
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najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1 lit. a).

odpowiednich kandydatów zaproszonych 
do udziału w postępowaniu, może zostać 
ograniczona zgodnie z art. 64.

Or. fr

Poprawka 758
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające określają swoje 
potrzeby i wymagania w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz precyzują te potrzeby i 
wymagania w tym ogłoszeniu lub w 
dokumencie opisowym. Równocześnie i w 
tych samych dokumentach określają i 
precyzują one również kryteria udzielenia 
zamówienia.

2. Instytucje zamawiające określają swoje 
potrzeby i wymagania w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz precyzują te potrzeby i 
wymagania w tym ogłoszeniu lub w 
dokumencie opisowym. Równocześnie i w 
tych samych dokumentach określają i 
precyzują one również główne kryterium 
lub kryteria udzielenia zamówienia.

Or. en

Poprawka 759
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające określają swoje 
potrzeby i wymagania w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz precyzują te potrzeby i 
wymagania w tym ogłoszeniu lub w 
dokumencie opisowym. Równocześnie i w 
tych samych dokumentach określają i 
precyzują one również kryteria udzielenia 
zamówienia.

2. Instytucje zamawiające określają swoje 
potrzeby i wymagania w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz precyzują te potrzeby i 
wymagania w tym ogłoszeniu lub w 
dokumencie opisowym. Równocześnie i w 
tych samych dokumentach określają i 
precyzują one również podstawowe
kryteria udzielenia zamówienia.

Or. de
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Poprawka 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające określają swoje 
potrzeby i wymagania w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz precyzują te potrzeby i 
wymagania w tym ogłoszeniu lub w 
dokumencie opisowym. Równocześnie i w 
tych samych dokumentach określają i 
precyzują one również kryteria udzielenia 
zamówienia.

2. Instytucje zamawiające określają swoje 
potrzeby i wymagania w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz precyzują te potrzeby i 
wymagania w tym ogłoszeniu lub w 
dokumencie opisowym. Równocześnie i w 
tych samych dokumentach określają i 
precyzują one również podstawowe
kryteria udzielenia zamówienia.

Or. de

Uzasadnienie

W ramach dialogu z oferentami należy dopuścić niewielkie dostosowania w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.

Poprawka 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie terminu składania ofert a 
przed rozpoczęciem ich analizowania 
instytucje zamawiające mogą określić 
wagę przypisaną każdemu podtytułowi 
kryterium udzielenia zamówienia 
określonego z wyprzedzeniem zgodnie z 
art. 66 ust. 5, pod warunkiem że: 
a) kryteria udzielenia zamówienia 
określone w dokumentach 
specyfikujących zamówienie lub w 
ogłoszeniu o zamówieniu są 
niezmienione; 
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b) nie obejmuje to nowych elementów, 
które mogłyby wpłynąć na przygotowanie 
ofert;
c) nie prowadzi to do dyskryminacji wobec 
żadnego oferenta.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające nie ujawniają
innym uczestnikom proponowanych 
rozwiązań ani innych informacji poufnych 
udzielanych przez kandydata biorącego 
udział w dialogu bez jego zgody. Zgoda ta 
nie może mieć formy ogólnego zwolnienia, 
ale musi być wyrażona w odniesieniu do 
planowanego przekazania określonych 
rozwiązań lub innych określonych 
informacji poufnych.

Instytucje zamawiające nie mogą w 
żadnym wypadku ujawniać innym 
uczestnikom proponowanych rozwiązań 
ani innych informacji poufnych 
udzielanych przez kandydata biorącego 
udział w dialogu bez jego zgody, a 
wyrażenie takiej zgody nie może być 
warunkiem udziału w procedurze dialogu 
konkurencyjnego. Zgoda ta nie może mieć 
formy ogólnego zwolnienia, ale musi być 
wyrażona w odniesieniu do planowanego 
przekazania określonych rozwiązań lub 
innych określonych informacji poufnych.

Or. fr

Poprawka 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 3 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające nie ujawniają 
innym uczestnikom proponowanych 
rozwiązań ani innych informacji poufnych 
udzielanych przez kandydata biorącego 
udział w dialogu bez jego zgody. Zgoda ta 
nie może mieć formy ogólnego zwolnienia, 
ale musi być wyrażona w odniesieniu do 
planowanego przekazania określonych 
rozwiązań lub innych określonych
informacji poufnych.

Zgodnie z art. 18 instytucje zamawiające 
nie ujawniają innym uczestnikom 
proponowanych rozwiązań ani innych 
informacji poufnych udzielanych przez 
kandydata biorącego udział w negocjacjach 
bez jego zgody. Zgoda ta nie może mieć 
formy ogólnego zwolnienia, ale musi być 
wyrażona w odniesieniu do planowanego 
przekazania określonych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.


