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Poprawka 764
Cornelis de Jong

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 mają możliwość, 
za pomocą zgody w postaci ogólnego 
zwolnienia, ujawniania innym 
uczestnikom rozwiązań proponowanych
przez kandydata biorącego udział w 
negocjacjach. Innych informacji poufnych 
udzielanych przez kandydata biorącego 
udział w negocjacjach nie ujawnia się bez 
jego zgody. Zgoda ta musi być wyrażona w 
odniesieniu do planowanego przekazania
wspomnianych innych informacji 
poufnych.

Or. en

Poprawka 765
Marian Harkin

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 działają w dobrej 
wierze i 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.

Or. en
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Poprawka 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie uchybienie postanowieniom 
akapitu 3 niniejszego ustępu może 
skutkować pociągnięciem do 
odpowiedzialności instytucji 
zamawiającej.

Or. fr

Poprawka 767
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Instytucja zamawiająca prowadzi dialog 
do momentu, gdy jest w stanie określić 
rozwiązanie lub rozwiązania, które mogą 
zaspokoić jej potrzeby.

5. Instytucja zamawiająca może określić 
ograniczony czas trwania dialogu, który 
figuruje w ogłoszeniu o zamówieniu, lub 
też prowadzić dialog do momentu, gdy jest 
w stanie określić rozwiązanie lub 
rozwiązania, które mogą zaspokoić jej 
potrzeby.

Or. en

Poprawka 768
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Instytucja zamawiająca prowadzi dialog 
do momentu, gdy jest w stanie określić 

5. Instytucja zamawiająca może:
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rozwiązanie lub rozwiązania, które mogą 
zaspokoić jej potrzeby.

- przewidzieć ograniczony termin czasu na 
dialog, opisany w zamówieniu;
- lub prowadzić dialog do momentu, gdy 
jest w stanie określić rozwiązanie lub 
rozwiązania, które mogą zaspokoić jej 
potrzeby.

Or. fr

Poprawka 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oferty te mogą być wyjaśniane, 
precyzowane i dopracowywane na żądanie 
instytucji zamawiającej. Jednakże takie 
wyjaśnienie, precyzowanie, 
dopracowywanie lub dodatkowe 
informacje nie mogą pociągać za sobą 
zmiany zasadniczych aspektów oferty lub 
zamówienia publicznego, w tym potrzeb i 
wymagań określonych w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w dokumencie opisowym, 
w przypadku gdy zmiany tych aspektów 
mogłyby zakłócić konkurencję bądź mieć 
charakter dyskryminacyjny.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 770
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na żądanie instytucji zamawiającej 
oferent wyłoniony jako ten, który złożył 
ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
może zostać poproszony o udzielenie 
wyjaśnień dotyczących pewnych jej 
aspektów lub o potwierdzenie zobowiązań 
sformułowanych w ofercie, o ile działanie 
takie nie spowoduje zmiany zasadniczych 
aspektów oferty lub zaproszenia do 
składania ofert i nie niesie ze sobą ryzyka 
zakłócenia konkurencji, ani nie ma 
charakteru dyskryminacyjnego.

Or. en

Poprawka 771
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
dyskryminacji.

Na żądanie instytucji zamawiającej 
oferent wyłoniony jako ten, który złożył
ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie,
zgodnie z art. 66 ust. 1 lit. a), może zostać 
poproszony o udzielenie wyjaśnień 
dotyczących pewnych jej aspektów lub o 
potwierdzenie zobowiązań 
sformułowanych w ofercie, o ile działanie 
takie nie spowoduje zmiany 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 dyskryminacji.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowane nowe brzmienie jest ryzykowne, bowiem wprowadza możliwość wywierania 
przez instytucje zamawiające presji cenowej na oferenta, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą ekonomicznie. Obowiązujące brzmienie dyrektywy 2004/18/WE (art. 29 ust. 
7) – po nieznacznym dostosowaniu terminologii do tej użytej we wniosku Komisji – wydaje się 
zatem odpowiedniejsze.

Poprawka 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Instytucje zamawiające mogą 
przewidzieć nagrody lub płatności dla 
uczestników dialogu.

8. Instytucje zamawiające przewidują
nagrody lub płatności dla uczestników 
dialogu na warunkach określonych przez 
rynek.

Or. fr

Poprawka 773
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Instytucje zamawiające mogą 
przewidzieć nagrody lub płatności dla 
uczestników dialogu.

8. Instytucje zamawiające określają
nagrody lub płatności dla uczestników 
dialogu.

Or. en

Poprawka 774
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Instytucje zamawiające mogą 
przewidzieć nagrody lub płatności dla 
uczestników dialogu.

8. Instytucje zamawiające określają
nagrody lub płatności dla uczestników 
dialogu.

Or. en

Uzasadnienie

Czas i koszty konieczne do uczestnictwa w procedurach negocjacji po złożeniu pierwotnej 
oferty są trudne/ niemożliwe do oszacowania w sposób dokładny. W związku z tym 
perspektywa otrzymania pewnej rekompensaty za dodatkowe wysiłki może przyciągnąć 
oferentów, którzy w przeciwnym razie powstrzymaliby się od udziału w procedurze. 
Przyniesie to korzyści zarówno pod względem konkurencji, jak i jakości robót.

Poprawka 775
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Partnerstwo innowacyjne

1. W partnerstwach innowacyjnych każdy 
wykonawca może złożyć wniosek 
o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu w kontekście 
utworzenia zorganizowanego partnerstwa 
na rzecz opracowania produktu, usługi 
lub obiektów budowlanych o charakterze 
innowacyjnym oraz późniejszego zakupu 
odpowiednich dostaw, usług lub robót 
budowlanych, pod warunkiem że 
odpowiadają one uzgodnionym poziomom 
realizacji i kosztom.

2. Organizacja partnerstwa obejmuje 
kolejne etapy zgodnie z kolejnością 
kroków w procesie badawczo-
innowacyjnym, potencjalnie aż do etapu 
wytworzenia produktu lub realizacji 
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usług. W ramach partnerstwa przewiduje 
się cele pośrednie, które ma osiągnąć 
partner, oraz płatność wynagrodzenia 
w odpowiednich ratach. W oparciu o te 
cele instytucja zamawiająca może po 
każdym etapie postanowić zakończyć 
partnerstwo i rozpocząć nowe 
postępowanie o udzielenie zamówienia 
w odniesieniu do pozostałych etapów, pod 
warunkiem że nabyła odpowiednie prawa 
własności intelektualnej.

3. Zamówienia udziela się zgodnie 
z przepisami dotyczącymi procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami określonej 
w art. 27.

Podczas kwalifikacji kandydatów 
instytucje zamawiające zwracają 
szczególną uwagę na kryteria dotyczące 
zdolności i doświadczenia oferentów 
w zakresie badań i rozwoju oraz 
opracowywania innowacyjnych 
rozwiązań. Instytucje zamawiające mogą
ograniczyć liczbę odpowiednich 
kandydatów, których zaproszą do udziału 
w postępowaniu, zgodnie z art. 64.

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

4. Struktura partnerstwa oraz 
w szczególności czas trwania i wartość 
poszczególnych etapów odzwierciedla 
stopień innowacyjności proponowanego 
rozwiązania i kolejność działań badawczo-
innowacyjnych niezbędnych do 
opracowania innowacyjnego rozwiązania 
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niedostępnego jeszcze na rynku. Wartość 
i okres obowiązywania umowy na zakup 
dostaw, usług lub robót budowlanych 
wynikających z partnerstwa muszą 
mieścić się w odpowiednich granicach, 
biorąc pod uwagę konieczność zwrotu 
kosztów, w tym kosztów poniesionych przy 
o p r a c o w y w a n i u  innowacyjnego 
rozwiązania, oraz osiągnięcia 
odpowiedniego zysku. 

Instytucje zamawiające nie stosują 
partnerstwa innowacyjnego w sposób 
wykluczający, o g r a n i c z a j ą c y  lub 
zakłócający konkurencję.

Or. fr

Poprawka 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Partnerstwo innowacyjne
1. W partnerstwach innowacyjnych każdy 
wykonawca może złożyć wniosek o 
dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu w kontekście 
utworzenia zorganizowanego partnerstwa 
na rzecz opracowania produktu, usługi 
lub obiektów budowlanych o charakterze 
innowacyjnym oraz późniejszego zakupu 
odpowiednich dostaw, usług lub robót 
budowlanych, pod warunkiem że 
odpowiadają one uzgodnionym poziomom 
realizacji i kosztom.
2. Organizacja partnerstwa obejmuje 
kolejne etapy zgodnie z kolejnością 
kroków w procesie badawczo-
innowacyjnym, potencjalnie aż do etapu 
wytworzenia produktu lub realizacji 
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usług. W ramach partnerstwa przewiduje 
się cele pośrednie, które ma osiągnąć 
partner, oraz płatność wynagrodzenia w 
odpowiednich ratach. W oparciu o te cele 
instytucja zamawiająca może po każdym 
etapie postanowić zakończyć partnerstwo i 
rozpocząć nowe postępowanie o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do pozostałych 
etapów, pod warunkiem że nabyła 
odpowiednie prawa własności 
intelektualnej.

3. Zamówienia udziela się zgodnie z 
przepisami dotyczącymi procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami określonej 
w art. 27.

Podczas kwalifikacji kandydatów 
instytucje zamawiające zwracają 
szczególną uwagę na kryteria dotyczące 
zdolności i doświadczenia oferentów w 
zakresie badań i rozwoju oraz 
opracowywania innowacyjnych 
rozwiązań. Instytucje zamawiające mogą 
ograniczyć liczbę odpowiednich 
kandydatów, których zaproszą do udziału 
w postępowaniu, zgodnie z art. 64.

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

4. Struktura partnerstwa oraz w 
szczególności czas trwania i wartość 
poszczególnych etapów odzwierciedla 
stopień innowacyjności proponowanego 
rozwiązania i kolejność działań badawczo-
innowacyjnych niezbędnych do 
opracowania innowacyjnego rozwiązania 
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niedostępnego jeszcze na rynku. Wartość i 
okres obowiązywania umowy na zakup 
dostaw, usług lub robót budowlanych 
wynikających z partnerstwa muszą 
mieścić się w odpowiednich granicach, 
biorąc pod uwagę konieczność zwrotu 
kosztów, w tym kosztów poniesionych przy 
o p r a c o w y w a n i u  innowacyjnego 
rozwiązania, oraz osiągnięcia 
odpowiedniego zysku. 

Instytucje zamawiające nie stosują 
partnerstwa innowacyjnego w sposób 
wykluczający, o g r a n i c z a j ą c y  lub 
zakłócający konkurencję.

Or. en

Poprawka 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W partnerstwach innowacyjnych każdy 
wykonawca może złożyć wniosek o 
dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu w kontekście 
utworzenia zorganizowanego partnerstwa 
na rzecz opracowania produktu, usługi lub 
obiektów budowlanych o charakterze 
innowacyjnym oraz późniejszego zakupu 
odpowiednich dostaw, usług lub robót
budowlanych, pod warunkiem że 
odpowiadają one uzgodnionym poziomom 
realizacji i kosztom.

1. W partnerstwach innowacyjnych każdy 
wykonawca może złożyć wniosek o 
dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu w kontekście 
utworzenia zorganizowanego partnerstwa 
na rzecz opracowania produktu, usługi lub 
obiektów budowlanych o charakterze 
innowacyjnym oraz późniejszego zakupu 
odpowiednich dostaw, usług lub robót 
budowlanych, pod warunkiem że 
odpowiadają one uzgodnionym poziomom 
realizacji i kosztom. Zamówienia 
ustanawiającego partnerstwo 
innowacyjne udziela się wyłącznie na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1 lit. a).

Or. en
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Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień i poprawa procedur ustanawiających nowe 
partnerstwa innowacyjne.

Poprawka 778
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 – akapity pierwszy a oraz pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawa własności intelektualnej są 
przyznawane wyłącznie w celu 
umożliwienia instytucji zamawiającej 
skorzystania z wyniku poprzednich 
etapów, zgodnie z celem partnerstwa 
w przypadku zmiany wykonawcy w trakcie 
trwania procedury, aby ograniczyć zakres 
tego nabycia praw wobec wykluczonego 
przedsiębiorstwa.
Klauzule własności intelektualnej muszą 
bardzo jasno precyzować prawa 
i obowiązki każdej ze stron.

Or. fr

Poprawka 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacja partnerstwa obejmuje 
kolejne etapy zgodnie z kolejnością 
kroków w procesie badawczo-
innowacyjnym, potencjalnie aż do etapu
wytworzenia produktu lub realizacji usług.
W ramach partnerstwa przewiduje się cele 
pośrednie, które ma osiągnąć partner, oraz

2. Organizacja partnerstwa obejmuje 
kolejne etapy zgodnie z kolejnością 
kroków w procesie badawczo-
innowacyjnym, które mogą obejmować 
etap wytworzenia produktu lub realizacji 
usług, a także zakończenie prac.
Partnerstwo określa cele pośrednie, które 



PE492.859v01-00 14/181 AM\908712PL.doc

PL

płatność wynagrodzenia w odpowiednich 
ratach. W oparciu o te cele instytucja 
zamawiająca może po każdym etapie 
postanowić zakończyć partnerstwo i 
rozpocząć nowe postępowanie o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do pozostałych 
etapów, pod warunkiem że nabyła 
odpowiednie prawa własności 
intelektualnej.

ma osiągnąć partner, oraz wynagrodzenia 
w odpowiednich ratach. W oparciu o te 
cele instytucja zamawiająca może po 
każdym etapie postanowić zakończyć 
partnerstwo i rozpocząć nowe 
postępowanie o udzielenie zamówienia w 
odniesieniu do pozostałych etapów, pod 
warunkiem że instytucja zamawiająca 
określiła w dokumentach specyfikujących 
zamówienie warunki, na jakich może 
zadecydować o zakończeniu partnerstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień i poprawa procedur ustanawiających 
partnerstwa innowacyjne.

Poprawka 780
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacja partnerstwa obejmuje 
kolejne etapy zgodnie z kolejnością 
kroków w procesie badawczo-
innowacyjnym, potencjalnie aż do etapu 
wytworzenia produktu lub realizacji usług.
W ramach partnerstwa przewiduje się cele 
pośrednie, które ma osiągnąć partner, oraz 
płatność wynagrodzenia w odpowiednich 
ratach. W oparciu o te cele instytucja 
zamawiająca może po każdym etapie 
postanowić zakończyć partnerstwo i 
rozpocząć nowe postępowanie o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do pozostałych 
etapów, pod warunkiem że nabyła 
odpowiednie prawa własności 
intelektualnej.

2. Organizacja partnerstwa obejmuje 
kolejne etapy zgodnie z kolejnością 
kroków w procesie badawczo-
innowacyjnym, potencjalnie aż do etapu 
wytworzenia produktu lub realizacji usług.
W ramach partnerstwa przewiduje się cele 
pośrednie, które ma osiągnąć partner, oraz 
płatność wynagrodzenia w odpowiednich 
ratach. W oparciu o te cele instytucja 
zamawiająca może po każdym etapie 
postanowić zakończyć partnerstwo i 
rozpocząć nowe postępowanie o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do pozostałych 
etapów.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyjaśnić sposób zarządzania tą nową procedurą, tak aby zachęcić do innowacji i 
zapobiec selekcji spersonalizowanej; 1) w jaki sposób oceniać prawa własności 
intelektualnej? (jaka będzie skala rynku komercyjnego?), 2) definicja mało precyzyjna, 3) 
instytucje zamawiające będą coraz częściej korzystać z usług podmiotów z sektora 
prywatnego (ekspertów), zamiast wykorzystywać swoje serwisy wewnętrzne, 4) należy 
wyjaśnić definicję procedury, 5) do kogo przynależeć będą prawa własności intelektualnej?

Poprawka 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zamówienia udziela się zgodnie z 
niniejszym ustępem:
W dokumentach specyfikujących 
zamówienie instytucje zamawiające 
precyzują, które elementy stanowią 
minimalne wymogi. Informacje są 
wystarczająco dokładne, aby umożliwić 
wykonawcom ustalenie charakteru i 
zakresu zamówienia oraz podjęcie decyzji 
dotyczącej złożenia wniosku o 
dopuszczenie do udziału w procedurze.
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, 30 dni od 
daty wysłania zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania. 
Minimalny termin odbioru pierwotnych 
ofert wynosi 30 dni od daty wysłania 
zaproszenia do składania ofert.
Instytucje zamawiające negocjują z 
oferentami złożone przez nich pierwotne 
oferty oraz wszelkie kolejne złożone oferty 
w celu ulepszenia ich treści, tak by 
zapewnić lepsze spełnianie przez nie 
kryteriów udzielenia zamówienia 
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określonych w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.
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, 
byli informowani na piśmie o wszelkich 
zmianach w specyfikacjach technicznych 
innych dokumentów specyfikujących 
zamówienie niż tych określających 
minimalne wymogi, przewidując 
wystarczający okres czasu, który umożliwi 
tym oferentom zmodyfikowanie i ponowne 
złożenie poprawionych ofert 
uwzględniających te zmiany.
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.
Minimalne wymogi oraz kryteria 
udzielania zamówienia nie są 
przedmiotem negocjacji.
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:
- kryteria udzielenia zamówienia 
określone w dokumentach 
specyfikujących zamówienie lub w 
ogłoszeniu o zamówieniu pozostają bez 
zmian;
a) nie obejmuje to nowych elementów, 
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które mogłyby wpłynąć na przygotowanie 
ofert;
b) nie prowadzi to do dyskryminacji wobec 
żadnego oferenta.
Procedury dotyczące partnerstwa 
innowacyjnego mogą zostać podzielone 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 wyraźnie, czy 
skorzysta z takiego rozwiązania.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowa poprawka dotycząca partnerstw innowacyjnych, łącząca procedurę dotyczącą 
partnerstw innowacyjnych z procedurą konkurencyjną z negocjacjami, oraz umożliwiająca 
szersze negocjacje w przypadku partnerstw innowacyjnych, zważywszy że są one wymagane 
dla tych rodzajów zamówień, które wchodzą w zakres nowej procedury, co wyjaśnia, dlaczego 
tylko niektóre najważniejsze części art. 27 zostały tu przeniesione, by zapewnić przejrzystość i 
sprawiedliwość.

Poprawka 782
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zamówienia udziela się zgodnie z 
przepisami dotyczącymi procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami określonej 
w art. 27.

skreślony

Or. en
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Poprawka 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas kwalifikacji kandydatów 
instytucje zamawiające zwracają 
szczególną uwagę na kryteria dotyczące 
zdolności i doświadczenia oferentów w 
zakresie badań i rozwoju oraz 
opracowywania innowacyjnych rozwiązań.
Instytucje zamawiające mogą ograniczyć 
liczbę odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 64.

Podczas kwalifikacji kandydatów 
instytucje zamawiające zwracają 
szczególną uwagę na kryteria dotyczące 
zdolności kandydatów w zakresie badań i 
rozwoju oraz opracowywania 
innowacyjnych rozwiązań. Instytucje 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 64.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procedury dotyczącej partnerstw innowacyjnych dzięki ułatwieniu korzystania 
z niej w szczególności przez innowacyjne MŚP.

Poprawka 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tylko wykonawcy zaproszeni przez 
instytucję zamawiającą po dokonaniu 
oceny wymaganych informacji mogą 
przedkładać projekty badawcze i 
innowacyjne mające na celu zaspokojenie 
potrzeb określonych przez instytucję 
zamawiającą, które nie mogą zostać 
spełnione poprzez istniejące rozwiązania.
Zamówienia udziela się wyłącznie na 
podstawie kryterium oferty 

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

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia poruszona w poprzednich poprawkach dotyczących partnerstwa innowacyjnego.

Poprawka 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Struktura partnerstwa oraz w szczególności 
czas trwania i wartość poszczególnych 
etapów odzwierciedla stopień 
innowacyjności proponowanego 
rozwiązania i kolejność działań badawczo-
innowacyjnych niezbędnych do 
opracowania innowacyjnego rozwiązania 
niedostępnego jeszcze na rynku. Wartość i 
okres obowiązywania umowy na zakup
dostaw, usług lub robót budowlanych
wynikających z partnerstwa muszą mieścić 
się w odpowiednich granicach, biorąc pod 
uwagę konieczność zwrotu kosztów, w tym 
kosztów poniesionych przy 
opracowywaniu innowacyjnego 
rozwiązania, oraz osiągnięcia 
odpowiedniego zysku.

Instytucja zamawiająca dopilnowyuje, aby
struktura partnerstwa oraz w szczególności 
czas trwania i wartość poszczególnych 
etapów odzwierciedlała stopień 
innowacyjności proponowanego 
rozwiązania i kolejność działań badawczo-
innowacyjnych niezbędnych do 
opracowania innowacyjnego rozwiązania 
niedostępnego jeszcze na rynku.
Szacowana wartość dostaw, usług i robót 
budowlanych nie jest niewspółmierna do 
inwestycji wymaganych do rozwoju
partnerstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka gwarantuje, że wykorzystanie partnerstw innowacyjnych jest właściwe 
dla podstawowego celu nowej procedury oraz że są one opłacalne ekonomicznie.

Poprawka 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające nie stosują 
partnerstwa innowacyjnego w sposób 
wykluczający, ograniczający lub 
zakłócający konkurencję.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia poruszona w innej poprawce dotyczącej partnerstwa innowacyjnego.

Poprawka 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29a
System bonów usługowych

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 
spełniające te wymogi. Wykaz 
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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

Poprawka 788
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucje zamawiające 
mogą udzielać zamówień publicznych 
w drodze procedury negocjacyjnej bez 
uprzedniego ogłoszenia wyłącznie 
w przypadkach określonych w ust. 2–5.

1. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucje zamawiające 
mogą udzielać zamówień publicznych 
w drodze procedury negocjacyjnej bez 
uprzedniego ogłoszenia wyłącznie 
w przypadkach określonych w ust. 2–5.
Zabrania się instytucji zamawiającej 
stosowania procedury negocjacyjnej bez 
ogłoszenia by wynegocjować wyłącznie 
cenę usług.

Or. fr

Poprawka 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucje zamawiające 
mogą udzielać zamówień publicznych w 
drodze procedury negocjacyjnej bez 
uprzedniego ogłoszenia wyłącznie w 
przypadkach określonych w ust. 2–5.

1. W szczególnych przypadkach i 
okolicznościach określonych w ust. 2-5
państwa członkowskie mogą postanowić, 
że instytucje zamawiające mogą udzielać 
zamówień publicznych w drodze 
procedury negocjacyjnej bez uprzedniego 
ogłoszenia. W pozostałych przypadkach
wykorzystanie tej procedury nie jest 
dozwolone.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucje zamawiające 
mogą udzielać zamówień publicznych w 
drodze procedury negocjacyjnej bez 
uprzedniego ogłoszenia wyłącznie w 
przypadkach określonych w ust. 2-5.

1. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucje zamawiające 
mogą udzielać zamówień publicznych w 
drodze procedury negocjacyjnej bez 
uprzedniego ogłoszenia wyłącznie w 
przypadkach określonych w ust. 2-5, gdy 
wartość zamówienia nie przekracza 
500 000 euro w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane i 
100 000 euro w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy i usługi.

Or. it

Poprawka 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedurę negocjacyjną bez uprzedniego 
ogłoszenia można przewidzieć dla
zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi w każdym z 
następujących przypadków:

Procedurę negocjacyjną bez uprzedniego 
ogłoszenia można wykorzystać do
zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi w każdym z 
następujących przypadków:

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 792
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom oraz pod warunkiem że 
odpowiednia informacja zostanie 
przesłana Komisji lub krajowemu 
organowi nadzoru wyznaczonemu zgodnie 
z art. 84, jeżeli tego zażądają;

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej, procedury 
ograniczonej lub procedury negocjacyjnej 
z uprzednim ogłoszeniem nie złożono 
żadnej oferty bądź żadnej odpowiedniej 
oferty lub żadnego wniosku o 
dopuszczenie do udziału, o ile pierwotne 
warunki zamówienia nie ulegają 
zasadniczym zmianom;

Or. en

Uzasadnienie

Nadmiar biurokracji; jednym z założeń tego przeglądu było uproszczenie prawa, aby 
doprowadzić do większej opłacalności.
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Poprawka 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2– akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom oraz pod warunkiem że 
odpowiednia informacja zostanie 
przesłana Komisji lub krajowemu 
organowi nadzoru wyznaczonemu zgodnie 
z art. 84, jeżeli tego zażądają;

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom;

Or. de

Uzasadnienie

Niejasno sformułowany obowiązek przekazania informacji oraz stwierdzenie, że powinien 
istnieć jeden krajowy organ nadzoru, prowadzą do niepotrzebnej biurokracji i do nakładania 
na instytucje zamawiające nadmiernych obowiązków sprawozdawczych.

Poprawka 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom oraz pod warunkiem że 

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom oraz pod warunkiem że 
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odpowiednia informacja zostanie przesłana 
Komisji lub krajowemu organowi nadzoru 
wyznaczonemu zgodnie z art. 84, jeżeli 
tego zażądają;

odpowiednia informacja zostanie przesłana 
Komisji lub właściwemu organowi
krajowemu, jeżeli tego zażądają;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka jest powiązana z poprawkami proponowanymi do art. 84.

Poprawka 795
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym
zmianom oraz pod warunkiem że 
odpowiednia informacja zostanie 
przesłana Komisji lub krajowemu 
organowi nadzoru wyznaczonemu zgodnie 
z art. 84, jeżeli tego zażądają;

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zmianom;

Or. it

Poprawka 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
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ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom oraz pod warunkiem że 
odpowiednia informacja zostanie 
przesłana Komisji lub krajowemu 
organowi nadzoru wyznaczonemu zgodnie 
z art. 84, jeżeli tego zażądają;

ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom;

Or. en

Poprawka 797
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2– akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom oraz pod warunkiem że 
odpowiednia informacja zostanie 
przesłana Komisji lub krajowemu 
organowi nadzoru wyznaczonemu zgodnie 
z art. 84, jeżeli tego zażądają;

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom;

Or. de

Poprawka 798
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom oraz pod warunkiem że 
odpowiednia informacja zostanie przesłana 
Komisji lub krajowemu organowi nadzoru 
wyznaczonemu zgodnie z art. 84, jeżeli 
tego zażądają;

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom oraz pod warunkiem że 
odpowiednia informacja zostanie przesłana 
Komisji;

Or. en

Poprawka 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli celem zamówienia jest stworzenie 
lub uzyskanie dzieła sztuki;

b) jeżeli z przyczyn artystycznych 
zamówienie może zostać udzielone tylko 
konkretnemu wykonawcy;

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie zastosowania procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia wyłącznie 
do dzieł sztuki wydaje się podejściem zbyt ograniczonym. Dane zamówienie publiczne może 
nie odnosić się do dzieła sztuki, jednak mieć niewątpliwie artystyczny charakter (np. występy 
artystyczne, koncerty).

Poprawka 800
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c) – podpunkt (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) braku konkurencji ze względów 
technicznych;

skreślony

Or. it

Poprawka 801
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) braku konkurencji ze względów 
technicznych;

(i) braku konkurencji ze względów 
technicznych lub prawnych;

Or. en

Poprawka 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) braku konkurencji ze względów 
technicznych;

(i) braku konkurencji ze względów 
technicznych lub prawnych;

Or. en

Poprawka 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c) – podpunkt (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) braku konkurencji ze względów 
technicznych;

(i) braku konkurencji ze względów
technicznych lub prawnych;

Or. de

Uzasadnienie

Uzupełnienie to pozwoli na uwzględnienie przypadków, w których instytucja zamawiająca 
potrzebuje budynku w ściśle określonym miejscu, a właściciel chce go sprzedać wyłącznie, 
jeżeli otrzyma też zamówienie na roboty budowlane.

Poprawka 804
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) braku konkurencji ze względów 
technicznych;

(i) braku konkurencji ze względów 
prawnych lub technicznych;

Or. de

Poprawka 805
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ochrony wynikającej z innych praw 
wyłącznych.

(iii) ochrony wynikającej z innych praw 
wyłącznych, w tym pierwszeństwa 
nieruchomości.

Or. fr
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Poprawka 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyjątek ten ma zastosowanie wyłącznie w 
przypadku, gdy nie istnieje inne rozsądne 
rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a
brak konkurencji nie jest wynikiem 
sztucznego zawężenia parametrów 
zamówienia;

Wyjątek ten ma zastosowanie wyłącznie w 
przypadku, gdy brak konkurencji nie jest 
wynikiem sztucznego zawężenia 
parametrów zamówienia;

Or. de

Poprawka 807
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyjątek ten ma zastosowanie wyłącznie w 
przypadku, gdy nie istnieje inne rozsądne 
rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a
brak konkurencji nie jest wynikiem 
sztucznego zawężenia parametrów 
zamówienia;

Wyjątek ten ma zastosowanie wyłącznie w 
przypadku, gdy brak konkurencji nie jest 
wynikiem sztucznego zawężenia 
parametrów zamówienia;

Or. de

Poprawka 808
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 

d) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
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wystąpienie pilnej konieczności
spowodowanej siłą wyższą – terminy 
przewidziane dla procedury otwartej, 
procedury ograniczonej lub procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami nie mogą 
być dotrzymane; okoliczności 
przywoływane w celu uzasadnienia pilnej 
konieczności nie mogą być w żadnym 
wypadku wywołane przez instytucję 
zamawiającą.

wystąpienie pilnej konieczności, która nie 
była możliwa do przewidzenia przez 
instytucję zamawiającą – terminy 
przewidziane dla procedury otwartej, 
procedury ograniczonej lub procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami nie mogą 
być dotrzymane; okoliczności 
przywoływane w celu uzasadnienia pilnej 
konieczności nie mogą być w żadnym 
wypadku wywołane przez instytucję 
zamawiającą.

Or. en

Poprawka 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności
spowodowanej siłą wyższą – terminy 
przewidziane dla procedury otwartej, 
procedury ograniczonej lub procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami nie mogą 
być dotrzymane; okoliczności 
przywoływane w celu uzasadnienia pilnej 
konieczności nie mogą być w żadnym 
wypadku wywołane przez instytucję 
zamawiającą.

d) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności – terminy 
przewidziane dla procedury otwartej, 
procedury ograniczonej lub procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami nie mogą 
być dotrzymane; okoliczności 
przywoływane w celu uzasadnienia pilnej 
konieczności nie mogą być w żadnym 
wypadku wywołane przez instytucję 
zamawiającą.

Or. en

Uzasadnienie

Pilnej konieczności nie należy ograniczać jedynie do przypadków wystąpienia siły wyższej.

Poprawka 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności 
spowodowanej siłą wyższą – terminy 
przewidziane dla procedury otwartej, 
procedury ograniczonej lub procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami nie mogą 
być dotrzymane; okoliczności 
przywoływane w celu uzasadnienia pilnej 
konieczności nie mogą być w żadnym 
wypadku wywołane przez instytucję 
zamawiającą.

d) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności 
spowodowanej wydarzeniami 
niemożliwymi do przewidzenia przez 
instytucję zamawiającą – terminy 
przewidziane dla procedury otwartej, 
procedury ograniczonej lub procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami nie mogą 
być dotrzymane; okoliczności 
przywoływane w celu uzasadnienia pilnej 
konieczności nie mogą być w żadnym 
wypadku wywołane przez instytucję 
zamawiającą.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie procesu udzielania zamówień.

Poprawka 811
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności 
spowodowanej siłą wyższą – terminy 
przewidziane dla procedury otwartej, 
procedury ograniczonej lub procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami nie mogą 
być dotrzymane; okoliczności 
przywoływane w celu uzasadnienia pilnej 
konieczności nie mogą być w żadnym 
wypadku wywołane przez instytucję 
zamawiającą.

d) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności 
spowodowanej wydarzeniami, których 
instytucja zamawiająca nie mogła 
przewidzieć – terminy przewidziane dla 
procedury otwartej, procedury 
ograniczonej lub procedury konkurencyjnej 
z negocjacjami nie mogą być dotrzymane;
okoliczności przywoływane w celu 
uzasadnienia pilnej konieczności nie mogą
być w żadnym wypadku wywołane przez 
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instytucję zamawiającą.

Or. de

Poprawka 812
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Jeżeli dany wykonawca przejawia 
inicjatywę zaproponowania instytucji 
zamawiającej partnerstwa innowacyjnego 
w kontekście utworzenia zorganizowanego 
partnerstwa na rzecz opracowania 
produktu, usługi lub obiektów 
budowlanych o charakterze 
innowacyjnym oraz późniejszego zakupu 
odpowiednich dostaw, usług lub robót 
budowlanych, pod warunkiem że 
odpowiadają one uzgodnionym poziomom 
realizacji i kosztom.

Or. fr

Poprawka 813
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jest nieprawidłowa lub niemożliwa do 
przyjęcia; oraz

– jest nieprawidłowa lub niemożliwa do 
przyjęcia; lub

Or. en

Poprawka 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku dodatkowych dostaw 
realizowanych przez pierwotnego 
dostawcę, których celem jest częściowe 
wznowienie dostaw lub odnowienie 
instalacji bieżącego użytku, bądź 
zwiększenie dostaw lub rozbudowa 
instalacji istniejących, jeżeli zmiana 
dostawcy zobowiązywałaby instytucję 
zamawiającą do nabywania materiałów o 
innych właściwościach technicznych, co 
powodowałoby niekompatybilność lub 
nieproporcjonalnie duże trudności 
techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu;
okres obowiązywania takich zamówień, a 
także zamówień powtarzających się, nie 
może, co do zasady, przekraczać trzech lat;

b) w przypadku dodatkowych dostaw 
realizowanych przez pierwotnego 
dostawcę, których celem jest częściowe 
wznowienie dostaw lub odnowienie 
instalacji bieżącego użytku, bądź 
zwiększenie dostaw lub rozbudowa 
instalacji istniejących, jeżeli zmiana 
dostawcy zobowiązywałaby instytucję 
zamawiającą do nabywania materiałów o 
innych właściwościach technicznych, co 
powodowałoby niekompatybilność lub 
nieproporcjonalnie duże trudności 
techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu;
okres obowiązywania takich zamówień, a 
także zamówień powtarzających się, nie 
może, co do zasady, przekraczać czterech
lat;

Or. en

Poprawka 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Procedurę negocjacyjną bez uprzedniego 
ogłoszenia można przewidzieć dla
zamówień publicznych na usługi, jeżeli 
dane zamówienie następuje po 
przeprowadzeniu konkursu 
zorganizowanego zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy i ma zostać 
udzielone, zgodnie z mającymi 
zastosowanie zasadami, zwycięzcy lub 
jednemu ze zwycięzców konkursu; W tym 
drugim przypadku wszyscy zwycięzcy 
konkursu muszą zostać zaproszeni do 

4. Procedurę negocjacyjną bez uprzedniego 
ogłoszenia można wykorzystać do
zamówień publicznych na usługi, jeżeli 
dane zamówienie następuje po 
przeprowadzeniu konkursu 
zorganizowanego zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy i ma zostać 
udzielone, zgodnie z mającymi 
zastosowanie zasadami, zwycięzcy lub 
jednemu ze zwycięzców konkursu; W tym 
drugim przypadku wszyscy zwycięzcy 
konkursu muszą zostać zaproszeni do 
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udziału w negocjacjach. udziału w negocjacjach.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura negocjacyjna jest procedurą możliwą do wykorzystania, a nie jedynie 
przewidywaną.

Poprawka 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedurę negocjacyjną bez uprzedniego 
ogłoszenia można przewidzieć dla nowych 
robót budowlanych lub usług polegających 
na powtórzeniu podobnych robót lub usług 
powierzonych wykonawcy, któremu ta 
sama instytucja zamawiająca udzieliła 
pierwotnego zamówienia, pod warunkiem 
że takie roboty budowlane lub usługi 
pozostają w zgodności z podstawowym 
projektem, na który udzielono pierwotnego 
zamówienia na podstawie jednej z 
procedur zgodnie z art. 24 ust. 1.
Podstawowy projekt musi wskazywać 
zakres ewentualnych dodatkowych robót 
budowlanych lub usług oraz warunki, na 
jakich będą udzielane te zamówienia.

Procedurę negocjacyjną bez uprzedniego 
ogłoszenia można wykorzystać do nowych 
robót budowlanych lub usług polegających 
na powtórzeniu podobnych robót lub usług 
powierzonych wykonawcy, któremu ta 
sama instytucja zamawiająca udzieliła 
pierwotnego zamówienia, pod warunkiem 
że takie roboty budowlane lub usługi 
pozostają w zgodności z podstawowym 
projektem, na który udzielono pierwotnego 
zamówienia na podstawie jednej z 
procedur zgodnie z art. 24 ust. 1.
Podstawowy projekt musi wskazywać 
zakres ewentualnych dodatkowych robót 
budowlanych lub usług oraz warunki, na 
jakich będą udzielane te zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Ibid.

Poprawka 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedurę negocjacyjną bez uprzedniego 
ogłoszenia można przewidzieć dla nowych
robót budowlanych lub usług polegających 
na powtórzeniu podobnych robót lub usług 
powierzonych wykonawcy, któremu ta 
sama instytucja zamawiająca udzieliła 
pierwotnego zamówienia, pod warunkiem 
że takie roboty budowlane lub usługi 
pozostają w zgodności z podstawowym 
projektem, na który udzielono pierwotnego 
zamówienia na podstawie jednej z 
procedur zgodnie z art. 24 ust. 1.
Podstawowy projekt musi wskazywać 
zakres ewentualnych dodatkowych robót 
budowlanych lub usług oraz warunki, na 
jakich będą udzielane te zamówienia.

Procedurę negocjacyjną bez uprzedniego 
ogłoszenia można przewidzieć dla nowych 
usług polegających na powtórzeniu 
podobnych usług powierzonych 
wykonawcy, któremu ta sama instytucja 
zamawiająca udzieliła pierwotnego 
zamówienia, pod warunkiem że takie 
usługi pozostają w zgodności z 
podstawowym projektem, na który 
udzielono pierwotnego zamówienia 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
24 ust. 1. Podstawowy projekt musi 
wskazywać zakres ewentualnych 
dodatkowych usług oraz warunki, na jakich 
będą udzielane te zamówienia.

Or. it

Poprawka 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Możliwość zastosowania tej procedury 
musi być wskazana w zaproszeniu do 
ubiegania się o realizację pierwszego 
projektu, a całkowita szacunkowa wartość 
dalszych robót budowlanych lub usług 
musi zostać uwzględniona przez instytucję 
zamawiającą w zakresie stosowania przez 
nią przepisów art. 4.

Możliwość zastosowania tej procedury 
musi być wskazana w zaproszeniu do 
ubiegania się o realizację pierwszego 
projektu, a całkowita szacunkowa wartość 
dalszych usług musi zostać uwzględniona 
przez instytucję zamawiającą w zakresie 
stosowania przez nią przepisów art. 4.

Or. it
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Poprawka 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedura ta może być stosowana 
wyłącznie w okresie trzech lat od chwili 
zawarcia pierwotnej umowy.

Procedura ta może być stosowana 
wyłącznie w okresie dwóch lat od chwili 
zawarcia pierwotnej umowy.

Or. it

Poprawka 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Instytucje zamawiające mogą łączyć 
elementy procedury ograniczonej i 
procedury konkurencyjnej z 
negocjacjami.

Or. de

Uzasadnienie

Należy umożliwić przeprowadzenie jednoetapowego postępowania o udzielenie zamówienia. 
Pozwoliłoby to instytucji zamawiającej na większą elastyczność, gdyż mogłaby przez to łączyć 
elementy procedury ograniczonej i procedury konkurencyjnej z negocjacjami. W takim 
jednoetapowym postępowaniu, podobnie jak w procedurze otwartej, instytucja zamawiająca 
powinna mieć możliwość natychmiastowego zbierania ofert i prowadzenia w ich sprawie 
negocjacji.

Poprawka 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Procedurę negocjacyjną bez 
uprzedniego ogłoszenia można 
wykorzystać, jeżeli instytucja zamawiająca 
jest zdania, że zamówienia należy udzielić 
organizacji wzajemnej ds. usług 
publicznych w celu sprzyjania:
(i) integracji pracowników sektora 
publicznego z sektorem prywatnym lub
(ii) różnorodności dostawców na rynku, 
którego dotyczy zamówienie publiczne.
Ten wyjątek ma zastosowanie jedynie w 
przypadku, gdy zamówienie zostało 
udzielone:
(i) podmiotowi, od którego oczekuje się, że 
stanie się organizacją wzajemną ds. usług 
publicznych, po tym jak zainteresowane 
osoby odejdą ze swoich stanowisk w 
sektorze publicznym i podmiot zacznie 
świadczyć usługi; lub
(ii) w terminie 3 lat od dnia, w którym 
organizacja wzajemna ds. usług 
publicznych rozpoczęła świadczenie 
jakichkolwiek usług.

Or. en

Poprawka 822
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli na mocy niniejszego artykułu 
instytucja zamawiająca postanowi 
zastosować procedurę negocjacyjną bez 
uprzedniego ogłoszenia, przedstawia ona 
organowi nadzoru, o którym mowa w art. 
84, szczegółowe sprawozdanie 
uzasadniające tę decyzję oraz zawierające 
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dokumentację dotyczącą zamówienia i 
związane z nim informacje, a także w 
przypadku zamiaru zastosowania 
procedury negocjacyjnej bez uprzedniego 
ogłoszenia na podstawie ust. 2 lit. a) 
dokumentację dotyczącą zamówienia z 
poprzedniego przetargu. 

Or. it

Poprawka 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres obowiązywania umowy ramowej 
nie przekracza czterech lat, poza 
wyjątkowymi przypadkami, które są 
należycie uzasadnione, w szczególności ze 
względu na przedmiot umowy ramowej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 824
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres obowiązywania umowy ramowej nie 
przekracza czterech lat, poza wyjątkowymi 
przypadkami, które są należycie 
uzasadnione, w szczególności ze względu 
na przedmiot umowy ramowej.

Okres obowiązywania umowy ramowej nie 
przekracza sześciu lat, poza wyjątkowymi 
przypadkami, które są należycie 
uzasadnione, w szczególności ze względu 
na przedmiot umowy ramowej. Okres 
obowiązywania umowy ramowej 
dotyczącej konserwacji opiera się na cyklu 
życia danych robót budowlanych lub 



PE492.859v01-00 40/181 AM\908712PL.doc

PL

dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozwiązać problemy, takie jak w przypadku zamówień na konserwację wind.

Poprawka 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres obowiązywania umowy ramowej nie 
przekracza czterech lat, poza wyjątkowymi 
przypadkami, które są należycie 
uzasadnione, w szczególności ze względu 
na przedmiot umowy ramowej.

Okres obowiązywania umowy ramowej nie 
przekracza czterech lat, z wyjątkiem 
przypadków, gdy jego celem jest 
świadczenie usług o okresie trwania 
dłuższym niż 4 lata lub gdy przekroczenie 
tego czteroletniego okresu jest 
uzasadnione koniecznością dokonania 
przez wykonawców inwestycji, których 
okres amortyzacji przekracza 4 lata, lub
które są związane z zatrudnieniem 
pracowników zdolnych wykonać usługi 
bądź wyszkoleniem własnych 
pracowników w celu umożliwienia 
wykonania tych usług.

Or. fr

Poprawka 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres obowiązywania umowy ramowej nie 
przekracza czterech lat, poza wyjątkowymi 
przypadkami, które są należycie 

Okres obowiązywania umowy ramowej nie 
przekracza dwóch lat, z możliwością 
przedłużenia do lat czterech, o ile zostanie 
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uzasadnione, w szczególności ze względu 
na przedmiot umowy ramowej.

to należycie uzasadnione, lub na dłuższy 
czas w wyjątkowych należycie 
uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności ze względu na przedmiot 
umowy ramowej.

Or. es

Poprawka 827
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W umowach ramowych dotyczących usług 
czas trwania umowy ramowej może 
przekraczać cztery lata, jeżeli wymaga 
tego interes użytkownika końcowego, 
charakter inwestycji lub inne elementy 
związane z rodzajem usług.

Or. en

Poprawka 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zamówień opartych na umowie 
ramowej udziela się zgodnie z 
procedurami określonymi w niniejszym 
ustępie oraz w ust. 3 i 4.

skreślony

Procedury te mogą być stosowane 
wyłącznie pomiędzy tymi instytucjami 
zamawiającymi, które wyraźnie wskazano 
w tym celu w zaproszeniu do ubiegania się 
o zamówienie lub zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania, a tymi 
wykonawcami, którzy byli pierwotnie 
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stronami umowy ramowej.
Zamówienia oparte na umowie ramowej 
nie mogą w żadnym wypadku powodować 
istotnych modyfikacji warunków 
określonych w danej umowie ramowej, w 
szczególności w przypadku, o którym 
mowa w ust. 3.
Instytucje zamawiające nie stosują umów 
ramowych w sposób nieodpowiedni ani w 
sposób wykluczający, ograniczający lub 
zakłócający konkurencję.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 829
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozszerzenie kręgu instytucji 
zamawiających, które mogą stosować 
umowę ramową, jest dopuszczalne w 
drodze wyjątku wyłącznie wówczas, gdy 
spełnione są następujące warunki:
a) umowa ramowa została zawarta przez 
centralną jednostkę zakupującą;
b) możliwość rozszerzenia została 
wyraźnie przewidziana w pierwotnym 
ogłoszeniu;
c) ramy rozszerzenia można określić za 
pomocą jasnych kryteriów oraz
d) rozszerzenie nastąpiło za obopólną 
zgodą.

Or. de
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Poprawka 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające nie stosują umów 
ramowych w sposób nieodpowiedni ani w 
sposób wykluczający, ograniczający lub 
zakłócający konkurencję.

Instytucje zamawiające nie stosują umów 
ramowych w sposób nieodpowiedni ani 
w sposób wykluczający, ograniczający lub 
zakłócający konkurencję, oraz muszą 
uzasadnić umieszczenie w specyfikacji 
odnośnych klauzul, by umożliwić ich 
jasną interpretację.

Or. es

Poprawka 831
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające nie stosują umów 
ramowych w sposób nieodpowiedni ani w 
sposób wykluczający, ograniczający lub 
zakłócający konkurencję.

Instytucje zamawiające nie stosują umów
ramowych w sposób nieodpowiedni ani 
w sposób wykluczający, ograniczający lub 
zakłócający konkurencję, oraz muszą 
uzasadnić umieszczenie w specyfikacji 
odnośnych klauzul, by umożliwić ich 
jasną interpretację.

Or. es

Poprawka 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy umowę ramową 
zawiera się z jednym wykonawcą, 
zamówień opartych na takiej umowie 
udziela się na warunkach w niej 
określonych.

skreślony

Na potrzeby udzielania takich zamówień 
instytucje zamawiające mogą na piśmie 
konsultować się z wykonawcą będącym 
stroną umowy ramowej, żądając od niego, 
w razie potrzeby, uzupełnienia oferty.

Or. en

Poprawka 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy umowa ramowa 
zawierana jest z więcej niż jednym 
wykonawcą, może być realizowana na 
jeden z dwóch poniższych sposobów:

skreślony

a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, 
bez ponownego otwarcia zamówienia na 
konkurencję, w przypadku gdy w umowie 
tej określono wszystkie warunki dotyczące 
realizacji przedmiotowych robót 
budowlanych, usług i dostaw oraz 
obiektywne warunki wyłonienia 
wykonawcy będącego stroną umowy 
ramowej, który je zrealizuje; te ostatnie 
warunki wskazuje się w dokumentach 
specyfikujących zamówienie;
b) poprzez ponowne otwarcie zamówienia 
na konkurencję między wykonawcami 
będącymi stronami umowy ramowej, w 
przypadku gdy nie wszystkie warunki 
dotyczące realizacji robót budowlanych, 
usług i dostaw określono w umowie 
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ramowej.

Or. en

Poprawka 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 4 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) częściowo bez ponownego otwarcia 
zamówienia na konkurencję, zgodnie z lit. 
a), w przypadku gdy w umowie ramowej 
określono wszystkie warunki dotyczące 
realizacji przedmiotowych robót 
budowlanych, usług i dostaw, a częściowo 
z ponownym otwarciem zamówienia na 
konkurencję między wykonawcami 
będącymi stronami umowy ramowej, 
zgodnie z lit. b), bez względu na to, czy 
wszystkie warunki dotyczące realizacji 
robót budowlanych, usług i dostaw zostały 
określone w umowie ramowej.
Umowa ramowa może zostać 
zrealizowana zgodnie z niniejszą literą 
jedynie w przypadku, gdy o tę możliwość 
wystąpiła instytucja zamawiająca w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie. Jeżeli w umowie ramowej 
określono wszystkie warunki dotyczące 
realizacji zamówienia, decyzja, czy 
określone roboty budowlane, dostawy lub 
usługi zostaną zrealizowane w następstwie 
ponownego otwarcia na konkurencję lub 
bezpośrednio w oparciu o warunki 
określone w umowie ramowej, jest 
podejmowana na podstawie obiektywnych 
kryteriów, które są określone w 
specyfikacji warunków umowy ramowej. 
Specyfikacje warunków umowy ramowej 
określają również, które warunki mogą 
być przedmiotem ponownego otwarcia na 
konkurencję.
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Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka stanowi konieczne dostosowanie do zasad dotyczących umów ramowych w celu 
dopilnowania, aby nie ucierpiały na tym obowiązujące umowy instytucji zamawiających 
zawarte w dziedzinie innowacji.

Poprawka 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Konkurencja, o której mowa w ust. 4 lit. 
b), opiera się na tych samych warunkach, 
które stosowano na potrzeby zawarcia 
umowy ramowej i, w razie potrzeby, na 
bardziej szczegółowo sprecyzowanych 
warunkach, oraz, w stosownych 
przypadkach, na innych warunkach 
wskazanych w specyfikacji umowy 
ramowej, zgodnie z następującą 
procedurą:

skreślony

a) w odniesieniu do każdego zamówienia,
które ma zostać udzielone, instytucje 
zamawiające konsultują się na piśmie z 
wykonawcami zdolnymi do realizacji 
zamówienia;
b) instytucje zamawiające wyznaczają 
termin wystarczający, aby umożliwić 
złożenie ofert w odniesieniu do każdego 
konkretnego zamówienia, uwzględniając 
czynniki takie jak złożoność przedmiotu 
zamówienia oraz okres potrzebny do 
przesłania ofert;
c) oferty składa się na piśmie, zaś ich treść 
pozostaje poufna aż do upływu terminu 
przewidzianego na odpowiedź;
d) instytucje zamawiające udzielają 
danego zamówienia temu oferentowi, 
który złożył najlepszą ofertę w świetle 
kryteriów udzielenia zamówienia 
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określonych w specyfikacji umowy 
ramowej.

Or. en

Poprawka 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) instytucje zamawiające wyznaczają 
termin wystarczający, aby umożliwić 
złożenie ofert w odniesieniu do każdego 
konkretnego zamówienia, uwzględniając 
czynniki takie jak złożoność przedmiotu 
zamówienia oraz okres potrzebny do 
przesłania ofert;

b) instytucje zamawiające wyznaczają 
termin wystarczający, aby umożliwić 
złożenie ofert w odniesieniu do każdego 
konkretnego zamówienia, uwzględniając 
czynniki takie jak złożoność przedmiotu 
zamówienia oraz okres potrzebny do 
przesłania ofert. Jeśli konieczna jest wizyta 
w odnośnych instalacjach przed złożeniem 
oferty termin przekracza piętnaście dni 
roboczych.

Or. es

Poprawka 837
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) instytucje zamawiające wyznaczają 
termin wystarczający, aby umożliwić 
złożenie ofert w odniesieniu do każdego 
konkretnego zamówienia, uwzględniając 
czynniki takie jak złożoność przedmiotu 
zamówienia oraz okres potrzebny do 
przesłania ofert;

b) instytucje zamawiające wyznaczają 
termin wystarczający, aby umożliwić 
złożenie ofert w odniesieniu do każdego 
konkretnego zamówienia, uwzględniając 
czynniki takie jak złożoność przedmiotu 
zamówienia oraz okres potrzebny do 
przesłania ofert. Jeśli konieczna jest wizyta 
w odnośnych instalacjach przed złożeniem 
oferty termin przekracza piętnaście dni 
roboczych.
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Or. es

Poprawka 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Instytucje zamawiające biorą pod 
uwagę zgodność z przepisami prawa pracy 
w przypadku zamówień na usługi 
zakładających podwykonawstwo 
i skierowanych do przedsiębiorstw 
w sektorach gospodarki uznawanych za 
wymagające dużego nakładu pracy oraz 
za wnoszące niską wartość dodaną, przy 
uwzględnieniu ofert nietypowych lub 
nieproporcjonalnych, w przypadku 
których cena ofertowa jest niższa niż 
koszty pracy i ich elementy dodatkowe 
zgodnie z układami zbiorowymi lub 
z wartościami minimalnymi określonymi 
w odpowiednich przepisach prawa pracy.

Or. es

Poprawka 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Instytucje zamawiające mają 
możliwość dodania nowych wykonawców 
do umowy ramowej w czasie trwania 
zamówienia, pod warunkiem, że ci 
wykonawcy spełniają wszystkie kryteria 
określone w tym artykule i nie prowadzili 
jeszcze działalności w momencie zawarcia 
umowy. 
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Instytucje zamawiające mają możliwość 
usunięcia wykonawców z umowy ramowej 
w czasie trwania zamówienia, jeżeli 
wykonawcy wykazują znaczące lub ciągłe 
uchybienia w realizacji jakiegokolwiek 
zasadniczego wymogu określonego w 
umowie.

Or. en

Poprawka 840
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 841
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku bieżących zakupów, 
których cechy, jako ogólnie dostępnych na 
rynku, spełniają wymagania instytucji 
zamawiających, instytucje zamawiające 

1. W przypadku bieżących zakupów, 
których cechy, jako ogólnie dostępnych na 
rynku i o jakości mniej lub bardziej 
znormalizowanej, spełniają wymagania 
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mogą stosować dynamiczny system 
zakupów. Dynamiczny system zakupów 
jest realizowany jako w pełni elektroniczny 
proces, otwarty przez cały swój okres 
ważności dla każdego wykonawcy, który 
spełnia kryteria kwalifikacji.

instytucji zamawiających, instytucje 
zamawiające mogą stosować dynamiczny 
system zakupów. Systemu tego nie można 
stosować w celu nabywania usług i 
złożonych lub nieznormalizowanych 
towarów i usług. Dynamiczny system 
zakupów jest realizowany jako w pełni 
elektroniczny proces, otwarty przez cały 
swój okres ważności dla każdego 
wykonawcy, który spełnia kryteria 
kwalifikacji.

Or. en

Poprawka 842
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu udzielenia zamówień w ramach 
dynamicznego systemu zakupów instytucje 
zamawiające przestrzegają zasad procedury 
ograniczonej. Wszyscy kandydaci, którzy 
spełniają kryteria kwalifikacji, są 
dopuszczani do udziału w systemie; liczba 
kandydatów dopuszczonych do udziału w 
systemie nie jest ograniczana zgodnie z art. 
64. Cała komunikacja w kontekście 
dynamicznego systemu zakupów odbywa 
się wyłącznie za pomocą środków 
elektronicznych zgodnie z art. 19 ust. 2–6.

2. W celu udzielenia zamówień w ramach 
dynamicznego systemu zakupów instytucje 
zamawiające zasadniczo przestrzegają 
zasad procedury ograniczonej. Wszyscy 
kandydaci, którzy spełniają kryteria 
kwalifikacji, są dopuszczani do udziału w 
systemie; liczba kandydatów 
dopuszczonych do udziału w systemie nie 
jest ograniczana zgodnie z art. 64. Cała 
komunikacja w kontekście dynamicznego 
systemu zakupów odbywa się wyłącznie za 
pomocą środków elektronicznych zgodnie 
z art. 19 ust. 2–6.

Or. de

Poprawka 843
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikują zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, zaznaczając wyraźnie, że 
dotyczy ono dynamicznego systemu
zakupów;

a) publikują zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, w którym opisują 
dynamiczny system zakupów i przebieg 
postępowania;

Or. de

Poprawka 844
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wskazują w specyfikacji co najmniej 
charakter i przewidywaną ilość 
planowanych zakupów, jak również 
wszelkie niezbędne informacje dotyczące 
systemu zakupów, wykorzystywanego 
sprzętu elektronicznego oraz technicznych 
rozwiązań i specyfikacji dotyczących 
połączeń;

b) wskazują w warunkach dotyczących 
dynamicznego systemu zakupów co 
najmniej charakter i przewidywaną ilość 
planowanych zakupów, jak również 
wszelkie niezbędne informacje dotyczące 
systemu zakupów, wykorzystywanego 
sprzętu elektronicznego oraz technicznych 
rozwiązań i specyfikacji dotyczących 
połączeń;

Or. de

Poprawka 845
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające zapewniają 
każdemu wykonawcy, w trakcie całego 
okresu obowiązywania dynamicznego 
systemu zakupów, możliwość złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w 
systemie na warunkach, o których mowa w 

Instytucje zamawiające zapewniają 
każdemu wykonawcy, w trakcie całego 
okresu obowiązywania dynamicznego 
systemu zakupów, możliwość złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w 
systemie na warunkach, o których mowa w 
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ust. 2. Instytucje zamawiające dokonują 
oceny tych wniosków zgodnie z kryteriami 
kwalifikacji w terminie 10 dni roboczych
od ich otrzymania.

ust. 2. Instytucje zamawiające dokonują 
oceny tych wniosków zgodnie z kryteriami 
kwalifikacji w terminie 21 dni 
kalendarzowych od ich otrzymania lub w 
odpowiednim terminie określonym przez 
pracodawcę.

Or. de

Poprawka 846
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Instytucje zamawiające wskazują okres 
obowiązywania dynamicznego systemu 
zakupów w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie. Powiadamiają one Komisję o 
każdej zmianie okresu obowiązywania, 
używając następujących formularzy 
standardowych:

6. Instytucje zamawiające wskazują okres 
obowiązywania dynamicznego systemu 
zakupów w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie.

Or. nl

Uzasadnienie

Komisja wprowadza wymogi dotyczące sprawozdawczości, które przysparzają instytucjom 
zamawiającym formalności administracyjnych i prowadzą do szczegółowego uregulowania.

Poprawka 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Instytucje zamawiające wskazują okres 
obowiązywania dynamicznego systemu 
zakupów w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie. Powiadamiają one Komisję o 

6. Instytucje zamawiające wskazują okres 
obowiązywania dynamicznego systemu 
zakupów w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie.
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każdej zmianie okresu obowiązywania, 
używając następujących formularzy 
standardowych:

Or. en

Poprawka 848
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku zmiany okresu 
obowiązywania bez zakończenia 
funkcjonowania systemu – formularz 
wykorzystanego pierwotnie na potrzeby 
zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie dotyczącego dynamicznego 
systemu zakupów;

skreślona

Or. nl

Poprawka 849
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku zmiany okresu 
obowiązywania bez zakończenia 
funkcjonowania systemu – formularz 
wykorzystanego pierwotnie na potrzeby 
zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie dotyczącego dynamicznego 
systemu zakupów;

skreślona

Or. en
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Poprawka 850
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku zakończenia 
funkcjonowania systemu – ogłoszenie o 
udzieleniu zamówienia, o którym mowa w 
art. 48.

skreślona

Or. nl

Poprawka 851
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku zakończenia 
funkcjonowania systemu – ogłoszenie o 
udzieleniu zamówienia, o którym mowa w 
art. 48.

skreślona

Or. en

Poprawka 852
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Zainteresowani wykonawcy oraz inni 
uczestnicy dynamicznego systemu 
zakupów nie mogą być obciążani żadnymi 
opłatami.

7. Zainteresowani wykonawcy oraz inni 
uczestnicy dynamicznego systemu 
zakupów nie mogą być obciążani w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia
żadnymi opłatami.
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Or. de

Poprawka 853
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert.

Jedynie w przypadku znormalizowanych 
usług i dostaw instytucje zamawiające 
mogą stosować aukcje elektroniczne, w 
których przedstawiane są nowe, obniżane 
ceny lub nowe wartości dotyczące 
niektórych elementów ofert.

Or. en

Poprawka 854
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert.

Instytucje zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert. Zakres stosowania aukcji 
elektronicznych ogranicza się do w pełni 
znormalizowanych dostaw i usług.

Or. de

Poprawka 855
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert.

Instytucje zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne w przypadku 
znormalizowanych towarów, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert.

Or. en

Poprawka 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert.

Instytucje zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert. Aukcje elektroniczne 
mogą być wykorzystywane jedynie do 
powszechnie realizowanych zakupów 
towarów, które są ogólnie dostępne na 
rynku i których jakość podlega w 
mniejszym lub większym stopniu 
znormalizowanym kryteriom. Aukcji 
elektronicznych nie można stosować w 
celu nabywania usług i złożonych lub 
nieznormalizowanych towarów.

Or. en

Poprawka 857
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert.

Instytucje zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne wyłącznie 
w przypadku zakupu towarów 
standardowych, w których przedstawiane 
są nowe, obniżane ceny lub nowe wartości 
dotyczące niektórych elementów ofert.

Or. fr

Poprawka 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert.

W przypadku w pełni znormalizowanych 
dostaw i usług podmioty zamawiające 
mogą stosować aukcje elektroniczne, w 
których przedstawiane są nowe, obniżane 
ceny lub nowe wartości dotyczące 
niektórych elementów ofert.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku w pełni znormalizowanych dostaw i usług aukcje elektroniczne mogą być 
wskazane, podczas gdy w przypadku skomplikowanych zamówień mogą być zasadniczo 
nieodpowiednie lub wręcz mogą przynosić efekty odwrotne od zamierzonych. W odniesieniu 
do zamówień na roboty budowlane są one zasadniczo nieodpowiednie.

Poprawka 859
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert.

Instytucje zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne w przypadku 
znormalizowanych towarów, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert.

Or. en

Poprawka 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Niniejszy artykuł nie ma zastosowania 
do zamówień publicznych na roboty 
budowlane oraz do udzielania zamówień 
dotyczących usług architektonicznych i 
inżynieryjnych.

Or. it

Poprawka 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zamówienia udziela się na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, do
zaproszenia dołącza się również wynik 
pełnej oceny danej oferty, 
przeprowadzonej zgodnie z wagą 
kryteriów, o której mowa w art. 66 ust. 5 
akapit pierwszy.

Do zaproszenia dołącza się również wynik 
pełnej oceny danej oferty, 
przeprowadzonej zgodnie z wagą 
kryteriów, o której mowa w art. 66 ust. 5 
akapit pierwszy.
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Or. en

Poprawka 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzić
obowiązek stosowania katalogów 
elektronicznych w związku z określonymi 
rodzajami zamówień.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić
stosowanie katalogów elektronicznych w 
związku z zamówieniami publicznymi na 
usługi i dostawy. Niniejszy artykuł nie ma 
zastosowania do zamówień publicznych 
na roboty budowlane oraz do udzielania 
zamówień dotyczących usług 
architektonicznych i inżynieryjnych.

Or. it

Poprawka 863
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34a
Centralna strona internetowa oferująca 

możliwość składania ofert drogą 
elektroniczną

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

Or. nl

Poprawka 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające mogą 
dokonywać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług od centralnej jednostki 
zakupującej lub za jej pośrednictwem.

1. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć możliwość zakupu przez
instytucje zamawiające robót 
budowlanych, dostaw lub usług od 
centralnej jednostki zakupującej lub za jej 
pośrednictwem.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwolenia instytucjom zamawiającym na 
skorzystanie z usług centralnej jednostki zakupującej, lecz nie powinny być do tego 
zobowiązane. Scentralizowane działania zakupowe są jedną z metod udzielania zamówień, 
która prowadzi do agregacji zapotrzebowania, co może być niekorzystne dla MŚP. Zatem 
państwa członkowskie powinny móc decydować, czy rozwijać metody zcentralizowanego 
udzielania zamówień czy nie, w zależności od ich polityki krajowej.

Poprawka 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające mogą 
dokonywać zakupu robót budowlanych, 

1. Instytucje zamawiające mogą 
dokonywać zakupu robót budowlanych, 
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dostaw lub usług od centralnej jednostki 
zakupującej lub za jej pośrednictwem.

dostaw lub usług od centralnej jednostki 
zakupującej lub za jej pośrednictwem.
Państwa członkowskie zachęcają do 
korzystania z usług scentralizowanych 
instytucji zamawiających, zwłaszcza w 
przypadku niewielkich zamawiających.

Or. it

Poprawka 866
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające mogą 
dokonywać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług od centralnej jednostki 
zakupującej lub za jej pośrednictwem.

1. Instytucje zamawiające mogą 
dokonywać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług od centralnej jednostki 
zakupującej lub za jej pośrednictwem, pod 
warunkiem, że łączenie ofert w większe 
zbiory nie stanowi uszczerbku dla 
prawdziwej konkurencji i nie umożliwia 
tworzenia oligopoli i monopoli, ani też nie 
pozbawia de facto użytkowników 
końcowych przysługującego im prawa 
wyboru. Centralna jednostka zakupująca 
winna we wszystkich swoich działaniach 
dokładać starań, by:
1) wykrywać zamówienia, które wiążą się z 
ryzykiem powstania monopolistycznych i 
oligopolistycznych struktur i rynków, oraz 
zapobiegać takim zamówieniom;
2) faktyczne i skuteczne zapobiegać 
umowom i procedurom związanym z 
zamówieniami, które utrudniają MŚP i 
lokalnym przedsiębiorstwom udział i 
zwyciężanie w przetargach;
3) zapobiegać pomijaniu prawa 
użytkowników końcowych do wyboru i do 
bycia wysłuchanym.

Or. en
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Poprawka 867
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
korzystania ze scentralizowanych działań 
zakupowych oferowanych przez centralne 
jednostki zakupujące mające siedzibę w 
innym państwie członkowskim.

skreślony

Or. en

Poprawka 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają
instytucjom zamawiającym możliwość 
korzystania ze scentralizowanych działań 
zakupowych oferowanych przez centralne 
jednostki zakupujące mające siedzibę w 
innym państwie członkowskim.

2. Państwa członkowskie mogą również 
zapewnić instytucjom zamawiającym 
możliwość korzystania ze 
scentralizowanych działań zakupowych 
oferowanych przez centralne jednostki 
zakupujące mające siedzibę w innym 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwolenia instytucjom zamawiającym na 
skorzystanie z usług centralnej jednostki zakupującej z siedzibą w innym państwie 
członkowskim, lecz nie powinny być do tego zobowiązane. W niektórych państwach 
członkowskich opcja przewidziana w art. 35 ust. 2 wniosku Komisji może spowodować 
problemy natury legislacyjnej (tzn. instytucje zamawiające mogą nie być w stanie działać 
zgodnie z przepisami prawa innego państwa członkowskiego, w szczególności jeśli chodzi o 
przepisy regulujące procedury odwoławcze).
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Poprawka 869
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca wypełnia swoje 
obowiązki wynikające z niniejszej 
dyrektywy, gdy dokonuje zamówień przez 
korzystanie ze scentralizowanych działań 
zakupowych, w zakresie, w jakim dane 
postępowania o udzielenie zamówienia 
i realizacja umowy są przeprowadzane
samodzielnie przez centralną jednostkę 
zamawiającą na wszystkich etapach – od 
publikacji zaproszenia do ubiegania się 
o zamówienie do końca realizacji umowy 
lub umów wynikających z postępowania.

Instytucja zamawiająca wypełnia swoje 
obowiązki wynikające z niniejszej 
dyrektywy, gdy dokonuje zamówień przez 
korzystanie ze scentralizowanych działań 
zakupowych, w zakresie, w jakim dane 
postępowania o udzielenie zamówienia 
i realizacja umowy są przeprowadzane 
przez centralną jednostkę zamawiającą na 
wszystkich etapach – od publikacji 
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
do końca realizacji umowy lub umów 
wynikających z postępowania.

Or. fr

Poprawka 870
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony
Pomocnicze działania zakupowe
Jednostki realizujące pomocnicze 
działania zakupowe są wybierane zgodnie 
z procedurami udzielania zamówień 
określonymi w niniejszej dyrektywie.

Or. en
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Poprawka 871
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jedna instytucja zamawiająca lub 
więcej instytucji zamawiających może 
zgodzić się na przeprowadzenie niektórych 
konkretnych zamówień wspólnie.

1. Dwie instytucje zamawiające lub więcej 
instytucji zamawiających może zgodzić się 
na przeprowadzenie niektórych 
konkretnych zamówień wspólnie.

Or. en

Poprawka 872
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy jedna instytucja 
zamawiająca samodzielnie przeprowadza 
dane postępowanie o udzielenie 
zamówienia na wszystkich jego etapach –
od publikacji zaproszenia do ubiegania się 
o zamówienie do końca realizacji umowy 
lub umów wynikających z tego 
postępowania, wspomniana instytucja 
zamawiająca ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za wypełnienie 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy.

W przypadku prowadzania postępowania
o udzielenie zamówienia w całości 
wspólnie przez zainteresowane instytucje 
zamawiające, są one wspólnie 
odpowiedzialne za wypełnienie 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy. Uznaje się, że instytucje 
zamawiające prowadzą postępowanie o 
udzielenie zamówienia wspólnie, jeżeli 
jedna instytucja zamawiająca 
przeprowadza procedurę zarówno w 
swoim imieniu, jak i w imieniu innych 
zainteresowanych instytucji 
zamawiających.

Or. en

Poprawka 873
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednak w przypadku przeprowadzania 
postępowania o udzielenie zamówienia i 
realizacji umów wynikających z tego 
postępowania przez więcej niż jedną z 
uczestniczących instytucji zamawiających, 
każda z instytucji zamawiających nadal
odpowiada za wypełnianie obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy w 
odniesieniu do etapów, które 
przeprowadza.

Jednak w przypadku gdy postępowanie o 
udzielenie zamówienia nie jest w całości 
prowadzone wspólnie przez
zainteresowane instytucje zamawiające, 
każda z instytucji zamawiających 
odpowiada za wypełnianie obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy w 
odniesieniu do etapów, które 
przeprowadza.

Or. en

Poprawka 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony

Wspólne udzielanie zamówień przez 
instytucje zamawiające z różnych państw 
członkowskich
1. Nie naruszając przepisów art. 11, 
instytucje zamawiające z różnych państw 
członkowskich mogą wspólnie udzielać 
zamówień publicznych poprzez 
zastosowanie jednego ze sposobów 
opisanych w niniejszym artykule.
2. Kilka instytucji zamawiających może 
dokonywać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług od centralnej jednostki 
zakupującej znajdującej się w innym 
państwie członkowskim lub za jej 
pośrednictwem. W takim przypadku 
postępowanie o udzielenie zamówienia 
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przeprowadza się zgodnie z przepisami 
krajowymi państwa członkowskiego, w 
którym znajduje się centralna jednostka 
zakupująca.
3. Kilka instytucji zamawiających z 
różnych państw członkowskich może 
wspólnie udzielać zamówienia 
publicznego. W takim przypadku 
uczestniczące instytucje zamawiające 
zawierają porozumienie, w którym określa 
się:
a) przepisy krajowe, które mają 
zastosowanie do postępowania o 
udzielenie zamówienia;
b) wewnętrzną organizację postępowania 
o udzielenie zamówienia, w tym kwestie 
zarządzania postępowaniem, podziału 
obowiązków, podziału zamawianych robót 
budowlanych, dostaw lub usług oraz 
zawarcia umów.
Przy określaniu prawa krajowego 
mającego zastosowanie zgodnie z lit. a) 
instytucje zamawiające mogą wybrać 
przepisy krajowe dowolnego państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się co 
najmniej jedna z uczestniczących 
instytucji.

4. W przypadku gdy kilka instytucji 
zamawiających z różnych państw 
członkowskich utworzyło wspólny podmiot 
prawny, na przykład europejskie 
ugrupowanie współpracy terytorialnej na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady1 lub 
inny podmiot ustanowiony na mocy prawa 
unijnego, uczestniczące instytucje 
zamawiające uzgadniają w drodze decyzji 
właściwego organu mające zastosowanie 
przepisy regulujące udzielanie zamówień 
obowiązujące w jednym z następujących 
państw członkowskich:

a) przepisy krajowe państwa 

                                               
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19.
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członkowskiego, w którym wspólny 
podmiot prawny ma siedzibę statutową; 
b) przepisy krajowe państwa 
członkowskiego, w którym wspólny 
podmiot prawny prowadzi swoją 
działalność.
Porozumienie to może obowiązywać na 
czas nieokreślony, jeśli jest umocowane w 
akcie ustanawiającym wspólny podmiot 
prawny, bądź może być ograniczone do 
określonego okresu, określonych 
rodzajów zamówień lub do jednego 
konkretnego zamówienia lub większej ich 
liczby.
5. W przypadku braku porozumienia 
określającego mające zastosowanie prawo 
zamówień publicznych przepisy krajowe 
regulujące udzielanie zamówień określa 
się zgodnie z poniższymi zasadami:

a) jeżeli jedna z uczestniczących instytucji 
zamawiających przeprowadza 
postępowanie w imieniu pozostałych 
instytucji lub zarządza tym 
postępowaniem, zastosowanie mają 
przepisy krajowe państwa członkowskiego 
tej instytucji zamawiającej;

b) jeżeli postępowanie nie jest 
przeprowadzane przez jedną z 
uczestniczących instytucji zamawiających 
w imieniu pozostałych instytucji ani nie 
jest przez nią zarządzane oraz

(i) dotyczy zamówienia na roboty 
budowlane, instytucje zamawiające 
stosują przepisy krajowe państwa 
członkowskiego, w którym zlokalizowana 
jest największa część tych robót 
budowlanych;

(ii) dotyczy zamówienia na usługi lub 
dostawy, instytucje zamawiające stosują 
przepisy krajowe państwa członkowskiego, 
w którym realizowana jest główna część 
tych usług lub dostaw;

c) jeżeli niemożliwe jest określenie prawa 
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krajowego mającego zastosowanie 
zgodnie z lit. a) lub b), instytucje 
zamawiające stosują przepisy krajowe 
państwa członkowskiego instytucji 
zamawiającej, która ponosi największą 
część kosztów.

6. W przypadku braku porozumienia 
określającego mające zastosowanie prawo 
zamówień publicznych na podstawie ust. 4 
przepisy krajowe regulujące 
przeprowadzanie postępowań o udzielenie 
zamówienia przez wspólne podmioty 
prawne ustanowione przez kilka instytucji 
zamawiających z różnych państw 
członkowskich określa się zgodnie z 
poniższymi zasadami:
a) jeżeli właściwy organ wspólnego 
podmiotu prawnego przeprowadza 
postępowanie lub zarządza nim, 
zastosowanie mają przepisy krajowe 
państwa członkowskiego, w którym 
podmiot prawny ma siedzibę statutową;
b) jeżeli członek podmiotu prawnego 
przeprowadza postępowanie lub zarządza 
nim w imieniu tego podmiotu prawnego, 
zastosowanie mają zasady określone w 
ust. 5 lit. a) i b);
c) jeżeli niemożliwe jest określenie 
mającego zastosowanie prawa krajowego 
zgodnie z ust. 5 lit. a) i b), instytucje 
zamawiające stosują przepisy krajowe 
państwa członkowskiego, w którym 
podmiot prawny ma siedzibę statutową.
7. Jedna instytucja zamawiająca lub 
więcej instytucji zamawiających może 
udzielać poszczególnych zamówień na 
mocy umowy ramowej zawartej przez 
instytucję zamawiającą znajdującą się w 
innym państwie członkowskim lub 
wspólnie z tą instytucją, pod warunkiem 
że umowa ramowa zawiera szczegółowe 
przepisy pozwalające odpowiedniej 
instytucji zamawiającej lub odpowiednim 
instytucjom zamawiającym na udzielanie 
poszczególnych zamówień.



AM\908712PL.doc 69/181 PE492.859v01-00

PL

8. Decyzje o udzieleniu zamówień 
publicznych w ramach transgranicznych 
zamówień publicznych podlegają zwykłym 
mechanizmom odwoławczym dostępnym 
na mocy mającego zastosowanie prawa 
krajowego.
9. W celu umożliwienia efektywnego 
funkcjonowania mechanizmów 
odwoławczych państwa członkowskie 
zapewniają pełne wykonywanie decyzji 
organów odwoławczych w rozumieniu 
dyrektywy Rady 89/665/EWG1, 
znajdujących się w innych państwach 
członkowskich, w ich wewnętrznym 
porządku prawnym, jeżeli decyzje te 
dotyczą instytucji zamawiających 
mających siedzibę na ich terytorium i 
uczestniczących w odpowiednim 
postępowaniu o udzielenie 
transgranicznego zamówienia 
publicznego. 

Or. en

Poprawka 875
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38 skreślony
Wspólne udzielanie zamówień przez 
instytucje zamawiające z różnych państw 
członkowskich
1. Nie naruszając przepisów art. 11, 
instytucje zamawiające z różnych państw 
członkowskich mogą wspólnie udzielać 
zamówień publicznych poprzez 
zastosowanie jednego ze sposobów 

                                               
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 33.
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opisanych w niniejszym artykule.
2. Kilka instytucji zamawiających może 
dokonywać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług od centralnej jednostki 
zakupującej znajdującej się w innym 
państwie członkowskim lub za jej 
pośrednictwem. W takim przypadku 
postępowanie o udzielenie zamówienia 
przeprowadza się zgodnie z przepisami 
krajowymi państwa członkowskiego, w 
którym znajduje się centralna jednostka 
zakupująca.
3. Kilka instytucji zamawiających z 
różnych państw członkowskich może 
wspólnie udzielać zamówienia 
publicznego. W takim przypadku 
uczestniczące instytucje zamawiające 
zawierają porozumienie, w którym określa 
się:
a) przepisy krajowe, które mają 
zastosowanie do postępowania o 
udzielenie zamówienia;
b) wewnętrzną organizację postępowania 
o udzielenie zamówienia, w tym kwestie 
zarządzania postępowaniem, podziału 
obowiązków, podziału zamawianych robót 
budowlanych, dostaw lub usług oraz 
zawarcia umów.
Przy określaniu prawa krajowego 
mającego zastosowanie zgodnie z lit. a) 
instytucje zamawiające mogą wybrać 
przepisy krajowe dowolnego państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się co 
najmniej jedna z uczestniczących 
instytucji.
4. W przypadku gdy kilka instytucji 
zamawiających z różnych państw 
członkowskich utworzyło wspólny podmiot 
prawny, na przykład europejskie 
ugrupowanie współpracy terytorialnej na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rad1y lub 
inny podmiot ustanowiony na mocy prawa 
unijnego, uczestniczące instytucje 
zamawiające uzgadniają w drodze decyzji 
                                               
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19.
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właściwego organu mające zastosowanie 
przepisy regulujące udzielanie zamówień 
obowiązujące w jednym z następujących 
państw członkowskich:

a) przepisy krajowe państwa 
członkowskiego, w którym wspólny 
podmiot prawny ma siedzibę statutową; 
b) przepisy krajowe państwa 
członkowskiego, w którym wspólny 
podmiot prawny prowadzi swoją 
działalność.
Porozumienie to może obowiązywać na 
czas nieokreślony, jeśli jest umocowane w 
akcie ustanawiającym wspólny podmiot 
prawny, bądź może być ograniczone do 
określonego okresu, określonych 
rodzajów zamówień lub do jednego 
konkretnego zamówienia lub większej ich 
liczby.
5. W przypadku braku porozumienia 
określającego mające zastosowanie prawo 
zamówień publicznych przepisy krajowe 
regulujące udzielanie zamówień określa 
się zgodnie z poniższymi zasadami:

a) jeżeli jedna z uczestniczących instytucji 
zamawiających przeprowadza 
postępowanie w imieniu pozostałych 
instytucji lub zarządza tym 
postępowaniem, zastosowanie mają 
przepisy krajowe państwa członkowskiego 
tej instytucji zamawiającej;

b) jeżeli postępowanie nie jest 
przeprowadzane przez jedną z 
uczestniczących instytucji zamawiających 
w imieniu pozostałych instytucji ani nie 
jest przez nią zarządzane oraz

(i) dotyczy zamówienia na roboty 
budowlane, instytucje zamawiające 
stosują przepisy krajowe państwa 
członkowskiego, w którym zlokalizowana 
jest największa część tych robót 
budowlanych;
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(ii) dotyczy zamówienia na usługi lub 
dostawy, instytucje zamawiające stosują 
przepisy krajowe państwa członkowskiego, 
w którym realizowana jest główna część 
tych usług lub dostaw;

c) jeżeli niemożliwe jest określenie prawa 
krajowego mającego zastosowanie 
zgodnie z lit. a) lub b), instytucje 
zamawiające stosują przepisy krajowe 
państwa członkowskiego instytucji 
zamawiającej, która ponosi największą 
część kosztów.

6. W przypadku braku porozumienia 
określającego mające zastosowanie prawo 
zamówień publicznych na podstawie ust. 4 
przepisy krajowe regulujące 
przeprowadzanie postępowań o udzielenie 
zamówienia przez wspólne podmioty 
prawne ustanowione przez kilka instytucji 
zamawiających z różnych państw 
członkowskich określa się zgodnie z 
poniższymi zasadami:
a) jeżeli właściwy organ wspólnego 
podmiotu prawnego przeprowadza 
postępowanie lub zarządza nim, 
zastosowanie mają przepisy krajowe 
państwa członkowskiego, w którym 
podmiot prawny ma siedzibę statutową;
b) jeżeli członek podmiotu prawnego 
przeprowadza postępowanie lub zarządza 
nim w imieniu tego podmiotu prawnego, 
zastosowanie mają zasady określone w 
ust. 5 lit. a) i b);
c) jeżeli niemożliwe jest określenie 
mającego zastosowanie prawa krajowego 
zgodnie z ust. 5 lit. a) i b), instytucje 
zamawiające stosują przepisy krajowe 
państwa członkowskiego, w którym 
podmiot prawny ma siedzibę statutową.
7. Jedna instytucja zamawiająca lub 
więcej instytucji zamawiających może 
udzielać poszczególnych zamówień na 
mocy umowy ramowej zawartej przez 
instytucję zamawiającą znajdującą się w 
innym państwie członkowskim lub 
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wspólnie z tą instytucją, pod warunkiem 
że umowa ramowa zawiera szczegółowe 
przepisy pozwalające odpowiedniej 
instytucji zamawiającej lub odpowiednim 
instytucjom zamawiającym na udzielanie 
poszczególnych zamówień.

8. Decyzje o udzieleniu zamówień 
publicznych w ramach transgranicznych 
zamówień publicznych podlegają zwykłym 
mechanizmom odwoławczym dostępnym 
na mocy mającego zastosowanie prawa 
krajowego.
9. W celu umożliwienia efektywnego 
funkcjonowania mechanizmów 
odwoławczych państwa członkowskie 
zapewniają pełne wykonywanie decyzji 
organów odwoławczych w rozumieniu 
dyrektywy Rady 89/665/EWG1, 
znajdujących się w innych państwach 
członkowskich, w ich wewnętrznym 
porządku prawnym, jeżeli decyzje te 
dotyczą instytucji zamawiających 
mających siedzibę na ich terytorium i 
uczestniczących w odpowiednim 
postępowaniu o udzielenie 
transgranicznego zamówienia
publicznego. 

Or. en

Poprawka 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 11, 
instytucje zamawiające z różnych państw 
członkowskich mogą wspólnie udzielać 
zamówień publicznych poprzez 

1. Nie naruszając przepisów art. 11,
państwa członkowskie mogą przewidzieć, 
że instytucje zamawiające mogą udzielać 
zamówień publicznych wspólnie z 

                                               
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 33.
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zastosowanie jednego ze sposobów 
opisanych w niniejszym artykule.

instytucjami zamawiającymi z innych 
państw członkowskich, jeżeli:
a) wspólne udzielanie zamówień 
publicznych jest uzasadnione ze względu 
na transgraniczny charakter zamówienia;
lub
b) zamówienie publiczne jest 
współfinansowane przez instytucje 
zamawiające z różnych państw 
członkowskich;
lub
c) zamówienie publiczne ma innowacyjny 
charakter.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zadecydowania, czy instytucja zamawiająca 
może udzielić zamówienia wspólnie z instytucjami zamawiającymi z innych państw 
członkowskich. Ponadto powinny istnieć konkretne warunki udzielenia zamówienia wspólnie z 
instytucjami zamawiającymi z innych państw członkowskich.

Poprawka 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kilka instytucji zamawiających może 
dokonywać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług od centralnej jednostki 
zakupującej znajdującej się w innym 
państwie członkowskim lub za jej 
pośrednictwem. W takim przypadku 
postępowanie o udzielenie zamówienia 
przeprowadza się zgodnie z przepisami 
krajowymi państwa członkowskiego, w 
którym znajduje się centralna jednostka 
zakupująca.

skreślony

Or. en
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Poprawka 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kilka instytucji zamawiających z różnych 
państw członkowskich może wspólnie 
udzielać zamówienia publicznego. W 
takim przypadku uczestniczące instytucje 
zamawiające zawierają porozumienie, w 
którym określa się:

W przypadku, o którym mowa w ust. 1,
uczestniczące instytucje zamawiające 
zawierają porozumienie, w którym określa 
się:

Or. en

Poprawka 879
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu prawa krajowego 
mającego zastosowanie zgodnie z lit. a) 
instytucje zamawiające mogą wybrać 
przepisy krajowe dowolnego państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się co 
najmniej jedna z uczestniczących 
instytucji.

Przy określaniu prawa krajowego 
mającego zastosowanie zgodnie z lit. a) 
instytucje zamawiające muszą wybrać 
przepisy krajowe dowolnego państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się co 
najmniej jedna z uczestniczących 
instytucji.

Or. de

Uzasadnienie

Przysługująca stronom możliwość wyboru właściwego prawa krajowego powinna być 
powiązana z merytorycznymi przepisami prawa dotyczącymi zamówienia.

Poprawka 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku braku porozumienia 
określającego mające zastosowanie prawo 
zamówień publicznych przepisy krajowe 
regulujące udzielanie zamówień określa 
się zgodnie z poniższymi zasadami:

skreślony

a) jeżeli jedna z uczestniczących instytucji 
zamawiających przeprowadza 
postępowanie w imieniu pozostałych 
instytucji lub zarządza tym 
postępowaniem, zastosowanie mają 
przepisy krajowe państwa członkowskiego 
tej instytucji zamawiającej;
b) jeżeli postępowanie nie jest 
przeprowadzane przez jedną z 
uczestniczących instytucji zamawiających 
w imieniu pozostałych instytucji ani nie 
jest przez nią zarządzane oraz
(i) dotyczy zamówienia na roboty 
budowlane, instytucje zamawiające 
stosują przepisy krajowe państwa 
członkowskiego, w którym zlokalizowana 
jest największa część tych robót 
budowlanych;
(ii) dotyczy zamówienia na usługi lub 
dostawy, instytucje zamawiające stosują 
przepisy krajowe państwa członkowskiego, 
w którym realizowana jest główna część 
tych usług lub dostaw;
c) jeżeli niemożliwe jest określenie prawa 
krajowego mającego zastosowanie 
zgodnie z lit. a) lub b), instytucje 
zamawiające stosują przepisy krajowe 
państwa członkowskiego instytucji 
zamawiającej, która ponosi największą 
część kosztów.

Or. en
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Uzasadnienie

Wystarczy, że instytucje zamawiające porozumieją się w sprawie obowiązujących krajowych 
przepisów dotyczących zamówień. Ustęp 5 jest zbędny. Skreślenie tego ustępu uprości artykuł.

Poprawka 881
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 –– ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli niemożliwe jest określenie prawa 
krajowego mającego zastosowanie 
zgodnie z lit. a) lub b), instytucje 
zamawiające stosują przepisy krajowe 
państwa członkowskiego instytucji 
zamawiającej, która ponosi największą 
część kosztów.

skreślona

Or. en

Poprawka 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Kilka instytucji zamawiających z 
różnych państw członkowskich może 
dokonywać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług od centralnej jednostki 
zakupującej znajdującej się w innym 
państwie członkowskim lub za jej 
pośrednictwem, jeżeli te państwa 
członkowskie przewidziały możliwość, o 
której mowa w art. 35 ust. 2, oraz 
wszystkie warunki, o których mowa w ust. 
1, są spełnione. W takim przypadku strony 
zawierają porozumienie, które określa, 
które krajowe przepisy będą miały 
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zastosowanie do procedury udzielania 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku braku porozumienia 
określającego mające zastosowanie prawo 
zamówień publicznych na podstawie ust. 4 
przepisy krajowe regulujące 
przeprowadzanie postępowań o udzielenie 
zamówienia przez wspólne podmioty 
prawne ustanowione przez kilka instytucji 
zamawiających z różnych państw 
członkowskich określa się zgodnie z 
poniższymi zasadami:

skreślony

a) jeżeli właściwy organ wspólnego 
podmiotu prawnego przeprowadza 
postępowanie lub zarządza nim, 
zastosowanie mają przepisy krajowe 
państwa członkowskiego, w którym 
podmiot prawny ma siedzibę statutową;
b) jeżeli członek podmiotu prawnego 
przeprowadza postępowanie lub zarządza 
nim w imieniu tego podmiotu prawnego, 
zastosowanie mają zasady określone w 
ust. 5 lit. a) i b);
c) jeżeli niemożliwe jest określenie 
mającego zastosowanie prawa krajowego 
zgodnie z ust. 5 lit. a) i b), instytucje 
zamawiające stosują przepisy krajowe 
państwa członkowskiego, w którym 
podmiot prawny ma siedzibę statutową.

Or. en
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Uzasadnienie

Wystarczy, że instytucje zamawiające porozumieją się w sprawie obowiązujących krajowych 
przepisów dotyczących zamówień. Ustęp 6 jest zbędny. Skreślenie tego ustępu uprości artykuł.

Poprawka 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jedna instytucja zamawiająca lub więcej 
instytucji zamawiających może udzielać 
poszczególnych zamówień na mocy 
umowy ramowej zawartej przez instytucję 
zamawiającą znajdującą się w innym 
państwie członkowskim lub wspólnie z tą 
instytucją, pod warunkiem że umowa 
ramowa zawiera szczegółowe przepisy 
pozwalające odpowiedniej instytucji 
zamawiającej lub odpowiednim 
instytucjom zamawiającym na udzielanie 
poszczególnych zamówień.

7. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć, że jedna instytucja 
zamawiająca lub więcej instytucji 
zamawiających może udzielać 
poszczególnych zamówień na mocy 
umowy ramowej zawartej przez instytucję 
zamawiającą znajdującą się w innym 
państwie członkowskim lub wspólnie z tą 
instytucją, pod warunkiem że umowa 
ramowa zawiera szczegółowe przepisy 
pozwalające odpowiedniej instytucji 
zamawiającej lub odpowiednim 
instytucjom zamawiającym na udzielanie 
poszczególnych zamówień.

Or. en

Poprawka 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W celu umożliwienia efektywnego 
funkcjonowania mechanizmów 
odwoławczych państwa członkowskie 
zapewniają pełne wykonywanie decyzji 
organów odwoławczych w rozumieniu 
dyrektywy Rady 89/665/EWG33, 

skreślony
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znajdujących się w innych państwach 
członkowskich, w ich wewnętrznym 
porządku prawnym, jeżeli decyzje te 
dotyczą instytucji zamawiających 
mających siedzibę na ich terytorium i 
uczestniczących w odpowiednim 
postępowaniu o udzielenie 
transgranicznego zamówienia 
publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Taki przypis może spowodować problemy w praktyce.  Nie jest jasne, w jaki sposób państwa 
członkowskie miałyby zagwarantować, że decyzje organów odwoławczych (które 
niekoniecznie mają prawny charakter) z siedzibą w innych państwach członkowskich będą w 
pełni wykonywane w ich wewnętrznym porządku prawnym.

Poprawka 886
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Przed rozpoczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia państwa 
członkowskie razem z organizacjami 
zamawiającymi i przywódcami 
politycznymi wszystkich odpowiednich 
szczebli ustalają na wszystkich właściwych 
poziomach – krajowych, regionalnych i 
lokalnych – strategię zamówienia, która 
jest zgodna z priorytetami niniejszej 
dyrektywy. Władze publiczne dopilnowują, 
aby strategia była realizowana i wdrażana 
zgodnie z priorytetami niniejszej 
dyrektywy. W ramach strategii 
dopilnowuje się, aby przestrzegane były co 
najmniej poniższe zasady:
a) instytucje udzielające zamówienia wraz 
z przywódcami politycznymi na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym pełnią 
kluczową rolę w określaniu zasad strategii 



AM\908712PL.doc 81/181 PE492.859v01-00

PL

udzielania zamówień publicznych;
b) przed rozpoczęciem procedury 
udzielania zamówienia organizowane są 
wysłuchania publiczne i konsultacje z 
użytkownikami końcowymi produktów i 
odbiorcami końcowymi usług. Opinie 
użytkowników końcowych są zapisywane i 
brane pod uwagę przy wykonywaniu 
procesu udzielania zamówień;
c) strategia udzielania zamówienia jest 
narzędziem polityki i dokumentem 
wiążącym przy wdrażaniu i wykonywaniu 
procesów udzielania zamówień. Priorytety 
i cele każdego procesu udzielania 
zamówienia muszą być zgodne ze 
strategią.

Or. en

Poprawka 887
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed rozpoczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia instytucje
zamawiające mogą przeprowadzić 
konsultacje rynkowe, aby ocenić strukturę, 
potencjał i zdolność rynku oraz
poinformować wykonawców o swoich 
planach zamówień i wymaganiach.

1. Przed rozpoczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia instytucje 
zamawiające mogą przeprowadzić 
konsultacje rynkowe, aby ocenić strukturę, 
potencjał i zdolność rynku oraz/lub
poinformować wykonawców o swoich 
planach zamówień i wymaganiach.

Or. en

Poprawka 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed rozpoczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia instytucje 
zamawiające mogą przeprowadzić
konsultacje rynkowe, aby ocenić strukturę, 
potencjał i zdolność rynku oraz
poinformować wykonawców o swoich 
planach zamówień i wymaganiach.

Przed wszczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia instytucje 
zamawiające mogą przeprowadzić
rozpoznanie rynku, aby ocenić strukturę, 
potencjał i zdolność rynku lub
poinformować wykonawców o swoich 
planach zamówień i wymaganiach.

Or. de

Uzasadnienie

Językowe wyjaśnienie, że proceduralny początek postępowania o udzielenie zamówienia 
oznacza granicę czasową, a nie jedynie wewnętrzną decyzję instytucji zamawiającej. 
„Konsultacje rynkowe” należy zastąpić „rozpoznaniem rynku”, ponieważ słowo 
„konsultacje” mogłoby ograniczać rozpoznanie rynku do dialogu. Należy jednak umożliwić 
np. proste sprawdzanie, czy określona usługa jest w ogóle oferowana na rynku.

Poprawka 889
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu instytucje zamawiające mogą 
szukać lub korzystać z porad struktur 
pomocy administracyjnej, osób trzecich lub 
uczestników rynku, pod warunkiem że 
tego rodzaju doradztwo nie wyklucza 
konkurencji i nie prowadzi do naruszenia 
zasad niedyskryminacji i przejrzystości.

W tym celu instytucje zamawiające mogą 
szukać lub korzystać z porad struktur 
pomocy administracyjnej, osób trzecich lub 
uczestników rynku.

Or. en

Uzasadnienie

zapis nie jest potrzebny

Poprawka 890
Anja Weisgerber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu instytucje zamawiające mogą 
szukać lub korzystać z porad struktur 
pomocy administracyjnej, osób trzecich lub 
uczestników rynku, pod warunkiem że 
tego rodzaju doradztwo nie wyklucza 
konkurencji i nie prowadzi do naruszenia 
zasad niedyskryminacji i przejrzystości.

W tym celu instytucje zamawiające mogą 
szukać lub korzystać z porad struktur 
pomocy administracyjnej, osób trzecich lub 
uczestników rynku.

Or. de

Uzasadnienie

Drugą część zdania należy skreślić, ponieważ prowadzi ona w praktyce do problemów w 
zakresie stosowania. Kryteria szkodliwego wpływu porady na konkurencyjność są bardzo 
niekonkretne. Poza tym nie jest jasne, która perspektywa czasowa wydania opinii (ex-ante czy 
ex-post) ma dla instytucji zamawiającej decydujące znaczenie. Poza tym instytucje publiczne 
obowiązuje i tak ogólna zasada niedyskryminacji i przejrzystości.

Poprawka 891
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu instytucje zamawiające mogą 
szukać lub korzystać z porad struktur 
pomocy administracyjnej, osób trzecich lub 
uczestników rynku, pod warunkiem że tego 
rodzaju doradztwo nie wyklucza 
konkurencji i nie prowadzi do naruszenia 
zasad niedyskryminacji i przejrzystości.

W tym celu instytucje zamawiające mogą 
szukać lub korzystać z porad struktur 
pomocy administracyjnej, osób trzecich lub 
uczestników rynku, pod warunkiem że tego 
rodzaju doradztwo nie wyklucza 
konkurencji i nie prowadzi do naruszenia 
zasad niedyskryminacji i przejrzystości
oraz nie służy do wykluczenia 
jakiegokolwiek podmiotu, którego opinii 
zasięgnięto, z uczestnictwa w danym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Or. pt
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Poprawka 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniane środki obejmują 
przekazywanie pozostałym kandydatom 
lub oferentom wszelkich istotnych 
informacji wymienianych w ramach lub w 
wyniku udziału kandydata lub oferenta w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz wyznaczanie 
odpowiednich terminów składania ofert. .

Wspomniane środki obejmują 
przekazywanie pozostałym kandydatom 
lub oferentom wszelkich istotnych 
informacji wymienianych w ramach lub w 
wyniku udziału kandydata lub oferenta w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz wyznaczanie 
odpowiednich terminów składania ofert. 

Instytucje zamawiające są zobowiązane 
albo  
(i) do wyjaśnienia w zaproszeniu do 
udziału w konsultacji, jakie informacje 
będą uznawane za istotne i tym samym 
mogą zostać przekazane wszystkim 
potencjalnym oferentom, albo
(ii) do szczegółowego wskazania praw 
uczestników konsultacji i dostępnych im 
procedur, które pozwalają im na ochronę 
informacji poufnych.

Danego kandydata lub oferenta wyklucza 
się z udziału w postępowaniu wyłącznie w 
przypadku, gdy nie ma innego sposobu 
zapewnienia zgodności z obowiązkiem 
przestrzegania zasady równego 
traktowania.

Danego kandydata lub oferenta wyklucza 
się z udziału w postępowaniu wyłącznie w 
przypadku, gdy nie ma innego sposobu 
zapewnienia zgodności z obowiązkiem 
przestrzegania zasady równego 
traktowania.

Or. en

Uzasadnienie

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 



AM\908712PL.doc 85/181 PE492.859v01-00

PL

Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Poprawka 893
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniane środki obejmują 
przekazywanie pozostałym kandydatom 
lub oferentom wszelkich istotnych
informacji wymienianych w ramach lub 
w wyniku udziału kandydata lub oferenta 
w przygotowaniu postępowania 
o udzielenie zamówienia oraz wyznaczanie 
odpowiednich terminów składania ofert.
Danego kandydata lub oferenta wyklucza 
się z udziału w postępowaniu wyłącznie 
w przypadku, gdy nie ma innego sposobu 
zapewnienia zgodności z obowiązkiem 
przestrzegania zasady równego 
traktowania.

Wspomniane środki obejmują 
przekazywanie pozostałym kandydatom 
lub oferentom wszelkich informacji
udzielonych przez instytucję zamawiającą
w ramach lub w wyniku udziału kandydata 
lub oferenta w przygotowaniu 
postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz wyznaczanie odpowiednich terminów 
składania ofert. Danego kandydata lub 
oferenta wyklucza się z udziału 
w postępowaniu wyłącznie w przypadku, 
gdy nie ma innego sposobu zapewnienia 
zgodności z obowiązkiem przestrzegania 
zasady równego traktowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Oferenci mogą otrzymywać wyłącznie informacje udzielane przez instytucję zamawiającą 
w ramach procedury konsultacji poprzedzającej przyznanie zamówienia, a nie informacje 
„wymieniane”, które mogą zawierać szczegóły danej oferty, co stanowiłoby dyskryminację 
dla oferentów uczestniczących w procedurze poprzedzającej przyznanie zamówienia.

Poprawka 894
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniane środki obejmują Wspomniane środki obejmują 
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przekazywanie pozostałym kandydatom 
lub oferentom wszelkich istotnych 
informacji wymienianych w ramach lub w 
wyniku udziału kandydata lub oferenta w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz wyznaczanie 
odpowiednich terminów składania ofert. 
Danego kandydata lub oferenta wyklucza 
się z udziału w postępowaniu wyłącznie w 
przypadku, gdy nie ma innego sposobu 
zapewnienia zgodności z obowiązkiem 
przestrzegania zasady równego 
traktowania.

przekazywanie pozostałym kandydatom 
lub oferentom wszelkich istotnych 
informacji wymienianych w ramach lub w 
wyniku udziału kandydata lub oferenta w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia oraz wyznaczanie 
odpowiednich terminów składania ofert. 
Instytucje zamawiające są zobowiązane 
albo do wyjaśnienia w zaproszeniu do 
udziału w konsultacji, jakie informacje 
będą uznawane za istotne i tym samym 
mogą zostać przekazane wszystkim 
potencjalnym oferentom, albo do 
szczegółowego wskazania praw 
uczestników konsultacji i dostępnych im 
procedur, które pozwalają im na ochronę 
informacji poufnych. Danego kandydata 
lub oferenta wyklucza się z udziału w 
postępowaniu wyłącznie w przypadku, gdy 
nie ma innego sposobu zapewnienia 
zgodności z obowiązkiem przestrzegania 
zasady równego traktowania.

Or. en

Uzasadnienie

W praktyce potencjalnie trudne może okazać się określanie i uzgadnianie z instytucjami 
zamawiającymi w każdym przypadku, jakie informacje stanowią „informacje istotne”, które 
mogą zostać ujawnione w ramach wstępnych konsultacji rynkowych, a jakie informacje 
powinny pozostać poufne. Umożliwienie instytucjom zamawiającym jasnego określenia 
informacji, które mogą zostać uznane za istotne i tym samym ujawnione, lub też procedur 
ochrony informacji poufnych przyczyni się do zwiększenia jasności zasad dotyczących 
poszczególnych stron i do obrony interesów wykonawców.

Poprawka 895
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specyfikacje techniczne, zdefiniowane w 
załączniku VIII pkt 1, przedstawia się w 
dokumentach specyfikujących zamówienie.

Specyfikacje techniczne przedstawia się 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie. Precyzuje się w nich 



AM\908712PL.doc 87/181 PE492.859v01-00

PL

Precyzuje się w nich wymagane cechy 
robót budowlanych, usług lub dostaw.

wymagane cechy robót budowlanych, 
usług lub dostaw; specyfikacje powinny 
być związane z przedmiotem zamówienia.

Or. en

Poprawka 896
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Specyfikacje techniczne, zdefiniowane w 
załączniku VIII pkt 1, przedstawia się w 
dokumentach specyfikujących zamówienie.
Precyzuje się w nich funkcję, jaką roboty 
budowlane, usługi lub dostawy mają 
spełnić.

Or. en
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Poprawka 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi – litery a) i b) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Cechy te mogą również dotyczyć 
określonego procesu produkcji lub 
realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, lub 
dowolnego innego etapu cyklu życia, o 
którym mowa w art. 2 pkt 22. Jako 
specyfikacje techniczne należy również 
uwzględnić:
a) kryteria społeczne takie jak 
przestrzeganie godziwych warunków 
pracy, przepisów dotyczących zdrowia i 
bezpieczeństwa, rokowania zbiorowe, 
równość płci (np. równe wynagrodzenie, 
możliwość godzenia życia zawodowego i 
prywatnego), włączenie społeczne, w tym 
możliwości zatrudnienia pracowników 
niepełnosprawnych, pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub należących do słabszych grup 
społecznych (takich jak długotrwale 
bezrobotni, Romowie, migranci lub młodzi 
pracownicy czy starsi pracownicy), dostęp 
do szkoleń zawodowych, udział 
użytkowników i konsultacje z nimi, 
przystępność, prawa człowieka i etyczny 
handel;
b) w przypadku zamówień na usługi oraz 
zamówień obejmujących projektowanie 
robót budowlanych – organizację, 
kwalifikacje i doświadczenie personelu 
wyznaczonego do realizacji danego 
zamówienia.

Or. de

Poprawka 899
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Cechy te mogą również dotyczyć 
określonego procesu produkcji lub 
realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, lub 
dowolnego innego etapu cyklu życia.

Or. en

Poprawka 900
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 901
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cechy te mogą również dotyczyć 
określonego procesu produkcji lub 

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

realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, lub 
dowolnego innego etapu cyklu życia w 
tym zrównoważonego pod względem 
społecznym i uwzględniającego dobrostan 
zwierząt procesu produkcji, o którym 
mowa w art. 2 pkt 22.

Or. en

Poprawka 902
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Cechy te mogą również dotyczyć 
określonego procesu produkcji lub 
realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, lub 
dowolnego innego etapu cyklu życia, 
o którym mowa w art. 2 pkt 22, pod 
warunkiem, że są one związane z 
przedmiotem zamówienia i współmierne 
do wartości i celów zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Od kandydatów nie należy wymagać udowadniania rzeczy, do których nie mają oni dostępu, 
nie mają w tym zakresie kompetencji ani odpowiedzialności w odniesieniu do całego łańcucha 
dostaw. Z tego powodu specyfikacje techniczne muszą pozostać ściśle związane z 
przedmiotem zamówienia, a wymogi muszą być współmierne do wartości i celów zamówienia.

Poprawka 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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



AM\908712PL.doc 91/181 PE492.859v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki odnoszące się do warunków 
społecznych i warunków zatrudnienia, 
takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, 
zabezpieczenie społeczne i warunki pracy 
określone w prawodawstwie unijnym oraz 
w krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
przepisach międzynarodowego prawa 
pracy wymienionych w załączniku XI, 
które mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw, są wyraźnie określane przez 
instytucje zamawiające w specyfikacjach 
technicznych jako część wymogów, 
których spełnienie jest konieczne przy 
udzielaniu zamówienia.

Or. de

Poprawka 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Poprawka 905
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.

Poprawka 906
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach specyfikacje 
techniczne mogą również obejmować 
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wymogi dotyczące:
a) wyników, w tym poziomu wyników w 
odniesieniu do środowiska i klimatu, oraz 
wyników pod względem skutków 
społecznych;
b) charakterystycznych elementów cyklu 
życia;
c) organizacji, kwalifikacji i 
doświadczenia osób zatrudnionych przy 
realizacji danego zamówienia;
d) bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym 
procedur zapewniania jakości, 
terminologii, symboli, testów i metod 
testowania, opakowania, oznakowania i 
etykietowania, instrukcji użytkowania;
e) zasad dotyczących projektowania i 
kosztorysowania, warunków testowania, 
nadzoru i odbioru obiektów budowlanych, 
metod i technik budowy oraz wszelkich 
pozostałych warunków technicznych, 
które instytucja zamawiająca może 
określić, na mocy przepisów ogólnych lub 
szczególnych, w odniesieniu do 
ukończonych obiektów budowlanych oraz 
materiałów lub części, z których są one 
wykonane;
f) promowania innowacyjnych towarów i 
usług przez ogłaszanie przetargów na 
rozwiązania problemów zamiast na 
konkretnie określone towary i usługi;

Or. en

Poprawka 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wszystkich zamówień 
specyfikacje techniczne są sporządzane w 
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taki sposób, aby dopilnować, by produkty, 
usługi i roboty budowlane objęte 
zamówieniem spełniały wymogi prawa w 
zakresie ochrony danych na etapie 
projektowania procesu przetwarzania 
danych osobowych (uwzględnienie 
ochrony danych już w fazie 
projektowania).

Or. en

Poprawka 908
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy obowiązkowe normy 
dostępności są przyjmowane w drodze 
unijnego aktu ustawodawczego, 
specyfikacje techniczne określa się – jeżeli 
chodzi o kryteria dostępności – przez 
odniesienie do tego aktu.

W przypadku gdy obowiązkowe normy 
dostępności są przyjmowane w drodze 
unijnego aktu ustawodawczego, 
specyfikacje techniczne określa się – jeżeli 
chodzi o kryteria dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub dostosowanie 
projektu do potrzeb wszystkich 
użytkowników – przez odniesienie do tego 
aktu.

Or. en

Poprawka 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy obowiązkowe normy 
dostępności są przyjmowane w drodze 
unijnego aktu ustawodawczego, 
specyfikacje techniczne określa się – jeżeli 
chodzi o kryteria dostępności – przez 

W przypadku gdy obowiązkowe normy 
dostępności, kryteria środowiskowe i 
społeczne są przyjmowane w drodze 
unijnego aktu ustawodawczego, 
specyfikacje techniczne określa się – jeżeli 
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odniesienie do tego aktu. chodzi o kryteria dostępności, kryteria 
środowiskowe lub społeczne – przez 
odniesienie do tego aktu.

Or. en

Poprawka 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Specyfikacje techniczne mogą 
uwzględniać również wymogi odnoszące 
się do:
a) warunków zatrudnienia, organizacji, 
kwalifikacji i doświadczenia osób 
zatrudnionych przy realizacji danego 
zamówienia;

Or. en

Poprawka 911
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Specyfikacje techniczne muszą 
gwarantować równy dostęp wykonawców 
do postępowania o udzielenie zamówienia i 
nie mogą tworzyć nieuzasadnionych 
przeszkód dla otwarcia zamówienia 
publicznego na konkurencję.

2. Specyfikacje techniczne muszą 
gwarantować równy dostęp wykonawców 
do postępowania o udzielenie zamówienia i 
nie mogą tworzyć nieuzasadnionych 
przeszkód dla otwarcia zamówienia 
publicznego na konkurencję. Specyfikacje 
techniczne są opracowywane w taki 
sposób, który zagwarantuje, że 
powodzenie w procedurze przetargowej 
lub w jakimkolwiek innym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia nie będzie 
opierało się jedynie lub głównie na 
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konkurencyjności pod względem 
bezpieczeństwa zatrudnienia pracowników 
lub ich warunków pracy.

Or. fi

Poprawka 912
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Specyfikacje techniczne muszą 
gwarantować równy dostęp wykonawców 
do postępowania o udzielenie zamówienia i 
nie mogą tworzyć nieuzasadnionych 
przeszkód dla otwarcia zamówienia 
publicznego na konkurencję.

2. Specyfikacje techniczne muszą 
gwarantować równy dostęp wykonawców 
do postępowania o udzielenie zamówienia i 
nie mogą tworzyć nieuzasadnionych 
przeszkód dla otwarcia zamówienia 
publicznego na konkurencję.

Specyfikacje techniczne gwarantują, że 
udzielenie zamówienia publicznego nie 
będzie opierało się jedynie na 
konkurencyjności polegającej na 
najgorszych warunkach pracy 
pracowników lub likwidacji miejsc pracy. 

Or. fi

Poprawka 913
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów środowiskowych, pod 
warunkiem że parametry są dostatecznie 
precyzyjne, aby umożliwić oferentom 
ustalenie przedmiotu zamówienia, a 
instytucjom zamawiającym udzielenie 

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów środowiskowych i 
społecznych, pod warunkiem że parametry 
są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić 
oferentom ustalenie przedmiotu 
zamówienia, a instytucjom zamawiającym 
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zamówienia; udzielenie zamówienia;

Or. en

Poprawka 914
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów środowiskowych, pod 
warunkiem że parametry są dostatecznie 
precyzyjne, aby umożliwić oferentom 
ustalenie przedmiotu zamówienia, a 
instytucjom zamawiającym udzielenie 
zamówienia;

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów środowiskowych, a także 
aspektów społecznych, pod warunkiem że 
parametry są dostatecznie precyzyjne, aby 
umożliwić oferentom ustalenie przedmiotu 
zamówienia, a instytucjom zamawiającym 
udzielenie zamówienia; w tym również 
zgodnie z ust. 1 wymogów dotyczących 
cech cyklu życia wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług zgodnie z 
art. 2 ust. 22a (nowy);

Or. de

Poprawka 915
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów środowiskowych, pod 
warunkiem że parametry są dostatecznie 
precyzyjne, aby umożliwić oferentom 
ustalenie przedmiotu zamówienia, a 
instytucjom zamawiającym udzielenie 
zamówienia;

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów społecznych,
środowiskowych i dotyczących dobrostanu 
zwierząt, pod warunkiem że parametry są 
dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić 
oferentom ustalenie przedmiotu 
zamówienia, a instytucjom zamawiającym 
udzielenie zamówienia;
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Or. en

Poprawka 916
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów środowiskowych, pod 
warunkiem że parametry są dostatecznie 
precyzyjne, aby umożliwić oferentom 
ustalenie przedmiotu zamówienia, a 
instytucjom zamawiającym udzielenie 
zamówienia;

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów środowiskowych, pod 
warunkiem że parametry są dostatecznie 
precyzyjne, aby umożliwić oferentom 
ustalenie przedmiotu zamówienia, a 
podmiotom zamawiającym udzielenie 
zamówienia; wymagania wydajnościowe i 
funkcjonalne powinny być sformułowane 
w taki sposób, aby wszyscy oferenci, 
którzy spełniają równoważne lub 
porównywalne wymagania mieli dostęp do 
zamówienia; jeżeli instytucja zamawiająca 
odrzuci ofertę argumentując, że nie jest 
ona równoważna lub porównywalna, 
instytucje zamawiające powinny 
dostarczyć oferentowi dowodu na to;

Or. nl

Poprawka 917
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych oraz, w kolejności 
preferencji, poprzez odniesienie do: norm 
krajowych przenoszących normy 
europejskie, europejskich aprobat 
technicznych, wspólnych specyfikacji 

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

technicznych, norm międzynarodowych, 
innych systemów referencji technicznych 
ustanowionych przez europejskie organy 
normalizacyjne lub – w przypadku ich 
braku – do norm krajowych, krajowych 
aprobat technicznych lub krajowych 
specyfikacji technicznych dotyczących 
zasad projektowania, wyliczeń i realizacji 
robót budowlanych oraz wykorzystania 
dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą 
słowa „lub równoważne”;

Or. en

Poprawka 918
Wim van de Camp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Specyfikacje techniczne powinny być niedyskryminacyjne i neutralne pod względem 
technologicznym. Te fundamentalne zasady powinny mieć zastosowanie zarówno do 
korzystania z norm, jak i specyfikacji w zamówieniach. Specyfikacje techniczne, które są 
niedyskryminacyjne i neutralne pod względem technologicznym, sprawiają, że wykonawcy 
konkurują w celu stworzenia najlepszych rozwiązań, co napędza innowacje i wzrost 
gospodarczy. Neutralność technologiczna gwarantuje również, że instytucje zamawiające 
mogą wybierać spośród najszerszego wachlarza produktów i usług, promując oferty 
najbardziej korzystne gospodarczo.

Poprawka 920
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera d a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kryteria jakości, które mają zostać 
uznane za równoważne z normami lub 
wszelkim innym systemem referencji 
technicznych, obejmują również krajowe 
układy zbiorowe mające zastosowanie w 
danym kraju, regionie lub sektorze, w 
którym wykonywane jest zamówienie 
publiczne.

Or. fi

Poprawka 921
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 922
Wim van de Camp
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot 
zamówienia, specyfikacje techniczne nie 
zawierają odniesienia do konkretnej marki
lub źródła, ani do szczególnego procesu,
ani do znaku handlowego, patentu, typu
bądź konkretnego pochodzenia lub 
produkcji, które mogłoby prowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania 
pewnych przedsiębiorstw lub produktów.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza 
się stosowanie takich odniesień, jeżeli 
niemożliwe jest opisanie przedmiotu 

4. Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot 
zamówienia, specyfikacje techniczne nie 
zawierają odniesienia do konkretnej marki
ani do źródła, ani też do żadnego
szczególnego procesu lub metody rozwoju 
lub też modelu biznesowego, lub znaku 
handlowego, patentu, typu, pochodzenia 
lub produkcji lub lokalizacji produkcji,
ponieważ każde takie odniesienie mogłoby 
prowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw
albo produktów. W wyjątkowych 
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zamówienia w wystarczająco precyzyjny i 
zrozumiały sposób zgodnie z ust. 3. Takim 
odniesieniom towarzyszą słowa „lub 
równoważne”.

przypadkach dopuszcza się stosowanie 
takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest 
opisanie przedmiotu zamówienia w 
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały 
sposób zgodnie z ust. 3. Takim 
odniesieniom towarzyszą zawsze słowa
„lub równoważne”.

Or. en

Uzasadnienie

W celu promowania innowacji i wzrostu gospodarczego konieczne jest, aby oferenci 
konkurowali na takich samych zasadach.  Dyskryminacja, w tym ze względu na technologię 
lub lokalizację produkcji, powinna być dozwolona jedynie w niezwykle wyjątkowych 
sytuacjach. Jakiekolwiek preferencje, czy to w odniesieniu do niektórych technologii, modeli 
biznesowych, dostawców czy to pochodzenia produktu, wstrzymują innowacje i konkurencję i 
prowadzą do sytuacji, w których organy publiczne nie mogą wybrać rozwiązań, które 
najlepiej odpowiadają potrzebom danego zamówienia.

Poprawka 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 925
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot 
zamówienia, specyfikacje techniczne nie 
zawierają odniesienia do konkretnej marki 
lub źródła, ani do szczególnego procesu, 
ani do znaku handlowego, patentu, typu 
bądź konkretnego pochodzenia lub 
produkcji, które mogłoby prowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania 
pewnych przedsiębiorstw lub produktów.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza 
się stosowanie takich odniesień:
a) jeżeli niemożliwe jest opisanie 
przedmiotu zamówienia w wystarczająco 
precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie 
z ust. 3; takim odniesieniom towarzyszą 
wtedy słowa „lub równoważne”;
b) jeżeli zamówienie to uzasadnia, 
a odniesienie dotyczy lokalizacji na 
terytorium Unii Europejskiej produkcji 
lub procesu.

Or. fr

Uzasadnienie

Doprecyzowanie dotyczące lokalizacji na terytorium Unii Europejskiej produkcji lub procesu 
musi być możliwe, jeżeli zamówienie to uzasadnia.
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Poprawka 926
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca korzysta z możliwości 
zastosowania odniesienia do specyfikacji, o 
których mowa w ust. 3 lit. b), nie może ona 
odrzucić oferty na podstawie faktu, iż 
roboty budowlane, dostawy i usługi będące 
przedmiotem oferty nie są zgodne ze 
specyfikacjami, do których się ona odnosi, 
jeżeli oferent w odpowiedni sposób 
udowodni w swojej ofercie za pomocą 
dowolnych odpowiednich środków, w tym 
za pomocą środków dowodowych, o 
których mowa w art. 42, że proponowane 
przez niego rozwiązania w równoważnym 
stopniu spełniają wymagania określone w 
specyfikacjach technicznych.

5. W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca korzysta z możliwości 
zastosowania odniesienia do specyfikacji, o 
których mowa w ust. 3 lit. b), nie może ona 
odrzucić oferty na podstawie faktu, iż 
roboty budowlane, dostawy i usługi będące 
przedmiotem oferty nie są zgodne ze 
specyfikacjami, do których się ona odnosi, 
jeżeli oferent w odpowiedni sposób 
udowodni w swojej ofercie za pomocą 
odpowiednich środków, w tym za pomocą 
środków dowodowych, o których mowa w 
art. 42, że proponowane przez niego 
rozwiązania w równoważnym stopniu 
spełniają wymagania określone w 
specyfikacjach technicznych.

Or. en

Uzasadnienie

W celu ograniczenia obciążeń spoczywających na instytucjach zamawiających i aby nie 
dyskryminować tych oferentów, którzy poświęcają czas i środki na uzyskiwanie certyfikatów 
lub raportów z testów, ciężarem zapewnienia równoważności należy obarczyć oferenta 
powołującego się na równoważność.

Poprawka 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instytucja zamawiająca 
korzysta z możliwości przewidzianej w ust. 
3 lit. a) w zakresie sformułowania 
specyfikacji technicznych pod względem 

W przypadku gdy instytucja zamawiająca 
korzysta z możliwości przewidzianej w ust. 
3 lit. a) w zakresie sformułowania 
specyfikacji technicznych w oparciu o 
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wymagań wydajnościowych lub 
funkcjonalnych, nie może ona odrzucić 
oferty na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi zgodnej z normą krajową 
przenoszącą normę europejską, z 
europejską aprobatą techniczną, ze 
wspólną specyfikacją techniczną, z normą 
międzynarodową lub z systemem referencji 
technicznych ustanowionym przez 
europejski organ normalizacyjny, jeżeli 
powyższe specyfikacje odpowiadają 
wymaganiom wydajnościowym lub 
funkcjonalnym określonym przez tę 
instytucję zamawiającą.

wymagania wydajnościowe lub 
funkcjonalne, nie może ona odrzucić 
oferty na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi zgodnej z normą krajową 
przenoszącą normę europejską, z 
europejską aprobatą techniczną, ze 
wspólną specyfikacją techniczną, z normą 
międzynarodową lub z systemem referencji 
technicznych ustanowionym przez 
europejski organ normalizacyjny, jeżeli 
powyższe specyfikacje odpowiadają 
wymaganiom wydajnościowym lub 
funkcjonalnym określonym przez tę 
instytucję zamawiającą.

Or. en

Poprawka 928
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W swojej ofercie oferent musi uzasadnić za 
pomocą wszelkich odpowiednich środków, 
w tym za pomocą środków, o których 
mowa w art. 42, że obiekty budowlane, 
dostawy lub usługi zgodne z normą 
spełniają wymagania wydajnościowe lub 
funkcjonalne określone przez instytucję 
zamawiającą.

W swojej ofercie oferent musi uzasadnić za 
pomocą odpowiednich środków, w tym za 
pomocą środków, o których mowa w art. 
42, że obiekty budowlane, dostawy lub 
usługi zgodne z normą spełniają 
wymagania wydajnościowe lub 
funkcjonalne określone przez instytucję 
zamawiającą.

Or. en

Poprawka 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 6 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające muszą mieć 
możliwość śledzenia i kontroli 
wypełniania tych wymogów, zarówno w 
trakcie procedury przetargowej, jak i w 
trakcie wykonywania zamówienia.

Or. en

Poprawka 930
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
określają w specyfikacjach technicznych, 
kryteria udzielania zamówień lub klauzule 
dotyczące realizacji zamówienia, wymogi 
lub kryteria środowiskowe, społeczne lub 
inne, mogą one wymagać określonej 
etykiety na dowód tego, że te obiekty 
budowlane, usługi lub dostawy
odpowiadają takim wymogom lub 
kryteriom, pod warunkiem że spełnione są 
wszystkie następujące warunki:

Or. en

Poprawka 931
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
określają cechy środowiskowe, społeczne 
lub inne cechy obiektów budowlanych, 

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

usług lub dostaw pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w art. 40 ust. 3 lit. a), mogą 
one wymagać, aby te obiekty budowlane, 
usługi lub dostawy były opatrzone 
określoną etykietą, określonym 
certyfikatem lub innym systemem 
zabezpieczenia, pod warunkiem że 
spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

Or. en

Poprawka 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 933
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 934
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wymagania, które mają zostać 
spełnione w celu uzyskania etykiet,
dotyczą wyłącznie kryteriów, które są 
związane z przedmiotem zamówienia, i są 
odpowiednie dla określenia cech robót 
budowlanych, dostaw lub usług będących 
przedmiotem zamówienia;

Or. en

Poprawka 935
Frank Engel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymagania w zakresie etykiet dotyczą 
wyłącznie cech, które są związane 
z przedmiotem zamówienia, i są
odpowiednie dla określenia cech robót 

a) wymagania w zakresie etykiet są 
odpowiednie dla określenia cech robót 
budowlanych, dostaw lub usług będących 
przedmiotem zamówienia;
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budowlanych, dostaw lub usług będących 
przedmiotem zamówienia;

Or. fr

Poprawka 936
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 937
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Ograniczenie wymagań do cech, które są związane z przedmiotem zamówienia, powoduje, że 
nie ma miejsca na etykiety dotyczące na przykład warunków pracy.

Poprawka 938
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 939
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wymagania w zakresie etykiet, które 
mają zostać spełnione w celu uzyskania 
etykiety, opierają się na kryteriach
obiektywnie możliwych do sprawdzenia i 
niedyskryminacyjnych;

Or. en

Poprawka 940
Sirpa Pietikäinen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 941
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 942
Toine Manders

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zasady wyboru są odpowiednio 
proporcjonalne do charakteru 
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zamówienia;

Or. nl

Poprawka 943
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) etykiety są przyjmowane w drodze 
otwartej i przejrzystej procedury, w której
znaczącą rolę odgrywają wszystkie
właściwe zainteresowane podmioty, w tym 
instytucje rządowe, konsumenci, 
producenci, związki zawodowe,
dystrybutorzy, organizacje zajmujące się 
ochroną środowiska oraz organizacje 
społeczne. Instytucje rządowe mogą w niej 
uczestniczyć, lecz nie mają takiego 
obowiązku.

Or. en

Poprawka 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Poprawka 945
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

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

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

Or. en

Poprawka 948
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 949
Ádám Kósa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) etykiety są przyjmowane w drodze 
otwartej i przejrzystej procedury, w której 
mogą uczestniczyć wszystkie 

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

zainteresowane podmioty, w tym instytucje 
rządowe, konsumenci, producenci, 
dystrybutorzy oraz organizacje zajmujące 
się ochroną środowiska, a także 
organizacje niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 950
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) etykiety są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

d) etykiety, certyfikat lub inny system 
zabezpieczeń są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

Or. en

Poprawka 951
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) etykiety są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

d) etykiety, certyfikaty lub inne systemy 
zabezpieczeń są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

Or. en

Poprawka 952
Heide Rühle

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

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

e) wymogi, które mają zostać spełnione w 
celu uzyskania etykiety, są określane przez 
osobę trzecią, która jest niezależna od 
wykonawcy ubiegającego się o etykietę.

Or. en

Poprawka 953
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) przyporządkowanie i weryfikacja 
zgodności z etykietą, certyfikatem lub 
innym systemem zabezpieczeń są 
wykonywane przez osobę trzecią, która jest 
niezależna od wykonawcy ubiegającego się 
o daną etykietę, dany certyfikat lub inny 
system zabezpieczeń.

Or. en

Poprawka 954
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) kryteria dotyczące etykiety, certyfikatu 
lub innego systemu zabezpieczeń są 
określane przez osobę trzecią, która jest 
niezależna od wykonawcy ubiegającego się 
o daną etykietę, dany certyfikat lub inny 
system zabezpieczeń.

Or. en
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Poprawka 955
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 956
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) etykieta, certyfikat lub inny system 
zabezpieczeń powinien zapewniać i 
gwarantować odpowiedzialność i jakość 
na najwyższym poziomie w związku z 
przedmiotem zamówienia, tak aby 
uniknąć jakiegokolwiek nieprawidłowego 
wykorzystania systemu etykietowania.

Or. en

Poprawka 957
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku produktów, które nie są 
opatrzone etykietą, instytucje zamawiające
mogą również akceptować dokumentację 
techniczną producenta lub inne 
odpowiednie środki dowodowe. W 
przypadku produktów, które nie są 
opatrzone etykietą, instytucje zamawiające
mogą również akceptować dokumentację 
techniczną producenta lub inne 
odpowiednie środki dowodowe, ale jedynie 
od wykonawców, dla których dany 
certyfikat jest niedostępny, lub którzy nie 
mają możliwości uzyskania ich we 
właściwym terminie.

Or. en

Poprawka 958
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 959
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, akceptują 
wszystkie równoważne etykiety, które 
spełniają wymagania konkretnej etykiety 
wskazanej przez instytucje zamawiające.
Instytucje zamawiające akceptują inne 
właściwe środki potwierdzające spełnienie 
takich wymogów, które mogą obejmować
dokumentację techniczną producenta w 
przypadkach gdy dla danego wykonawcy 
etykieta jest niedostępna, lub gdy nie ma 
on możliwości jej uzyskania we właściwym 
terminie, pod warunkiem, że brak dostępu 
nie został spowodowany przez samego 
wykonawcę. Aby nie dyskryminować 
jednak tych oferentów, którzy poświęcają 
czas i środki na uzyskiwanie certyfikatów 
lub raportów z testów, ciężarem 
stwierdzenia równoważności należy 
obarczyć oferenta powołującego się na 
równoważność.

Or. en

Poprawka 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

techniczną producenta lub inne 
odpowiednie środki dowodowe.
Przedstawienie środków dowodzących 
równoważności w odniesieniu do 
uzyskania etykiety spoczywa na oferencie.

Or. fr

Poprawka 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, akceptują 
wszystkie równoważne etykiety, które 
spełniają wymagania etykiety wskazanej 
przez instytucje zamawiające. 
W przypadku produktów, które nie są 
opatrzone etykietą, instytucje zamawiające 
akceptują również dokumentację 
techniczną producenta lub inne 
odpowiednie środki dowodowe.
Preferencyjnie traktuje się etykiety, 
dokumentację techniczną lub inne środki 
dowodowe, przy których opracowywaniu, 
certyfikacji lub weryfikacji uczestniczyły 
instytucje rządowe, organizacje zajmujące 
się ochroną środowiska lub organizacje 
społeczne.

Or. es

Poprawka 962
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, certyfikatu 
lub innego systemu zabezpieczeń
akceptują wszystkie równoważne etykiety, 
certyfikaty lub inne systemy zabezpieczeń
które spełniają wymagania etykiety 
wskazanej przez instytucje zamawiające. 
W przypadku produktów, które nie są 
opatrzone etykietą, certyfikatem lub innym 
systemem zabezpieczeń instytucje 
zamawiające akceptują również 
dokumentację techniczną producenta lub 
inne odpowiednie środki dowodowe.

Or. en

Poprawka 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, akceptują 
wszystkie równoważne etykiety, które 
spełniają wymagania etykiety wskazanej 
przez instytucje zamawiające.

Or. en

Poprawka 964
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymaganie przez instytucję zamawiającą 
konkretnej etykiety nie może zmierzać do 
dyskryminacji oferentów w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Odwołanie się do etykiet w definicji kryteriów przyznania zamówienia i ich wdrożeniu nie 
może prowadzić do praktyk dyskryminacyjnych, zmierzających do faworyzowania niektórych 
oferentów w stosunku do innych.

Poprawka 965
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, certyfikatu 
i innego systemu zabezpieczeń, akceptują 
wszystkie równoważne etykiety,
certyfikaty i inne systemy zabezpieczeń
które spełniają wymagania etykiety 
wskazanej przez instytucje zamawiające.
W przypadku produktów, które nie są 
opatrzone etykietą, certyfikatem i innym 
systemem zabezpieczeń instytucje 
zamawiające akceptują również 
dokumentację techniczną producenta lub 
inne odpowiednie środki dowodowe.

Or. en
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Poprawka 966
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 967
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 968
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające mogą wymagać od 
wykonawców przedstawienia raportu z 
testów opracowanego przez uznany organ 
lub certyfikatu wystawionego przez taki 
organ jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność ze 
specyfikacjami technicznymi.

Instytucje zamawiające mogą wymagać od 
wykonawców przedstawienia raportu z 
testów opracowanego przez uznany organ 
lub certyfikatu wystawionego przez taki 
organ jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność z wymogami 
lub kryteriami określonymi w 
specyfikacjach technicznych, kryteriach 
udzielania zamówień lub klauzulach 
dotyczących realizacji zamówienia.

Or. en

Poprawka 969
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
wymagają przedstawienia certyfikatów 
sporządzonych przez uznane organy,
potwierdzających zgodność z daną 
specyfikacją techniczną, instytucje 
zamawiające akceptują również certyfikaty 
wystawione przez inne równoważne 
uznane organy.

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
wymagają przedstawienia certyfikatów 
sporządzonych przez właściwe organy
oceny zgodności, instytucje zamawiające 
akceptują również certyfikaty wystawione 
przez inne równoważne uznane organy.

Or. en
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Poprawka 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające akceptują 
również odpowiednie środki dowodowe 
inne niż wymienione w ust. 1, takie jak 
dokumentacja techniczna producenta, w 
przypadku gdy dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów lub raportów z 
testów, o których mowa w ust. 1, ani 
możliwości ich uzyskania w odpowiednim 
terminie.

skreślony

Or. en

Poprawka 971
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające akceptują 
również odpowiednie środki dowodowe 
inne niż wymienione w ust. 1, takie jak 
dokumentacja techniczna producenta, w 
przypadku gdy dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów lub raportów z 
testów, o których mowa w ust. 1, ani 
możliwości ich uzyskania w odpowiednim 
terminie.

2. Instytucje zamawiające akceptują 
również odpowiednie środki dowodowe 
inne niż wymienione w ust. 1, takie jak 
dokumentacja techniczna producenta, w 
przypadku gdy dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów lub raportów z 
testów, o których mowa w ust. 1, ani 
możliwości ich uzyskania w odpowiednim 
terminie, pod warunkiem, że brak dostępu 
nie jest spowodowany przez samego 
wykonawcę. W celu ograniczenia jednak 
obciążeń spoczywających na instytucjach 
zamawiających i aby nie dyskryminować 
tych oferentów, którzy poświęcają czas i 
środki na uzyskiwanie certyfikatów lub 
raportów z testów, ciężarem zapewnienia 
równoważności należy obarczyć oferenta 
powołującego się na równoważność.
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Or. en

Poprawka 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające akceptują 
również odpowiednie środki dowodowe 
inne niż wymienione w ust. 1, takie jak 
dokumentacja techniczna producenta, w 
przypadku gdy dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów lub raportów z 
testów, o których mowa w ust. 1, ani 
możliwości ich uzyskania w odpowiednim 
terminie.

2. Instytucje zamawiające akceptują 
również odpowiednie i równoważne środki 
dowodowe inne niż wymienione w ust. 1, 
takie jak dokumentacja techniczna 
producenta, w przypadku gdy dany 
wykonawca nie ma dostępu do 
certyfikatów lub raportów z testów, o 
których mowa w ust. 1, ani możliwości ich 
uzyskania w odpowiednim terminie.

Or. en

Poprawka 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające akceptują 
również odpowiednie środki dowodowe 
inne niż wymienione w ust. 1, takie jak 
dokumentacja techniczna producenta, w 
przypadku gdy dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów lub raportów z 
testów, o których mowa w ust. 1, ani 
możliwości ich uzyskania w odpowiednim 
terminie.

2. Instytucje zamawiające akceptują 
również odpowiednie środki dowodowe 
inne niż wymienione w ust. 1, takie jak 
dokumentacja techniczna producenta, w 
przypadku gdy dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów lub raportów z 
testów, o których mowa w ust. 1, ani 
możliwości ich uzyskania w odpowiednim 
terminie. Wymienione środki dowodowe 
powinny być poparte możliwymi do 
sprawdzenia i niedyskryminującymi 
informacjami naukowymi.

Or. it
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Poprawka 974
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim na ich 
wniosek wszelkie informacje związane z 
dowodami i dokumentami 
przedstawianymi zgodnie z art. 40 ust. 6, 
art. 41 oraz ust. 1, 2 i 3 niniejszego 
artykułu w celu udowodnienia zgodności z 
wymaganiami technicznymi. Właściwe 
organy państwa członkowskiego
prowadzenia działalności przekazują te 
informacje zgodnie z art. 88.

4. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim na ich 
wniosek wszelkie informacje związane z 
dowodami i dokumentami 
przedstawianymi zgodnie z art. 40 ust. 6, 
art. 41 oraz ust. 1, 2 i 3 niniejszego 
artykułu. Właściwe organy państwa 
członkowskiego, w którym wykonawca 
prowadzi działalność, przekazują te 
informacje zgodnie z art. 88.

Or. en

Poprawka 975
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucje zamawiające zezwalają
oferentom na składanie ofert 
wariantowych, o ile są one związane z 
przedmiotem zamówienia. Jeżeli nie 
zezwalają one na oferty wariantowe, 
zaznaczają to w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania 
wskazują one, czy dopuszczają składanie 
ofert wariantowych. Bez takiego wskazania
oferty wariantowe będą odrzucane.
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Or. en

Poprawka 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Oferenci mogą składać oferty 
wariantowe, z propozycjami bazowymi.

Or. fr

Poprawka 977
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oferta wariantowa jest alternatywnym 
sposobem zaplanowania, wykonania 
i sfinansowania zamówienia.

Or. fr

Poprawka 978
Cornelis de Jong
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucje zamawiające zezwalają
oferentom na składanie ofert 
wariantowych. Jeżeli instytucje 
zamawiające nie zamierzają dopuszczać 
składania ofert wariantowych, zaznaczają 
to w ogłoszeniu o zamówieniu lub, w 
przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania. Bez 
takiego wskazania składanie ofert 
wariantowych jest dopuszczalne.

Or. en

Poprawka 979
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucje zamawiające mogą zezwolić 
oferentom na składanie ofert 
wariantowych. Co do zasady instytucje 
zamawiające dopuszczają składanie ofert 
wariantowych, chyba że w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub, w przypadku gdy wstępne 
ogłoszenie informacyjne stanowi 
zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania stwierdzą 
inaczej. W przeciwnym razie składanie 
ofert wariantowych jest dopuszczalne.

Or. en

Poprawka 981
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 983
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 984
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Składanie ofert wariantowych może 
zostać dopuszczone w dokumentach 
specyfikujących zamówienie, które 
określają minimalne wymagania, jakie 
muszą spełniać warianty, oraz wszelkie
wymagania dotyczące ich przedstawienia.
Te minimalne wymogi są obowiązkowe, 
aby zapewnić, że oferty wariantowe nie 
wpłyną na przedmiot zamówienia. 
Instytucja zamawiająca może odrzucić 
wszelkie oferty wariantowe jeżeli 
stwierdzi, że wpłynęłyby one na przedmiot 
zamówienia. Zapewniają również 
możliwość praktycznego stosowania 
wybranych kryteriów udzielenia 
zamówienia do ofert wariantowych 
spełniających te wymagania, a także do 
zgodnych z wymaganiami ofert, które nie 
mają charakteru wariantowego.

Or. en

Poprawka 985
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozpatrywane są jedynie oferty 
wariantowe spełniające minimalne 

skreślony
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wymagania określone przez instytucje 
zamawiające.

Or. en

Poprawka 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 987
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Oferty wariantowe stanowią jedno z najlepszych narzędzi służących sprzyjaniu innowacyjnym 
produktom i metodom produkcji, dlatego należy wspierać, a nie utrudniać ich wykorzystanie.

Poprawka 988
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 989
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
Podział zamówień na części
1. Zamówienia publiczne można dzielić na 
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jednorodne lub niejednorodne części. 
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa 
za właściwe podziału na części 
zamówienia, którego wartość, ustalona 
zgodnie z art. 5, jest równa progom 
przewidzianym w art. 4 lub większa, ale 
nie mniejsza niż 500 000 EUR, 
przedstawia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów.
W ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
wskazują, czy oferty mają być ograniczone 
tylko do jednej lub większej liczby części.
2. Nawet jeżeli wskazano, że możliwe jest 
złożenie ofert w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia, instytucje 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
części zamówienia, które można przyznać 
jednemu oferentowi, pod warunkiem że w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania określona jest 
maksymalna liczba tych części. Instytucje 
zamawiające ustalają i wskazują w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady 
udzielania poszczególnych części 
zamówienia, jeżeli zastosowanie 
wybranych kryteriów udzielenia 
zamówienia prowadziłoby do przyznania 
jednemu oferentowi większej liczby części 
niż wynosi ich maksymalna liczba.
3. W przypadku gdy więcej niż jedna część 
zamówienia może być udzielona temu 
samemu oferentowi, instytucje 
zamawiające mogą postanowić, że zawrą 
odrębną umowę dla każdej z części albo 
jedną lub więcej umów obejmujących 
kilka lub wszystkie części.
Instytucje zamawiające określają w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie, czy zastrzegają sobie prawo 
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do dokonania takiego wyboru, a jeśli tak, 
to które części zamówienia mogą być 
grupowane w ramach jednej umowy.
Instytucje zamawiające najpierw ustalają 
oferty, które w największym stopniu 
spełniają kryteria udzielenia zamówienia 
określone zgodnie z art. 66 w odniesieniu 
do każdej poszczególnej części 
zamówienia. Mogą one zawrzeć umowę 
na więcej niż jedną część zamówienia z 
oferentem, który nie został sklasyfikowany 
na pierwszym miejscu w odniesieniu do 
wszystkich poszczególnych części objętych 
tą umową, pod warunkiem że kryteria 
udzielenia zamówienia określone zgodnie 
z art. 66 są w większym stopniu spełnione 
w odniesieniu do wszystkich części 
zamówienia objętych tą umową. Instytucje 
zamawiające określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie metody, jakie 
zamierzają wykorzystać, aby dokonać 
takiego porównania. Tego rodzaju metody 
muszą być przejrzyste, obiektywne i 
niedyskryminacyjne.
4. Instytucje zamawiające mogą wymagać, 
aby wszyscy wykonawcy koordynowali 
swoje działania pod kierunkiem 
wykonawcy, któremu udzielono części 
zamówienia obejmującej koordynację 
całego projektu lub jego odpowiednich 
części.

Or. da

Poprawka 990
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części.
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa 
za właściwe podziału na części
zamówienia, którego wartość, ustalona 

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części.
Państwa członkowskie przewidują 
przepisy dotyczące podziału zamówień na 
części na szczeblu krajowym. W 
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zgodnie z art. 5, jest równa progom 
przewidzianym w art. 4 lub większa, ale 
nie mniejsza niż 500 000 EUR, 
przedstawia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów.

ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
wskazują, czy oferty mają być ograniczone 
tylko do jednej lub większej liczby części.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość zamówienia jest określania na podstawie samego rodzaju i skali towarów, robót 
budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia. Wycena zamówienia na ponad 
500 000 EUR będzie oczywista, jeżeli weźmiemy pod uwagę dany przedmiot zamówienia. 
Wymaganie od instytucji zamawiającej wyjaśnienia i podania dowodów przy każdym 
większym zamówieniu, dlaczego jego wartość wynosi ponad 500 000 EUR i zamówienie nie 
zostało podzielone, stanowi niepotrzebne obciążenie administracyjne i nieuzasadniony 
obowiązek.

Poprawka 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części.
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa 
za właściwe podziału na części
zamówienia, którego wartość, ustalona 
zgodnie z art. 5, jest równa progom 
przewidzianym w art. 4 lub większa, ale 
nie mniejsza niż 500 000 EUR, 
przedstawia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów.

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części. W 
przypadku zamówienia, którego wartość, 
ustalona zgodnie z art. 5, jest równa 
progom przewidzianym w art. 4 lub 
większa, ale nie mniejsza niż 500 000 
EUR, instytucja zamawiająca przedstawia 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w zaproszeniu uzasadnienie, dotyczące 
decyzji podjętej w sprawie ewentualnego 
podzielenia zamówienia na części.

Or. fr
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Poprawka 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części.
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa 
za właściwe podziału na części 
zamówienia, którego wartość, ustalona 
zgodnie z art. 5, jest równa progom 
przewidzianym w art. 4 lub większa, ale 
nie mniejsza niż 500 000 EUR, 
przedstawia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów.

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części.

Or. en

Poprawka 993
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na
jednorodne lub niejednorodne części.
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa 
za właściwe podziału na części 
zamówienia, którego wartość, ustalona 
zgodnie z art. 5, jest równa progom 
przewidzianym w art. 4 lub większa, ale 
nie mniejsza niż 500 000 EUR, 
przedstawia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów.

Zamówienia publiczne można dzielić na 
części.

Or. fr
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Poprawka 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na
jednorodne lub niejednorodne części.
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa za 
właściwe podziału na części zamówienia, 
którego wartość, ustalona zgodnie z art. 5, 
jest równa progom przewidzianym w art. 4
lub większa, ale nie mniejsza niż 500 000 
EUR, przedstawia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania konkretne 
wyjaśnienie swoich powodów.

Zamówienia publiczne można dzielić na 
części. Jeżeli instytucja zamawiająca nie 
uważa za właściwe podziału na części 
zamówienia na dostawę lub usługi, 
którego wartość, ustalona zgodnie z art. 5, 
jest równa lub większa niż 500 000 EUR,
oraz zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, którego wartość jest równa 
lub większa niż 10 000 000 EUR,
przedstawia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania.

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o prostotę zapisów, nie ma potrzeby wskazywać, że niniejszy artykuł odnosi się do 
zamówień o wartości równej lub większej niż progi określone w art. 4, ponieważ jest to 
oczywiste. Wystarczy wskazać konkretne progi, które powinny być różne dla zamówień na 
dostawy i usługi z jednej strony oraz na roboty budowlane z drugiej strony, ponieważ progi 
zostały tradycyjnie zróżnicowane w dyrektywach dotyczących zamówień publicznych.

Poprawka 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części.
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa 
za właściwe podziału na części

Aby w większej mierze ułatwić małym i 
średnim przedsiębiorstwom dostęp do 
zamówień publicznych, zamówienia 
publiczne można dzielić na jednorodne lub 
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zamówienia, którego wartość, ustalona 
zgodnie z art. 5, jest równa progom 
przewidzianym w art. 4 lub większa, ale 
nie mniejsza niż 500 000 EUR,
przedstawia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów.

niejednorodne części. W przypadku
zamówienia, którego wartość, ustalona 
zgodnie z art. 5, jest równa progom 
przewidzianym w art. 4 lub większa, ale 
nie mniejsza niż 1 000 000 EUR, instytucje 
zamawiające uzasadniają brak podziału 
zamówienia na części w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania.

Or. en

Poprawka 996
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części.
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa za 
właściwe podziału na części zamówienia,
którego wartość, ustalona zgodnie z art. 5, 
jest równa progom przewidzianym w art. 4 
lub większa, ale nie mniejsza niż 500 000 
EUR, przedstawia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania konkretne 
wyjaśnienie swoich powodów.

Aby uzyskać największy poziom 
konkurencji i o ile przedmiot zamówienia
nie uniemożliwia podziału zamówienia na 
części ze względu na charakter danych 
usług, instytucja zamawiająca udziela 
zamówienia w osobnych częściach. Jeżeli
zamówienia nie można podzielić na części, 
ponieważ jego przedmiot uniemożliwia 
podział ze względu na charakter danych 
usług, instytucja zamawiająca przedstawia 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów.

Or. en

Poprawka 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części.
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa za 
właściwe podziału na części zamówienia, 
którego wartość, ustalona zgodnie z art. 5, 
jest równa progom przewidzianym w art. 4 
lub większa, ale nie mniejsza niż 500 000 
EUR, przedstawia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania konkretne 
wyjaśnienie swoich powodów.

W celu zapewnienia jak największej 
konkurencji instytucja zamawiająca może 
udzielić zamówienia na jego poszczególne
części. O ile w indywidualnych 
przypadkach istnieją obiektywne powody 
stojące na przeszkodzie podzieleniu 
zamówienia na poszczególne części,
instytucja zamawiająca może odstąpić od
podziału zamówienia. 

Or. de

Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję nakłada na instytucje zamawiające niepotrzebne 
obciążenia administracyjne, które należy usunąć w imię uproszczenia.

Poprawka 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części. Jeżeli 
instytucja zamawiająca nie uważa za 
właściwe podziału na części zamówienia, 
którego wartość, ustalona zgodnie z art. 5, 
jest równa progom przewidzianym w art. 4 
lub większa, ale nie mniejsza niż 500 000 
EUR, przedstawia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania konkretne 
wyjaśnienie swoich powodów.

W celu zwiększenia konkurencji i 
wsparcia MŚP w zakresie dostępu do 
zamówień publicznych, zamówienia 
publiczne są dzielone na jednorodne lub 
niejednorodne części, o ile przedmiot 
zamówienia to uzasadnia. Jeżeli instytucja 
zamawiająca nie uważa za właściwe 
podziału na części zamówienia, którego 
wartość, ustalona zgodnie z art. 5, jest 
równa progom przewidzianym w art. 4 lub 
większa, ale nie mniejsza niż 500 000 
EUR, przedstawia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania konkretne 
wyjaśnienie swoich powodów.
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Or. en

Poprawka 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części.
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa 
za właściwe podziału na części
zamówienia, którego wartość, ustalona 
zgodnie z art. 5, jest równa progom 
przewidzianym w art. 4 lub większa, ale 
nie mniejsza niż 500 000 EUR, 
przedstawia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów.

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części. W 
przypadku zamówienia, którego wartość, 
ustalona zgodnie z art. 5, jest równa 
progom przewidzianym w art. 4 lub 
większa, ale nie mniejsza niż 500 000 
EUR, instytucja zamawiająca przedstawia 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów, dla których postanowiła 
podzielić zamówienie na części lub nie 
dzielić go.

Or. it

Poprawka 1000
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części.
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa 
za właściwe podziału na części
zamówienia, którego wartość, ustalona 
zgodnie z art. 5, jest równa progom 
przewidzianym w art. 4 lub większa, ale 
nie mniejsza niż 500 000 EUR, 
przedstawia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w zaproszeniu do potwierdzenia 

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części. W 
przypadku zamówienia, którego wartość, 
ustalona zgodnie z art. 5, jest równa 
progom przewidzianym w art. 4 lub 
większa, ale nie mniejsza niż 500 000 
EUR, instytucja zamawiająca przedstawia 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie
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zainteresowania konkretne wyjaśnienie
swoich powodów.

swojej decyzji, dlaczego zamówienie 
zostało lub nie zostało podzielone na 
części.

Or. en

Uzasadnienie

Podział zamówień na części ułatwia udział MŚP w zamówieniach publicznych i instytucje 
zamawiające powinny przynajmniej być zobowiązane do rozważenia takiej możliwości. 
Niemniej dyrektywa powinna być bardziej neutralna i nie faworyzować żadnej z opcji –
podziału zamówień na części lub jednego zamówienia – ponieważ decyzja musi zostać podjęta 
po analizie każdego przypadku, przy uwzględnieniu czynników technicznych i gospodarczych.

Poprawka 1001
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części. 
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa za 
właściwe podziału na części zamówienia, 
którego wartość, ustalona zgodnie z art. 5, 
jest równa progom przewidzianym w art. 4 
lub większa, ale nie mniejsza niż 500 000 
EUR, przedstawia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania konkretne 
wyjaśnienie swoich powodów.

Aby zwiększyć konkurencję oraz ułatwić 
MŚP dostęp do zamówień publicznych,
zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części, z 
wyjątkiem udzielania zamówień, których 
podziału na części instytucja zamawiająca 
nie uważa za właściwe.

Or. en

Uzasadnienie

Należy oczywiście zachęcać instytucję zamawiającą do podziału zamówienia na części, co 
ułatwia MŚP udział w przetargach publicznych. Podział na części nie powinien być jednak 
obowiązkowy, bo wtedy instytucja zamawiająca może dzielić na części zamówienie, którego 
dzielić nie powinna. Ma to często miejsce w przypadku zamówień dotyczących na przykład 
robót budowlanych i informatyki.
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Poprawka 1002
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części.
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa 
za właściwe podziału na części
zamówienia, którego wartość, ustalona 
zgodnie z art. 5, jest równa progom 
przewidzianym w art. 4 lub większa, ale 
nie mniejsza niż 500 000 EUR, 
przedstawia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów.

Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części. W 
przypadku zamówienia, którego wartość, 
ustalona zgodnie z art. 5, jest równa 
progom przewidzianym w art. 4 lub 
większa, ale nie mniejsza niż 500 000 
EUR, instytucja zamawiająca przedstawia 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów stanowiących podstawę 
decyzji, dlaczego zamówienie zostało lub 
nie zostało podzielone na części, w 
odniesieniu do niepodzielności pod 
względem technicznym, prawnym lub 
finansowym. W przypadku konkretnych 
zamówień państwa członkowskie mogą 
określać podział na części i nadawać mu 
charakter obowiązkowy.

Or. en

Poprawka 1003
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
wskazują, czy oferty mają być ograniczone 
tylko do jednej lub większej liczby części.

W ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
wskazują, czy zamówienie jest ograniczone 
tylko do jednej lub większej liczby części.
Mają one swobodę w wyborze liczby 
części, biorąc zwłaszcza pod uwagę 
charakterystykę techniczną wymaganych 
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realizacji, strukturę danego sektora 
gospodarki oraz, w stosownych 
przypadkach, przepisy mające 
zastosowanie do niektórych zawodów.

Or. fr

Poprawka 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia
zainteresowania instytucje zamawiające 
wskazują, czy oferty mają być ograniczone 
tylko do jednej lub większej liczby części.

W przypadku gdy instytucja zamawiająca 
ogranicza możliwość składania ofert do 
jednej lub więcej części, zaznacza to ona w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania lub w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.

Or. en

Uzasadnienie

Wystarczające wydaje się zobowiązanie instytucji zamawiających do informowania w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania o decyzji 
dotyczącej ewentualnego podziału zamówienia na części. Instytucje zamawiające nie powinny 
być zobowiązane do podawania szczegółowych wyjaśnień swoich powodów. Nie jest jasne, 
jaka byłaby wartość dodana takiego wymogu. Sformułowanie drugiego akapitu zostało 
dostosowane w trosce o zachowanie jasności zapisu.

Poprawka 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nawet jeżeli wskazano, że możliwe jest 
złożenie ofert w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia, instytucje 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
części zamówienia, które można przyznać 
jednemu oferentowi, pod warunkiem że w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania określona jest 
maksymalna liczba tych części. Instytucje 
zamawiające ustalają i wskazują w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady 
udzielania poszczególnych części 
zamówienia, jeżeli zastosowanie 
wybranych kryteriów udzielenia 
zamówienia prowadziłoby do przyznania 
jednemu oferentowi większej liczby części 
niż wynosi ich maksymalna liczba.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie zasad udzielania zamówień.

Poprawka 1006
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nawet jeżeli wskazano, że możliwe jest 
złożenie ofert w odniesieniu do wszystkich
części zamówienia, instytucje zamawiające
mogą ograniczyć liczbę części 
zamówienia, które można przyznać 
jednemu oferentowi, pod warunkiem że 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w zaproszeniu do potwierdzenia 

2. Kandydaci nie mogą przedstawiać 
różnych ofert w zależności od liczby
części, które mogą zostać im udzielone. 
Instytucje zamawiające ograniczają liczbę 
części zamówienia, które można przyznać 
jednemu oferentowi, pod warunkiem że 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w zaproszeniu do potwierdzenia 
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zainteresowania określona jest 
maksymalna liczba tych części. Instytucje 
zamawiające ustalają i wskazują 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady 
udzielania poszczególnych części 
zamówienia, jeżeli zastosowanie 
wybranych kryteriów udzielenia 
zamówienia prowadziłoby do przyznania 
jednemu oferentowi większej liczby części 
niż wynosi ich maksymalna liczba.

zainteresowania określona jest 
maksymalna liczba tych części. Instytucje 
zamawiające ustalają i wskazują 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady 
udzielania poszczególnych części 
zamówienia.

Or. fr

Poprawka 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy więcej niż jedna część 
zamówienia może być udzielona temu 
samemu oferentowi, instytucje 
zamawiające mogą postanowić, że zawrą 
odrębną umowę dla każdej z części albo 
jedną lub więcej umów obejmujących 
kilka lub wszystkie części.

skreślony

Instytucje zamawiające określają w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie, czy zastrzegają sobie prawo 
do dokonania takiego wyboru, a jeśli tak, 
to które części zamówienia mogą być 
grupowane w ramach jednej umowy.
Instytucje zamawiające najpierw ustalają 
oferty, które w największym stopniu 
spełniają kryteria udzielenia zamówienia 
określone zgodnie z art. 66 w odniesieniu 
do każdej poszczególnej części 
zamówienia. Mogą one zawrzeć umowę 
na więcej niż jedną część zamówienia z 
oferentem, który nie został sklasyfikowany 
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na pierwszym miejscu w odniesieniu do 
wszystkich poszczególnych części objętych 
tą umową, pod warunkiem że kryteria 
udzielenia zamówienia określone zgodnie 
z art. 66 są w większym stopniu spełnione 
w odniesieniu do wszystkich części 
zamówienia objętych tą umową. Instytucje 
zamawiające określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie metody, jakie 
zamierzają wykorzystać, aby dokonać 
takiego porównania. Tego rodzaju metody 
muszą być przejrzyste, obiektywne i 
niedyskryminacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie zasad udzielania zamówień.

Poprawka 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy więcej niż jedna część 
zamówienia może być udzielona temu 
samemu oferentowi, instytucje 
zamawiające mogą postanowić, że zawrą 
odrębną umowę dla każdej z części albo 
jedną lub więcej umów obejmujących 
kilka lub wszystkie części.

skreślony

Instytucje zamawiające określają w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie, czy zastrzegają sobie prawo 
do dokonania takiego wyboru, a jeśli tak, 
to które części zamówienia mogą być 
grupowane w ramach jednej umowy.
Instytucje zamawiające najpierw ustalają 
oferty, które w największym stopniu 
spełniają kryteria udzielenia zamówienia 
określone zgodnie z art. 66 w odniesieniu 
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do każdej poszczególnej części 
zamówienia. Mogą one zawrzeć umowę 
na więcej niż jedną część zamówienia z 
oferentem, który nie został sklasyfikowany 
na pierwszym miejscu w odniesieniu do 
wszystkich poszczególnych części objętych 
tą umową, pod warunkiem że kryteria 
udzielenia zamówienia określone zgodnie 
z art. 66 są w większym stopniu spełnione 
w odniesieniu do wszystkich części 
zamówienia objętych tą umową. Instytucje 
zamawiające określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie metody, jakie 
zamierzają wykorzystać, aby dokonać 
takiego porównania. Tego rodzaju metody 
muszą być przejrzyste, obiektywne i 
niedyskryminacyjne.

Or. en

Poprawka 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy więcej niż jedna część 
zamówienia może być udzielona temu 
samemu oferentowi, instytucje 
zamawiające mogą postanowić, że zawrą 
odrębną umowę dla każdej z części albo 
jedną lub więcej umów obejmujących 
kilka lub wszystkie części.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp 3 może mieć skutek odwrotny do zamierzonego we wniosku, polegającego na 
stworzeniu lepszego dostępu MŚP do zamówień publicznych, ponieważ może prowadzić do 
agregacji zamówień, wyłączając tym samym MŚP.
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Poprawka 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające określają w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie, czy zastrzegają sobie prawo 
do dokonania takiego wyboru, a jeśli tak, 
to które części zamówienia mogą być 
grupowane w ramach jednej umowy.

skreślony

Or. en

Poprawka 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające określają w 
dokumentach specyfikujących zamówienie, 
czy zastrzegają sobie prawo do dokonania 
takiego wyboru, a jeśli tak, to które części 
zamówienia mogą być grupowane w 
ramach jednej umowy.

Instytucje zamawiające określają w 
dokumentach specyfikujących zamówienie, 
czy zastrzegają sobie prawo do dokonania 
takiego wyboru, a jeśli tak, to które części 
zamówienia mogą być grupowane w 
ramach jednej umowy. Jeżeli udzielono 
jednego zamówienia, nie może to 
skutkować ograniczeniem konkurencji lub 
prowadzić do monopolizacji rynku.

Or. en

Poprawka 1012
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające najpierw ustalają 
oferty, które w największym stopniu 
spełniają kryteria udzielenia zamówienia 
określone zgodnie z art. 66 w odniesieniu 
do każdej poszczególnej części 
zamówienia. Mogą one zawrzeć umowę 
na więcej niż jedną część zamówienia z 
oferentem, który nie został sklasyfikowany 
na pierwszym miejscu w odniesieniu do 
wszystkich poszczególnych części objętych 
tą umową, pod warunkiem że kryteria 
udzielenia zamówienia określone zgodnie 
z art. 66 są w większym stopniu spełnione 
w odniesieniu do wszystkich części 
zamówienia objętych tą umową. Instytucje 
zamawiające określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie metody, jakie 
zamierzają wykorzystać, aby dokonać 
takiego porównania. Tego rodzaju metody 
muszą być przejrzyste, obiektywne i 
niedyskryminacyjne.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wartość zamówienia jest określania na podstawie samego rodzaju i skali towarów, robót 
budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia. Wycena zamówienia na ponad 
500 000 EUR będzie oczywista, jeżeli weźmiemy pod uwagę dany przedmiot zamówienia. 
Wymaganie od instytucji zamawiającej wyjaśnienia i podania dowodów przy każdym 
większym zamówieniu, dlaczego jego wartość wynosi ponad 500 000 EUR i zamówienie nie 
zostało podzielone, stanowi niepotrzebne obciążenie administracyjne i nieuzasadniony 
obowiązek.

Poprawka 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające najpierw ustalają skreślony
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oferty, które w największym stopniu 
spełniają kryteria udzielenia zamówienia 
określone zgodnie z art. 66 w odniesieniu 
do każdej poszczególnej części 
zamówienia. Mogą one zawrzeć umowę 
na więcej niż jedną część zamówienia z 
oferentem, który nie został sklasyfikowany 
na pierwszym miejscu w odniesieniu do 
wszystkich poszczególnych części objętych 
tą umową, pod warunkiem że kryteria 
udzielenia zamówienia określone zgodnie 
z art. 66 są w większym stopniu spełnione 
w odniesieniu do wszystkich części 
zamówienia objętych tą umową. Instytucje 
zamawiające określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie metody, jakie 
zamierzają wykorzystać, aby dokonać 
takiego porównania. Tego rodzaju metody 
muszą być przejrzyste, obiektywne i 
niedyskryminacyjne.

Or. en

Poprawka 1014
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Instytucje zamawiające mogą wymagać, 
aby wszyscy wykonawcy koordynowali 
swoje działania pod kierunkiem 
wykonawcy, któremu udzielono części 
zamówienia obejmującej koordynację 
całego projektu lub jego odpowiednich 
części.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wartość zamówienia jest określania na podstawie samego rodzaju i skali towarów, robót 
budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia. Wycena zamówienia na ponad 
500 000 EUR będzie oczywista, jeżeli weźmiemy pod uwagę dany przedmiot zamówienia. 
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Wymaganie od instytucji zamawiającej wyjaśnienia i podania dowodów przy każdym 
większym zamówieniu, dlaczego jego wartość wynosi ponad 500 000 EUR i zamówienie nie 
zostało podzielone, stanowi niepotrzebne obciążenie administracyjne i nieuzasadniony 
obowiązek.

Poprawka 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Instytucje zamawiające mogą wymagać, 
aby wszyscy wykonawcy koordynowali 
swoje działania pod kierunkiem 
wykonawcy, któremu udzielono części
zamówienia obejmującej koordynację 
całego projektu lub jego odpowiednich 
części.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie zasad udzielania zamówień.

Poprawka 1016
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku procedury ograniczonej oraz 
procedury konkurencyjnej z negocjacjami 
instytucje zamawiające administracji 
niższego szczebla mogą wykorzystywać 
wstępne ogłoszenie informacyjne jako 
zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
zgodnie z art. 24 ust. 2, pod warunkiem że 
ogłoszenie to spełnia wszystkie 

W przypadku procedury ograniczonej oraz 
procedury konkurencyjnej z negocjacjami 
instytucje zamawiające mogą 
wykorzystywać wstępne ogłoszenie 
informacyjne jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie zgodnie z art. 
24 ust. 2, pod warunkiem że ogłoszenie to 
spełnia wszystkie następujące warunki:
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następujące warunki:

Or. en

Poprawka 1017
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w przypadku gdy wykonawca figuruje 
w rejestrze uchybień określonym w art. 
83a.

Or. en

Poprawka 1018
Louis Grech

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny – w 
stosownych przypadkach – przyjąć w 
odniesieniu do przetargów przy 
zamówieniach publicznych model 
zakładający wybór obywateli, w 
szczególności w przypadku przetargów na 
usługi personalne, takie jak usługi 
utrzymywania gospodarstw domowych dla 
osób starszych. Dzięki temu obywatele 
mogliby decydować o wyborze 
konkretnego oferenta, spośród tych, 
którzy spełnili kryteria jakości, uzgodnili 
(maksymalną) cenę i z którym instytucja 
zamawiając zawarła umowę ramową.

Or. en
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Poprawka 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające przesyłają 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
dotyczące wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia nie później niż w 
terminie 48 dni od udzielenia zamówienia 
lub zawarcia umowy ramowej.

Instytucje zamawiające przesyłają 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
dotyczące wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia nie później niż w 
terminie 14 dni od udzielenia zamówienia 
lub zawarcia umowy ramowej. W 
przypadku niekompletnego lub 
niespójnego ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia Komisja skontaktuje się z 
instytucją zamawiającą w celu uzyskania 
brakujących informacji lub wyjaśnienia 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Dane z TED nie są wiarygodne, ponieważ instytucje zamawiające często zapominają wysłać 
ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. Skrócenie terminu sprawi, że ten filar gromadzenia 
danych stanie się skuteczniejszy. Ponadto ogłoszenia o udzieleniu zamówienia są często 
niekompletne lub niespójne i w praktyce Komisja nie zwraca się do instytucji zamawiających 
o wyjaśnienia. Korzystne byłoby zatem wprowadzenie jasnego zobowiązania Komisji do 
sprawdzania danych pod względem ich kompletności i spójności.

Poprawka 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające przesyłają 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
dotyczące wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia nie później niż w 
terminie 48 dni od udzielenia zamówienia 
lub zawarcia umowy ramowej.

Instytucje zamawiające przesyłają 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
dotyczące wyników postępowania o 
udzielenie zamówienia nie później niż w 
terminie 48 dni od udzielenia zamówienia 
lub zawarcia umowy ramowej.
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W przypadku zamówień publicznych na 
usługi, wymienione w załączniku XVI B, 
instytucje zamawiające zaznaczają w 
ogłoszeniu, czy wyrażają swoją zgodę na 
jego publikację. W odniesieniu do takich 
zamówień na usługi Komisja określa 
zasady sporządzania sprawozdań 
statystycznych na podstawie tych ogłoszeń, 
a także zasady publikacji tych sprawozdań 
zgodnie z procedurą określoną w art. 91.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z ponownym wprowadzeniem rozróżnienia na usługi typu A i B.

Poprawka 1021
António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucje zamawiające przesyłają 
ogłoszenie o wynikach postępowania o 
udzielenie zamówienia w ramach 
dynamicznego systemu zakupów w 
terminie 48 dni od udzielenia każdego 
zamówienia. Mogą one jednak grupować 
takie ogłoszenia kwartalnie. W takim 
przypadku zgrupowane ogłoszenia 
przesyła się w terminie 48 dni od 
zakończenia każdego kwartału.

3. Instytucje zamawiające przesyłają 
ogłoszenie o wynikach postępowania o 
udzielenie zamówienia w ramach 
dynamicznego systemu zakupów w 
terminie 48 dni od udzielenia każdego 
zamówienia.

Or. pt

Poprawka 1022
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogłoszeń, o których mowa w art. 46, 47 
i 48, oraz informacji w nich zawartych nie 
można publikować na poziomie krajowym 
przed publikacją wynikającą z art. 49.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Biurokratyczne i zbędne obciążenie oraz źródło błędów.

Poprawka 1023
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające zapewniają 
nieograniczony, pełny, bezpośredni i 
bezpłatny dostęp, za pomocą środków 
elektronicznych, do dokumentów 
specyfikujących zamówienie, od daty 
publikacji ogłoszenia zgodnie z art. 49 lub 
od daty wysłania zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania. W tekście 
ogłoszenia lub zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania podaje się 
adres strony internetowej, na której 
dostępne są te dokumenty.

1. Instytucje zamawiające zapewniają 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp, za 
pomocą środków elektronicznych, do 
dokumentów specyfikujących zamówienie, 
od daty publikacji ogłoszenia zgodnie z art. 
49 lub od daty wysłania zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania. Instytucje 
zamawiające mogą – w określonych 
okolicznościach – poprosić o nazwisko, 
adres lub inne dane pozwalające na 
identyfikację oferenta. W tekście 
ogłoszenia lub zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania podaje się 
adres strony internetowej, na której 
dostępne są te dokumenty.

Or. en

Uzasadnienie

Może zaistnieć potrzeba sprawdzenia na przykład danych oferenta (nazwiska, adresu itd.)
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Poprawka 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające zapewniają 
nieograniczony, pełny, bezpośredni i 
bezpłatny dostęp, za pomocą środków 
elektronicznych, do dokumentów 
specyfikujących zamówienie, od daty 
publikacji ogłoszenia zgodnie z art. 49 lub 
od daty wysłania zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania. W tekście 
ogłoszenia lub zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania podaje się 
adres strony internetowej, na której 
dostępne są te dokumenty.

1. Instytucje zamawiające zapewniają 
nieograniczony, pełny, bezpośredni i 
bezpłatny dostęp, za pomocą środków 
elektronicznych, do dokumentów 
specyfikujących zamówienie, od daty 
publikacji ogłoszenia zgodnie z art. 49 lub 
od daty wysłania zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania. W tekście 
ogłoszenia lub zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania podaje się 
adres strony internetowej, na której 
dostępne są te dokumenty. Instytucja 
zamawiająca może uzależnić dostęp od 
uprzedniego podania instytucji 
zamawiającej przez kandydata imienia i 
nazwiska, adresu i innych danych lub 
udostępnienia odpowiednich 
dokumentów, na których podstawie można 
bez cienia wątpliwości ustalić tożsamość 
kandydata.

Or. de

Uzasadnienie

Na przykład w przypadku zamówień istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa instytucja 
zamawiająca ma uzasadniony interes w tym, by się dowiedzieć, kto wymaga dokumentów 
specyfikujących zamówienie.

Poprawka 1025
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Te dodatkowe informacje dostarczane 
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są wszystkim oferentom biorącym udział 
w procedurze przetargowej.

Or. es

Poprawka 1026
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W procedurze ograniczonej, dialogu 
konkurencyjnym, partnerstwie 
innowacyjnym oraz procedurze 
konkurencyjnej z negocjacjami instytucje 
zamawiające zapraszają równocześnie, na 
piśmie, zakwalifikowanych kandydatów do 
składania ofert lub, w przypadku dialogu 
konkurencyjnego, do udziału w dialogu.

W procedurze ograniczonej oraz 
procedurze konkurencyjnej z negocjacjami 
instytucje zamawiające zapraszają 
równocześnie, na piśmie, 
zakwalifikowanych kandydatów do 
składania ofert.

Or. fr

Poprawka 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zaproszenia, o których mowa w ust. 1, 
zawierają odniesienie do adresu 
elektronicznego, pod którym za pomocą 
środków elektronicznych zostały 
bezpośrednio udostępnione specyfikacje 
lub dokument opisowy oraz wszelkie inne 
dokumenty uzupełniające. Ponadto 
zaproszenia te zawierają informacje 
określone w załączniku X.

2. Zaproszenia, o których mowa w ust. 1, 
zawierają odniesienie do adresu 
elektronicznego, pod którym oferenci 
mogą pobrać specyfikacje lub dokument 
opisowy oraz wszelkie inne dokumenty 
uzupełniające. Ponadto zaproszenia te 
zawierają informacje określone w 
załączniku X.

Or. de
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Uzasadnienie

Doprecyzowanie, że wystarczy udostępnić informacje w internecie. Nie należy nakładać 
obowiązku informowania poszczególnych oferentów. To oferenci muszą być w tej sytuacji 
odpowiedzialni.

Poprawka 1028
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na wniosek zainteresowanej strony, 
instytucja zamawiająca informuje tak 
szybko, jak to możliwe, a w każdym razie 
w terminie 15 dni od otrzymania 
pisemnego wniosku:

2. Instytucje zamawiające informują tak 
szybko, jak to możliwe, od dnia udzielenia 
koncesji, odrzucenia wniosku 
o dopuszczenie do udziału, odrzucenia 
oferty, a w każdym razie w terminie 15 dni 
od otrzymania pisemnego wniosku:

Or. es

Poprawka 1029
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE492.859v01-00 162/181 AM\908712PL.doc

PL

w załączniku XI, oraz pod warunkiem, że 
są one związane z przedmiotem 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 54 ust. 2 odnosi się do zgodności z ustawodawstwem UE. To sformułowanie jest 
bardzo szerokie i w związku z tym niejasne. Ponadto już na podstawie obowiązującej 
dyrektywy można wykluczyć oferentów, którzy nie działają zgodnie z prawem. Dlatego zapis 
ten jest niepotrzebny. Tego rodzaju przepis jest zbędny, ponieważ oczywiste jest, że zarówno 
oferent, jak i instytucja zamawiająca, winni przestrzegać ustawodawstwa UE.

Poprawka 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1032
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 1033
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do przepisów wykonawczych w niniejszym artykule ogranicza się do 
ustawodawstwa Unii w określonych dziedzinach regulacji. Odniesienie to należy rozszerzyć w 
taki sposób, aby uwzględnić krajowe ustawodawstwo i systemy regulacji rynku pracy.

Poprawka 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, 
co najmniej w równoważny sposób, z 
obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 

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

krajowego w dziedzinie prawa socjalnego i 
prawa pracy lub prawa ochrony środowiska 
bądź z przepisów międzynarodowego 
prawa socjalnego i prawa ochrony 
środowiska wymienionych w załączniku 
XI.

Or. de

Uzasadnienie

Oferenci muszą przestrzegać nie tylko prawodawstwa UE, ale i ustawodawstwa krajowego.

Poprawka 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Instytucje zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, co 
najmniej w równoważny sposób, z 
obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z obowiązkami 
dotyczącymi warunków pracy w ramach 
łańcucha dostaw, zgodnie z 
uregulowaniami i przepisami prawa pracy
w krajach, w których odbywa się proces 
produkcji, a także zgodnie z konwencjami 
międzynarodowymi wymienionymi w
załączniku XI, w zależności od tego, które 
są korzystniejsze dla pracowników.

Przepisy te obejmują:
a) przepisy określone w ośmiu głównych 
konwencjach MOP (wolność związkowa i 
rokowania zbiorowe, praca przymusowa i 
obowiązkowa, dyskryminacja w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania zawodu, 
praca dzieci);
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b) bezpieczeństwo i higienę pracy;
c) czas pracy;
d) płace i
e) ubezpieczenia społeczne.

Or. en

Poprawka 1036
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Instytucje zamawiające nie udzielają
zamówienia oferentowi, który złożył 
najlepszą ofertę, jeżeli ustalą na podstawie 
jasnych i wystarczających dowodów, że 
oferta ta nie jest zgodna, co najmniej w 
równoważny sposób, z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że instytucje zamawiające nie powinny udzielać zamówienia kandydatowi, 
który – jak dowiedziono – narusza prawo socjalne, prawo pracy lub prawo ochrony 
środowiska.

Poprawka 1037
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W procedurze otwartej instytucje 
zamawiające mogą podjąć decyzję 
o rozpatrzeniu ofert przed weryfikacją 
spełnienia kryteriów kwalifikacji, pod 
warunkiem że przestrzegają odpowiednich 
przepisów niniejszej sekcji, 
w szczególności zasady, że zamówienia nie 
udziela się oferentowi, który powinien 
zostać wykluczony na podstawie art. 55 
lub nie spełnia kryteriów kwalifikacji 
określonych przez instytucję zamawiającą, 
zgodnie z podsekcją 1 niniejszej sekcji.

skreślony

Or. fr

Poprawka 1038
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W procedurze otwartej instytucje 
zamawiające mogą podjąć decyzję 
o rozpatrzeniu ofert przed weryfikacją 
spełnienia kryteriów kwalifikacji, pod 
warunkiem że przestrzegają odpowiednich 
przepisów niniejszej sekcji, 
w szczególności zasady, że zamówienia nie 
udziela się oferentowi, który powinien 
zostać wykluczony na podstawie art. 55 
lub nie spełnia kryteriów kwalifikacji 
określonych przez instytucję zamawiającą, 
zgodnie z podsekcją 1 niniejszej sekcji.

skreślony

Or. fr

Poprawka 1039
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W procedurze otwartej instytucje 
zamawiające mogą podjąć decyzję o 
rozpatrzeniu ofert przed weryfikacją 
spełnienia kryteriów kwalifikacji, pod 
warunkiem że przestrzegają odpowiednich 
przepisów niniejszej sekcji, w 
szczególności zasady, że zamówienia nie 
udziela się oferentowi, który powinien 
zostać wykluczony na podstawie art. 55 lub 
nie spełnia kryteriów kwalifikacji 
określonych przez instytucję zamawiającą, 
zgodnie z podsekcją 1 niniejszej sekcji.

3. W procedurze otwartej instytucje 
zamawiające mogą podjąć decyzję o 
rozpatrzeniu ofert przed weryfikacją 
spełnienia kryteriów kwalifikacji, pod 
warunkiem że przestrzegają odpowiednich 
przepisów niniejszej sekcji, w 
szczególności zasady, że zamówienia nie 
udziela się oferentowi, który powinien 
zostać wykluczony na podstawie art. 55 lub 
nie spełnia kryteriów kwalifikacji 
określonych przez instytucję zamawiającą, 
zgodnie z podsekcją 1-2 niniejszej sekcji.

Or. en

Poprawka 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 w celu zmiany wykazu w 
załączniku XI, jeżeli jest to konieczne ze 
względu na zawarcie nowych umów 
międzynarodowych lub modyfikację 
obowiązujących umów 
międzynarodowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 1041
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek wykluczenia kandydata lub 
oferenta z udziału w zamówieniu 
publicznym ma zastosowanie również w 
przypadku, gdy skazanie prawomocnym 
wyrokiem dotyczy dyrektorów 
przedsiębiorstw lub wszelkich innych osób 
posiadających uprawnienia do 
reprezentowania kandydata lub oferenta,
podejmowania dotyczących go decyzji lub 
sprawowania nad nim kontroli.

Obowiązek wykluczenia kandydata lub 
oferenta z udziału w zamówieniu 
publicznym ma zastosowanie również w 
przypadku, gdy skazanie prawomocnym 
wyrokiem dotyczy dyrektorów 
przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Bez jasnej definicji, taki zapis niesie za sobą ryzyko nieprawidłowego wykorzystania lub 
sporów prawnych.

Poprawka 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli takie podstawy do wykluczenia 
pojawią się w trakcie procedury 
wybierania wykonawcy, decydują one 
również o wykluczeniu zainteresowanego 
przedsiębiorstwa z udziału w procedurze 
udzielania zamówienia.

Or. it

Poprawka 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z udziału w zamówieniu wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 
zamawiająca wie o decyzji, która uzyskała 
powagę rzeczy osądzonej, w której 
stwierdza się, że wykonawca nie wypełnił 

2. Z udziału w zamówieniu publicznym
wyklucza się każdego wykonawcę, jeżeli 
wykonawca nie wypełnił obowiązków 
dotyczących płatności podatków lub 
opłacenia składek na ubezpieczenie 
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obowiązków dotyczących płatności 
podatków lub opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne, zgodnie z 
przepisami prawa kraju, w którym 
prowadzi działalność, lub zgodnie z 
przepisami prawa kraju instytucji 
zamawiającej.

społeczne, zgodnie z przepisami prawa 
kraju, w którym prowadzi działalność, lub 
zgodnie z przepisami prawa kraju instytucji 
zamawiającej.

Or. it

Poprawka 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Z udziału w zamówieniu wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli:

udowodniono ponad wszelką wątpliwość, 
że dopuścił się poważnych i wielokrotnych 
naruszeń przepisów dotyczących 
opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne, zgodnie z przepisami prawa 
kraju, w którym prowadzi działalność, lub 
zgodnie z przepisami prawa kraju 
instytucji zamawiającej;
udowodniono ponad wszelką wątpliwość, 
że dopuścił się poważnych i wielokrotnych 
naruszeń obowiązków dotyczących 
płatności podatków, zgodnie z przepisami 
prawa kraju, w którym prowadzi 
działalność, lub zgodnie z przepisami 
prawa kraju instytucji zamawiającej;
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Or. it

Poprawka 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek powtarzającym się
naruszeniu obowiązków wynikających z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa pracy
wymienionych w załączniku XI, 
ograniczając się jednak do dostawców 
bezpośrednich.

Or. en

Poprawka 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI. Zgodność 
z prawodawstwem unijnym lub przepisami 
międzynarodowymi obejmuje również 
spełnienie wymogów w równoważny 
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sposób; sposób. Aby wykluczyć oferty w świetle 
niniejszego artykułu, wykorzystane mogą 
być jedynie przypadki naruszenia, w 
których zapadł wyrok organu wymiaru 
sprawiedliwości lub właściwego organu w 
Unii, lub właściwego organu będącego 
sygnatariuszem Porozumienia w sprawie 
zamówień rządowych WTO.

Or. en

Poprawka 1048
Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI i jeżeli 
naruszenie to zostało stwierdzone 
prawomocnie przez właściwy sąd.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na poważne konsekwencje prawne, również w przypadku fakultatywnej podstawy 
wykluczenia, naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska powinno zostać stwierdzone prawomocnie przez sąd, aby uniknąć braku 
pewności prawa i arbitralnych decyzji. Zdanie drugie jest niejasne, należy je zatem skreślić, 
aby uniknąć braku pewności prawa.

Poprawka 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1050
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek naruszeniu obowiązków 
wynikających z ustawodawstwa krajowego 
lub prawodawstwa Unii w dziedzinie 
prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z układów 
zbiorowych, w tym układów dotyczących 
wynagrodzenia, lub przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI. Zgodność z 
prawodawstwem unijnym lub przepisami 
międzynarodowymi obejmuje również 
spełnienie wymogów w równoważny 
sposób;
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Or. de

Poprawka 1051
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do przepisów wykonawczych w niniejszym artykule ogranicza się do 
ustawodawstwa Unii w określonych dziedzinach regulacji. Odniesienie to należy rozszerzyć w 
taki sposób, aby uwzględnić krajowe ustawodawstwo i systemy regulacji rynku pracy.

Poprawka 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 

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

prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI. Zgodność z 
prawodawstwem unijnym lub przepisami 
międzynarodowymi obejmuje również 
spełnienie wymogów w równoważny 
sposób;

Or. de

Poprawka 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z
obowiązkami dotyczącymi warunków 
pracy w ramach łańcucha dostaw, zgodnie 
z uregulowaniami i przepisami prawa
pracy w krajach, w których ma miejsce 
proces produkcji, a także zgodnie z 
konwencjami międzynarodowymi 
wymienionymi w załączniku XI, w 
zależności od tego, które są korzystniejsze 
dla pracowników.

Przepisy te obejmują:
a) przepisy określone w ośmiu głównych 
konwencjach MOP (wolność związkowa i 
rokowania zbiorowe, praca przymusowa i 
obowiązkowa, dyskryminacja w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania zawodu, 
praca dzieci);
b) bezpieczeństwo i higienę pracy;
c) czas pracy;



AM\908712PL.doc 177/181 PE492.859v01-00

PL

d) płace i 
e) ubezpieczenia społeczne. 
Zgodność z prawodawstwem unijnym lub 
przepisami międzynarodowymi obejmuje 
również spełnienie wymogów w 
równoważny sposób;

Or. en

Poprawka 1054
Catherine Stihler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Instytucja zamawiająca wyklucza z 
udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego każdego 
wykonawcę, jeżeli został spełniony jeden z 
warunków, o których mowa w ust. 1, 2 i 
2a (nowy) oraz w ust. 3 lit. c) lub d), 
dotyczących podwykonawcy 
zaproponowanego przez wykonawcę 
zgodnie z art. 71.

Or. de

Poprawka 1056
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli wykonawca podlega 
postępowaniu upadłościowemu lub 
likwidacyjnemu, jego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z 
wierzycielami, zawiesił działalność 
gospodarczą albo znajduje się w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w krajowych 
przepisach ustawowych i wykonawczych;

b) jeżeli wykonawca podlega 
postępowaniu upadłościowemu lub 
likwidacyjnemu, jego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawiesił działalność 
gospodarczą albo znajduje się w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w krajowych 
przepisach ustawowych i wykonawczych;

Or. en

Uzasadnienie

Częstej sytuacji, w której wykonawca zawarł ugodę z wierzycielami, nie należy uznawać za 
podstawę wykluczenia jako taką.

Poprawka 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na poważne konsekwencje prawne wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia, również w przypadku fakultatywnej podstawy wykluczenia, brzmienie niniejszego 
akapitu jest zbyt nieprecyzyjne. Tym bardziej, że udowodnienie winy, o którym mowa we 
wniosku Komisji, może nastąpić „za pomocą dowolnych środków”. Pojęcie „poważnego 
wykroczenia zawodowego” nie zostało określone obiektywnie w dyrektywie, natomiast każda 
decyzja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia powinna się 
opierać na obiektywnych i możliwych do zweryfikowania kryteriach, a swoboda instytucji 
zamawiającej powinna byc ograniczona.

Poprawka 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jeżeli instytucja zamawiająca może 
udowodnić za pomocą dowolnych 
środków, że wykonawca jest winny 
poważnego wykroczenia zawodowego, 
innego niż wykroczenie wskazane w lit. a), 
na przykład jeżeli wykonawca dopuścił się 
znacznych lub uporczywych niedociągnięć 
w realizacji jakiegokolwiek istotnego 
wymogu w ramach wcześniejszego 
zamówienia lub wcześniejszych zamówień 
o podobnym charakterze, realizowanych 
dla tej samej instytucji zamawiającej.

Or. en

Uzasadnienie

Dwa odrębne powody wykluczenia w lit. c) i d) mogą sugerować, że przypadki, o których 
mowa w lit. d) nie stanowią przypadków poważnego wykroczenia zawodowego, o którym 
mowa w lit. c). Dla potrzeb jasności proponuje się połączyć powody wykluczenia w lit. c) i d) 
i utworzyć nową lit. c).

Poprawka 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) jeżeli wykonawca miał znaczne lub 
stałe niedociągnięcia w realizacji 
jakiegokolwiek istotnego wymogu w 
ramach wcześniejszego zamówienia lub
wcześniejszych zamówień o podobnym 
charakterze dla tej samej instytucji 
zamawiającej.

skreślona

Or. en
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Poprawka 1061
Marc Tarabella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) jeżeli wykonawca miał znaczne lub stałe 
niedociągnięcia w realizacji 
jakiegokolwiek istotnego wymogu 
w ramach wcześniejszego zamówienia lub 
wcześniejszych zamówień o podobnym 
charakterze dla tej samej instytucji 
zamawiającej.

d) jeżeli wykonawca miał znaczne lub stałe 
niedociągnięcia w realizacji 
jakiegokolwiek istotnego wymogu 
w ramach wcześniejszego zamówienia lub 
wcześniejszych zamówień o podobnym 
charakterze dla tej samej instytucji 
zamawiającej lub dla innych instytucji.

Or. fr


