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Poprawka 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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 umyślnie lub na 
skutek niedbalstwa znaczne lub stałe 
niedociągnięcia w realizacji 
jakiegokolwiek istotnego wymogu w 
ramach wcześniejszego zamówienia lub 
wcześniejszych zamówień o podobnym 
charakterze dla tej samej instytucji 
zamawiającej.

Or. de

Poprawka 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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 figuruje w oficjalnym 
rejestrze uchybień zgodnie z art. 73a.

Or. en

Poprawka 1064
Anna Hedh

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

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie jest niezbędne w celu uniknięcia powtarzających się przypadków nadużyć w 
państwach członkowskich i wśród samorządów terytorialnych, ktore wszystkie są częścią 
sektora publicznego.

Poprawka 1065
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje ryzyko, że wykonawca, który nie wypełnił swoich zobowiązań umownych wobec jednej 
instytucji zamawiającej, zrobi to samo wobec innej. Instytucje zamawiające powinny móc 
tego uniknąć, jeżeli będą informowane o takich nieprawidłowościach.

Poprawka 1066
António Fernando Correia de Campos
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) jeżeli wykonawca był zaangażowany w 
świadczenie doradztwa lub prowadzenie 
badań i konsultacji, o których mowa w 
art. 39 ust. 1.

Or. pt

Poprawka 1067
Monica Luisa Macovei

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) jeżeli nie można było skutecznie 
zaradzić konfliktowi interesów w sposób, o 
którym mowa w art. 21 ust. 3;

Or. en

Poprawka 1068
Monica Luisa Macovei

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) jeżeli wykonawca nie dostarczył 
odpowiednich informacji dotyczących 
własności, w tym o swoich 
podwykonawcach;

Or. en
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Poprawka 1069
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zastosowania podstawy 
wykluczenia, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. d), instytucje zamawiające 
przedstawiają metodę oceny wykonania 
umowy, która jest oparta na obiektywnych 
i wymiernych kryteriach oraz jest 
stosowana w sposób systematyczny, spójny 
i przejrzysty. Każdą ocenę wykonania 
przekazuje się danemu wykonawcy, który 
musi mieć możliwość zgłoszenia sprzeciwu 
wobec zawartych w niej ustaleń i 
uzyskania ochrony sądowej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie takiej metody należy do państw członkowskich, gdyż małe instytucje 
zamawiające nie są w stanie zrobić tego we własnym zakresie.

Poprawka 1070
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zastosowania podstawy 
wykluczenia, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. d), instytucje zamawiające 
przedstawiają metodę oceny wykonania 
umowy, która jest oparta na obiektywnych 
i wymiernych kryteriach oraz jest 
stosowana w sposób systematyczny, spójny 
i przejrzysty. Każdą ocenę wykonania 
przekazuje się danemu wykonawcy, który 
musi mieć możliwość zgłoszenia sprzeciwu 

skreślony
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wobec zawartych w niej ustaleń i 
uzyskania ochrony sądowej.

Or. de

Poprawka 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zastosowania podstawy 
wykluczenia, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. d), instytucje zamawiające 
przedstawiają metodę oceny wykonania 
umowy, która jest oparta na obiektywnych 
i wymiernych kryteriach oraz jest 
stosowana w sposób systematyczny, spójny 
i przejrzysty. Każdą ocenę wykonania 
przekazuje się danemu wykonawcy, który 
musi mieć możliwość zgłoszenia sprzeciwu 
wobec zawartych w niej ustaleń i 
uzyskania ochrony sądowej.

skreślony

Or. en

Poprawka 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zastosowania podstawy 
wykluczenia, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. d), instytucje zamawiające 
przedstawiają metodę oceny wykonania 
umowy, która jest oparta na obiektywnych 
i wymiernych kryteriach oraz jest 
stosowana w sposób systematyczny, spójny 
i przejrzysty. Każdą ocenę wykonania 

W celu zastosowania podstawy 
wykluczenia, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. d), instytucje zamawiające 
muszą przedstawić jako dowód 
prawomocny wyrok sądowy przeciwko 
wykonawcy za nieprawidłową realizację 
lub oświadczenie wykonawcy o 
przyznaniu się do winy w zakresie 
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przekazuje się danemu wykonawcy, który 
musi mieć możliwość zgłoszenia sprzeciwu 
wobec zawartych w niej ustaleń i 
uzyskania ochrony sądowej.

nieprawidłowej realizacji.

Or. de

Uzasadnienie

Art. 55 ust. 3 lit. d) niesie ze sobą ryzyko arbitralnych decyzji i dających się uniknąć sporów, 
jeżeli z przepisów nie będzie wynikał obowiązek przedstawienia konkretnych dowodów, które 
dostarcza instytucja zamawiająca przed zastosowaniem wykluczenia. Można wprowadzić np. 
wymóg przedstawienia przez instytucję zamawiającą wyroku za nieprawidłowe wykonanie 
umowy przez wykonawcę lub oświadczenia wykonawcy o przyznaniu się do winy. Ponadto 
wykroczenie musiałoby być zawinione.

Poprawka 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Danie kandydatowi lub oferentowi takiej możliwości może znacznie wydłużyć i skomplikować 
postępowanie, gdyż teoretycznie każda decyzja instytucji zamawiającej dotycząca wyboru 
kandydatów może zostać zakwestionowana w ten sposób. Co więcej taka procedura 
„samonaprawcza” stwarza dodatkowe obciążenie administracyjne dla instytucji 
zamawiającej, gdyż dochodzi jej dodatkowy obowiązek oceny środków podjętych przez 
kandydatów i oferentów, z uwzględnieniem wagi i szczególnych okoliczności przestępstwa lub 
wykroczenia.
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Poprawka 1074
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 1076
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu kandydat lub oferent musi 
udowodnić, że zrekompensował wszelkie 
szkody spowodowane przestępstwem lub 
wykroczeniem, wyczerpująco wyjaśnił 
fakty i okoliczności poprzez aktywną 
współpracę z organami śledczymi i podjął 
konkretne środki techniczne, 
organizacyjne i kadrowe, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub wykroczeniom. 
Instytucje zamawiające oceniają środki 
podjęte przez kandydatów i oferentów, 
uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności przestępstwa lub 
wykroczenia. Jeżeli instytucja 
zamawiająca uważa, że środki te są 
niewystarczające, podaje powody swojej 
decyzji.

skreślony

Or. en

Poprawka 1078
Lara Comi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu kandydat lub oferent musi 
udowodnić, że zrekompensował wszelkie 
szkody spowodowane przestępstwem lub 
wykroczeniem, wyczerpująco wyjaśnił 
fakty i okoliczności poprzez aktywną 
współpracę z organami śledczymi i podjął 
konkretne środki techniczne, 
organizacyjne i kadrowe, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub wykroczeniom. 
Instytucje zamawiające oceniają środki 
podjęte przez kandydatów i oferentów, 
uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności przestępstwa lub 
wykroczenia. Jeżeli instytucja 
zamawiająca uważa, że środki te są 
niewystarczające, podaje powody swojej 
decyzji.

skreślony

Or. it

Poprawka 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu kandydat lub oferent musi 
udowodnić, że zrekompensował wszelkie 
szkody spowodowane przestępstwem lub 
wykroczeniem, wyczerpująco wyjaśnił 
fakty i okoliczności poprzez aktywną 
współpracę z organami śledczymi i podjął 
konkretne środki techniczne, organizacyjne 
i kadrowe, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
wykroczeniom. Instytucje zamawiające 
oceniają środki podjęte przez kandydatów i

W tym celu kandydat, oferent lub 
podwykonawca musi udowodnić, że 
zrekompensował wszelkie szkody 
spowodowane przestępstwem lub 
wykroczeniem, wyczerpująco wyjaśnił 
fakty i okoliczności poprzez aktywną 
współpracę z organami śledczymi i podjął 
konkretne środki techniczne, organizacyjne 
i kadrowe, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
wykroczeniom. Instytucje zamawiające 
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oferentów, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności przestępstwa lub 
wykroczenia. Jeżeli instytucja zamawiająca 
uważa, że środki te są niewystarczające, 
podaje powody swojej decyzji.

oceniają środki podjęte przez kandydatów, 
oferentów lub podwykonawców, 
uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności przestępstwa lub 
wykroczenia. Jeżeli instytucja zamawiająca 
uważa, że środki te są niewystarczające, 
podaje powody swojej decyzji.

Or. de

Poprawka 1080
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie są zobowiązane do nakładania 
wszystkich warunków wymienionych w
ust. 2, 3 i 4, ale nie mogą przewidzieć 
wymogów innych niż te, które zostały 
wymienione, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych sytuacji związanych ze 
szczególnym ryzykiem wynikającym z 
charakteru robót budowlanych, usług lub 
dostaw.

Or. en

Poprawka 1081
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 
odpowiednie dla zagwarantowania, że 
kandydat lub oferent posiada zdolność 
prawną i finansową oraz zdolność 
handlową i techniczną niezbędne do 

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

realizacji udzielanego zamówienia. W 
związku z tym nie można w żadnym 
przypadku odrzucić oferty wyłącznie z 
tego powodu, że nie zawiera ona 
odniesienia do wcześniejszych zamówień.
Kryterium to można stosować jako 
dodatkowe przy ocenie oferty.
Wszystkie wymagania muszą być związane 
z przedmiotem zamówienia i ściśle 
proporcjonalne do tego przedmiotu, 
biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

Or. fr

Poprawka 1082
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 
odpowiednie dla zagwarantowania, że 
kandydat lub oferent posiada zdolność 
prawną i finansową oraz zdolność 
handlową i techniczną niezbędne do 
realizacji udzielanego zamówienia. W 
związku z tym nie można w żadnym 
przypadku odrzucić oferty wyłącznie z 
tego powodu, że nie zawiera ona 
odniesienia do wcześniejszych zamówień. 
Wszystkie wymagania muszą być 
związane z przedmiotem zamówienia i 
ściśle proporcjonalne do tego przedmiotu, 
biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

Or. fr
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Poprawka 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do wystarczającej 
sytuacji ekonomicznej i finansowej 
instytucje zamawiające mogą wymagać od 
wykonawców posiadania odpowiedniej 
zdolności finansowej i ekonomicznej. W 
tym celu mogą wymagać, aby wykonawcy 
mieli określony minimalny roczny obrót, w
tym określony minimalny obrót w obszarze 
objętym zamówieniem, oraz by posiadali 
odpowiednie ubezpieczenie z tytułu ryzyka 
zawodowego.

1. Instytucje zamawiające nie mogą 
wymagać, aby wykonawcy mieli określony 
minimalny roczny obrót, z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych sytuacji 
związanych ze szczególnym ryzykiem 
wynikającym z charakteru robót 
budowlanych, usług lub dostaw.
Instytucja zamawiająca wskazuje tego 
rodzaju wyjątkowe sytuacje w
dokumentach specyfikujących 
zamówienie. W takim przypadku
minimalny roczny obrót nie może 
przekraczać dwukrotności szacunkowej 
wartości zamówienia.

Or. en

Poprawka 1084
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do wystarczającej 
sytuacji ekonomicznej i finansowej 
instytucje zamawiające mogą wymagać od 
wykonawców posiadania odpowiedniej 
zdolności finansowej i ekonomicznej. W 
tym celu mogą wymagać, aby wykonawcy 
mieli określony minimalny roczny obrót, w 
tym określony minimalny obrót w obszarze 
objętym zamówieniem, oraz by posiadali 
odpowiednie ubezpieczenie z tytułu ryzyka 
zawodowego.

1. W odniesieniu do wystarczającej 
sytuacji ekonomicznej i finansowej 
instytucje zamawiające mogą wymagać od 
wykonawców posiadania odpowiedniej 
zdolności finansowej i ekonomicznej. W 
tym celu mogą wymagać, aby wykonawcy 
mieli określony minimalny roczny obrót w 
ciągu co najmniej ostatnich pięciu lat, w 
tym określony minimalny obrót w obszarze 
objętym zamówieniem, oraz by posiadali 
odpowiednie ubezpieczenie z tytułu ryzyka 
zawodowego.
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Or. it

Poprawka 1085
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do wystarczającej 
sytuacji ekonomicznej i finansowej 
instytucje zamawiające mogą wymagać od 
wykonawców posiadania odpowiedniej 
zdolności finansowej i ekonomicznej. W 
tym celu mogą wymagać, aby wykonawcy 
mieli określony minimalny roczny obrót, w 
tym określony minimalny obrót w obszarze 
objętym zamówieniem, oraz by posiadali 
odpowiednie ubezpieczenie z tytułu ryzyka 
zawodowego.

1. W odniesieniu do wystarczającej 
sytuacji ekonomicznej i finansowej 
instytucje zamawiające mogą wymagać od 
wykonawców posiadania odpowiedniej 
zdolności finansowej i ekonomicznej. W 
tym celu mogą wymagać, aby wykonawcy 
mieli określony minimalny roczny obrót w 
ostatnich trzech latach, w tym określony 
minimalny obrót w obszarze objętym 
zamówieniem, oraz by posiadali 
odpowiednie ubezpieczenie z tytułu ryzyka 
zawodowego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać sytuacji, w których instytucje zamawiające wymagają minimalnego obrotu 
rocznego w zbyt długim okresie czasu, co mogłoby utrudniać udział wykonawców.

Poprawka 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny roczny obrót nie może 
przekraczać trzykrotności szacunkowej 
wartości zamówienia, z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych sytuacji 
odnoszących się do szczególnego ryzyka 
związanego z charakterem robót 
budowlanych, usług lub dostaw. 

skreślony
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Instytucja zamawiająca wskazuje tego 
rodzaju wyjątkowe sytuacje w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie.

Or. en

Poprawka 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny roczny obrót nie może 
przekraczać trzykrotności szacunkowej 
wartości zamówienia, z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych sytuacji 
odnoszących się do szczególnego ryzyka 
związanego z charakterem robót 
budowlanych, usług lub dostaw. Instytucja 
zamawiająca wskazuje tego rodzaju 
wyjątkowe sytuacje w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.

Minimalny roczny obrót nie może 
przekraczać szacunkowej wartości 
zamówienia, z wyjątkiem należycie 
uzasadnionych sytuacji odnoszących się do 
szczególnego ryzyka związanego z 
charakterem robót budowlanych, usług lub 
dostaw. Instytucja zamawiająca wskazuje 
tego rodzaju wyjątkowe sytuacje w 
dokumentach specyfikujących zamówienie.

Or. fr

Poprawka 1088
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny roczny obrót nie może 
przekraczać trzykrotności szacunkowej 
wartości zamówienia, z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych sytuacji 
odnoszących się do szczególnego ryzyka 
związanego z charakterem robót 
budowlanych, usług lub dostaw. Instytucja 
zamawiająca wskazuje tego rodzaju 

Wyżej wspomniany minimalny roczny 
obrót nie może przekraczać trzykrotności 
szacunkowej wartości zamówienia, z 
wyjątkiem należycie uzasadnionych 
sytuacji odnoszących się do szczególnego 
ryzyka związanego z charakterem robót 
budowlanych, usług lub dostaw. Instytucja 
zamawiająca wskazuje tego rodzaju 
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wyjątkowe sytuacje w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.

wyjątkowe sytuacje w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.

Or. it

Poprawka 1089
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny roczny obrót nie może 
przekraczać trzykrotności szacunkowej 
wartości zamówienia, z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych sytuacji 
odnoszących się do szczególnego ryzyka 
związanego z charakterem robót 
budowlanych, usług lub dostaw. Instytucja 
zamawiająca wskazuje tego rodzaju 
wyjątkowe sytuacje w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.

Minimalny roczny obrót nie może 
przekraczać dwukrotności szacunkowej 
wartości zamówienia, z wyjątkiem 
należycie uzasadnionych sytuacji 
odnoszących się do szczególnego ryzyka 
związanego z charakterem robót 
budowlanych, usług lub dostaw. Instytucja 
zamawiająca wskazuje tego rodzaju 
wyjątkowe sytuacje w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagany minimalny obrót roczny nie powinien być zbyt wysoki, by nie ograniczać zbytnio 
liczby wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poprawka 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zamówienie jest dzielone na części, 
niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
każdej poszczególnej części. Instytucja 
zamawiająca może jednak określić 
minimalny roczny obrót poprzez 

Jeżeli zamówienie jest dzielone na części, 
niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
każdej poszczególnej części.
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odniesienie do grup części na wypadek, 
gdyby zwycięskiemu oferentowi przyznano 
kilka części zamówienia do realizacji w 
tym samym czasie.

Or. en

Poprawka 1091
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zamówienie jest dzielone na części, 
niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
każdej poszczególnej części. Instytucja 
zamawiająca może jednak określić 
minimalny roczny obrót poprzez 
odniesienie do grup części na wypadek, 
gdyby zwycięskiemu oferentowi przyznano 
kilka części zamówienia do realizacji w 
tym samym czasie.

Jeżeli zamówienie jest dzielone na części, 
niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
każdej poszczególnej części. Instytucja 
zamawiająca może jednak określić wyżej 
wspomniany minimalny roczny obrót 
poprzez odniesienie do grup części na 
wypadek, gdyby zwycięskiemu oferentowi 
przyznano kilka części zamówienia do 
realizacji w tym samym czasie.

Or. it

Poprawka 1092
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do zdolności technicznej i 
zawodowej instytucje zamawiające mogą 
wymagać, aby wykonawcy posiadali 
niezbędne zasoby ludzkie i techniczne oraz 
doświadczenie umożliwiające realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości. Instytucja zamawiająca może 
stwierdzić, że wykonawcy nie zrealizują 
zamówienia na odpowiednim poziomie 

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

Or. de

Uzasadnienie

Nie jest jasne, na ile bliżej nieokreślone „sprzeczne interesy” w rozumieniu zdania drugiego 
mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Ponadto ustalanie „sprzeczności 
interesów” nie powinno należeć wyłącznie do instytucji zamawiąjącej.

Poprawka 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przestrzegają przepisów mających 
zastosowanie w każdym z państw 
członkowskich w zakresie integracji 
zawodowej osób niepełnosprawnych;

Or. es

Poprawka 1094
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W każdej chwili w toku postępowania 
instytucja zamawiająca może poprosić
kandydata lub oferenta o przedstawienie
całości lub części wymaganej 
dokumentacji, jeżeli wydaje się to 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
przebiegu postępowania.

1. W każdej chwili w toku postępowania 
instytucja zamawiająca wymaga od
kandydata lub oferenta przedstawienia
całości lub części wymaganej 
dokumentacji, jeżeli wydaje się to 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
przebiegu postępowania.
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Or. es

Poprawka 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Oświadczenia i dowody wymagane 
przez instytucję zamawiającą, które nie 
zostały przedłożone w terminie składnia 
ofert, mogą zostać dostarczone w 
wyznaczonym dodatkowym terminie.

Or. de

Uzasadnienie

W formalnych postępowaniach należy dopuścić możliwość drobnych modyfikacji lub korekt. 
Instytucja zamawiająca mogłaby w ten sposób zażądać od przedsiębiorstw dostarczenia 
brakujących dokumentów. W przeciwnym razie instytucja zamawiająca musiałaby wykluczyć 
z urzędu nawet najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę odpowiedniego i znanego 
przedsiębiorstwa, jeżeli brakowałoby choćby jednego dokumentu wymaganego przez 
właściwy podmiot zamawiający w celu wykazania zdolności do wykonania usług, bądź 
dokument ten byłby niekompletny.

Poprawka 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od kandydatów i oferentów nie wymaga 
się ponownego złożenia zaświadczenia ani 
innego dokumentu dowodowego, który 
został już przedłożony tej samej instytucji 
zamawiającej w ciągu ostatnich czterech 
lat w ramach wcześniejszego 
postępowania i jest nadal ważny.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate acces of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
possibility to verify whether a candidate fulfills requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Poprawka 1097
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od kandydatów i oferentów nie wymaga 
się ponownego złożenia zaświadczenia ani 
innego dokumentu dowodowego, który 
został już przedłożony tej samej instytucji 
zamawiającej w ciągu ostatnich czterech
lat w ramach wcześniejszego postępowania 
i jest nadal ważny.

Od kandydatów i oferentów nie wymaga 
się ponownego złożenia zaświadczenia ani 
innego dokumentu dowodowego, który 
został już przedłożony tej samej instytucji 
zamawiającej w ciągu ostatnich dwóch lat 
w ramach wcześniejszego postępowania i 
jest nadal ważny. W razie wątpliwości co 
do jego ważności instytucja zamawiająca 
jest jednak uprawniona do wymagania w 
trakcie postępowania nowszego 
dokumentu dowodowego.

Or. en

Poprawka 1098
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Najpóźniej 2 lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 korzystanie z 

2. Najpóźniej 2 lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 korzystanie z 
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e-Certis staje się obowiązkowe, a 
instytucje zamawiające są zobowiązane 
wymagać jedynie takich rodzajów 
zaświadczeń lub form dokumentów 
dowodowych, które są dostępne w e-Certis.

e-Certis staje się obowiązkowe, a 
instytucje zamawiające są zobowiązane 
wymagać jedynie takich rodzajów 
zaświadczeń lub form dokumentów 
dowodowych, które są dostępne w e-Certis, 
z wyjątkiem należycie uzasadnionych 
sytuacji związanych ze szczególnym 
ryzykiem wynikającym z charakteru robót 
budowlanych, usług lub dostaw.

Or. en

Poprawka 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 59 skreślony
Europejski paszport zamówień
1. Na wniosek wykonawcy prowadzącego 
działalność w danym państwie 
członkowskim i spełniającego konieczne 
warunki, organy krajowe wydają 
europejski paszport zamówień. Europejski 
paszport zamówień zawiera dane 
określone w załączniku XIII i jest 
sporządzany w oparciu o standardowy 
formularz. 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 w celu modyfikacji 
załącznika XIII z uwagi na postęp 
techniczny lub z przyczyn 
administracyjnych. Komisja ustanawia 
również standardowy formularz 
europejskiego paszportu zamówień. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
91.
2. Najpóźniej 2 lata po terminie 
przewidzianym w art. 92 ust. 1 paszport 
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przedstawia się wyłącznie w formie 
elektronicznej. 
3. Organ wydający paszport zwraca się o 
udzielenie stosownych informacji 
bezpośrednio do właściwych organów, z 
wyjątkiem przypadków, gdy udzielenie 
tych informacji jest zabronione na mocy 
krajowych przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych.
4. Europejski paszport zamówień jest 
uznawany przez wszystkie instytucje 
zamawiające jako dowód spełnienia 
warunków udziału, których dotyczy, i nie 
może być kwestionowany bez 
uzasadnienia. Takie uzasadnienie może 
być związane z faktem, że paszport został 
wydany ponad sześć miesięcy wcześniej.
5. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, wszelkie informacje dotyczące 
autentyczności i treści europejskiego 
paszportu zamówień. Właściwe organy 
państwa członkowskiego prowadzenia 
działalności przekazują te informacje 
zgodnie z art. 88.

Or. en

Uzasadnienie

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Poprawka 1100
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Najpóźniej 2 lata po terminie 
przewidzianym w art. 92 ust. 1 paszport 
przedstawia się wyłącznie w formie 
elektronicznej.

2. Najpóźniej 4 lata po terminie 
przewidzianym w art. 92 ust. 1 paszport 
przedstawia się wyłącznie w formie 
elektronicznej.

Or. it

Poprawka 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ wydający paszport zwraca się o 
udzielenie stosownych informacji 
bezpośrednio do właściwych organów, z 
wyjątkiem przypadków, gdy udzielenie 
tych informacji jest zabronione na mocy 
krajowych przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych.

3. Organ wydający paszport zwraca się o 
udzielenie stosownych informacji 
bezpośrednio do właściwych organów, z 
wyjątkiem przypadków, gdy udzielenie 
tych informacji jest zabronione na mocy 
krajowych przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych oraz z wyjatkiem 
przypadków, gdy informacje te mogą być 
uzyskane wyłącznie od samego 
wykonawcy. W takich przypadkach, aby 
uzyskać paszport zamówień publicznych, 
wykonawca musi dostarczyć organowi te 
informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Paszport zamówień publicznych obniży koszty transakcji w ramach postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego, lecz powinien zawierać więcej informacji niż tylko te, które organy 
mogą uzyskać we własnym zakresie. O informacje, których nie mogą uzyskać gdzie indziej,
muszą zatem zwrócić się do wykonawcy.

Poprawka 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Paszport zamówień zawiera 
informacje wymienione w załączniku XIII 
oraz oświadczenie, że wykonawca nie 
podejmował ani nie podejmie działań 
mających na celu:
a) wywarcie nieodpowiedniego wpływu na 
proces decyzyjny instytucji zamawiającej 
lub uzyskanie informacji poufnych, które 
mogą przynieść im nienależną korzyść w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) wejście w porozumienie z innymi 
kandydatami lub oferentami mające na 
celu zakłócenie konkurencji;
c) umyślne podanie informacji 
wprowadzających w błąd, które mogą 
mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące 
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia 
zamówienia.
Paszport zamówień musi być podpisany 
przez wykonawcę, który gwarantuje 
niniejszym ważność informacji zawartych 
w paszporcie zamowień.

Or. en

Poprawka 1103
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Europejski paszport zamówień jest 
uznawany przez wszystkie instytucje 
zamawiające jako dowód spełnienia 
warunków udziału, których dotyczy, i nie 
może być kwestionowany bez 

4. Europejski paszport zamówień jest 
uznawany przez wszystkie instytucje 
zamawiające jako dowód spełnienia 
warunków udziału, których dotyczy, i nie 
może być kwestionowany bez 
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uzasadnienia. Takie uzasadnienie może być 
związane z faktem, że paszport został 
wydany ponad sześć miesięcy wcześniej.

uzasadnienia. Takie uzasadnienie może być 
związane z charakterystyką danego 
przypadku lub z faktem, że paszport został 
wydany ponad sześć miesięcy wcześniej.
W takich przypadkach instytucja 
zamawiająca jest uprawniona do 
wymagania nowszych lub bardziej 
różnorodnych zaświaczeń.

Or. en

Poprawka 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Europejski paszport zamówień jest 
uznawany przez wszystkie instytucje 
zamawiające jako dowód spełnienia 
warunków udziału, których dotyczy, i nie 
może być kwestionowany bez 
uzasadnienia. Takie uzasadnienie może być 
związane z faktem, że paszport został 
wydany ponad sześć miesięcy wcześniej.

4. Europejski paszport zamówień jest 
uznawany przez wszystkie instytucje 
zamawiające jako dowód spełnienia 
warunków udziału, których dotyczy, i nie 
może być kwestionowany bez 
uzasadnienia. Takie uzasadnienie może być 
związane z faktem, że paszport został 
wydany ponad rok wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

Paszport zamówień publicznych powinien być wydawany na okres jednego roku. Podane w 
paszporcie informacje gospodarcze odzwierciedlą wówczas roczne sprawozdanie firmy i w 
ten sposób uniknie się powtrzania danych co sześć miesięcy. W odniesieniu do ważności 
informacji podanych w paszporcie, np. związanych z zadłużeniem sektora publicznego, 
wykonawca musi przedstawić zgodnie z art. 22 lit. c) oświadczenie, że nie podejmował ani nie 
podejmie działań mających na celu umyślne podanie informacji wprowadzających w błąd.

Poprawka 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Europejski paszport zamówień jest 
uznawany przez wszystkie instytucje 
zamawiające jako dowód spełnienia 
warunków udziału, których dotyczy, i nie 
może być kwestionowany bez 
uzasadnienia. Takie uzasadnienie może być 
związane z faktem, że paszport został 
wydany ponad sześć miesięcy wcześniej.

4. Europejski paszport zamówień jest 
uznawany przez wszystkie instytucje 
zamawiające jako dowód spełnienia 
warunków udziału, których dotyczy, i nie 
może być kwestionowany bez 
uzasadnienia. Takie uzasadnienie może być 
związane z faktem, że paszport został 
wydany ponad rok wcześniej.

Or. en

Poprawka 1106
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Oferenci mogą być wykluczeni z 
europejskiego paszportu zamowień z 
powodu niepłacenia składek na 
ubezpieczenia społeczne lub w przypadku, 
gdy wykonawca został skazany 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
w zakresie etyki zawodowej lub był winny 
innego poważnego wykroczenia 
zawodowego.

Or. en

Poprawka 1107
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Co do zasady, sytuację ekonomiczną i 
finansową wykonawcy można udowodnić 

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

przestrzegania przepisów i norm w 
zakresie dobrostanu zwierząt, można 
udowodnić za pomocą jednego lub 
większej liczby dokumentów 
wymienionych w załączniku XIV część 1.

Or. en

Poprawka 1108
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Instytucja zamawiająca wymaga od 
oferentów lub kandydatów dostarczenia 
dowodów na to, że podczas sporządzania 
swoich ofert uwzględnili obowiązki 
wynikające z przepisów o ochronie 
zatrudnienia i warunków pracy 
obowiązujących w miejscu, w którym 
mają zostać wykonane roboty budowlane 
lub w którym ma być świadczona usługa.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie identyczne z przepisami art. 27 ust. 2 ogólnej dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych 2004/18/WE. Nie ma powodów, by skreślać ten przepis, który zawiera przydatne 
wyjaśnienie.

Poprawka 1109
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego

Normy zapewniania jakości i normy 
zarządzania społecznego, środowiskowego
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i zarządzania dobrostanem zwierząt

Or. en

Poprawka 1110
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają przedstawienia 
certyfikatów sporządzonych przez 
niezależne jednostki zajmujące się 
poświadczaniem spełnienia przez 
wykonawcę określonych norm 
zapewniania jakości, w tym w zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, 
odnoszą się one do systemów zapewniania 
jakości opartych na odpowiednich seriach 
norm europejskich poświadczonych przez 
akredytowane jednostki. Instytucje 
zamawiające uznają równoważne 
certyfikaty jednostek mających siedzibę w 
innych państwach członkowskich.
Akceptują one także inne dowody 
stosowania równoważnych środków 
zapewniania jakości, przedkładane przez 
wykonawców, którzy nie mają dostępu do 
takich certyfikatów ani możliwości ich 
uzyskania w odpowiednim terminie.

1. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają przedstawienia 
certyfikatów sporządzonych przez 
niezależne jednostki zajmujące się 
poświadczaniem spełnienia przez 
wykonawcę określonych norm 
zapewniania jakości, w tym w zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych,
wymogów gospodarki społecznej i 
solidarnej oraz wymogów etycznego 
handlu, odnoszą się one do systemów 
zapewniania jakości opartych na 
odpowiednich seriach norm europejskich 
poświadczonych przez akredytowane 
jednostki. Instytucje zamawiające uznają 
równoważne certyfikaty jednostek 
mających siedzibę w innych państwach 
członkowskich. Akceptują one także inne 
dowody stosowania równoważnych 
środków zapewniania jakości, 
przedkładane przez wykonawców, którzy 
nie mają dostępu do takich certyfikatów 
ani możliwości ich uzyskania w 
odpowiednim terminie.

Or. en

Poprawka 1111
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają przedstawienia 
certyfikatów sporządzonych przez 
niezależne jednostki zajmujące się 
poświadczaniem spełnienia przez 
wykonawcę określonych norm 
zapewniania jakości, w tym w zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, 
odnoszą się one do systemów zapewniania 
jakości opartych na odpowiednich seriach 
norm europejskich poświadczonych przez 
akredytowane jednostki. Instytucje 
zamawiające uznają równoważne 
certyfikaty jednostek mających siedzibę w 
innych państwach członkowskich.
Akceptują one także inne dowody 
stosowania równoważnych środków 
zapewniania jakości, przedkładane przez 
wykonawców, którzy nie mają dostępu do 
takich certyfikatów ani możliwości ich 
uzyskania w odpowiednim terminie.

1. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają przedstawienia 
certyfikatów sporządzonych przez 
niezależne jednostki zajmujące się 
poświadczaniem spełnienia przez 
wykonawcę określonych norm 
zapewniania jakości, w tym w zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych,
wymogów gospodarki społecznej i 
solidarnej oraz wymogów etycznego 
handlu, odnoszą się one do systemów 
zapewniania jakości opartych na 
odpowiednich seriach norm europejskich 
poświadczonych przez akredytowane 
jednostki lub wielostronne zweryfikowane 
przez stronę trzecią organizacyjne systemy 
zapewniania gwarancji. Instytucje 
zamawiające uznają równoważne 
certyfikaty jednostek mających siedzibę w 
innych państwach członkowskich.
Akceptują one także inne dowody 
stosowania równoważnych środków 
zapewniania jakości, przedkładane przez 
wykonawców, którzy nie mają dostępu do 
takich certyfikatów ani możliwości ich 
uzyskania w odpowiednim terminie.

Or. en

Uzasadnienie

Instytucja zamawiająca jest w pełni uprawniona do zwracania się do potencjanych oferentów 
o informacje dotyczącego tego, w jaki sposob zamierzają oni zrealizować postanowienia 
umowy. Zgodnie z tym, co Komisja uznała już w swoim komunikacie pt. „Wkład w 
zrównoważony rozwój: rola sprawiedliwego handlu i związanych z handlem pozarządowych 
systemów zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem” (COM(2009)0215) 
prywatne wielostronne zweryfikowane przez stronę trzecią organizacyjne systemy 
zapewniania gwarancji są wystarczająco solidne i przydatne jako narzędzie dla instytucji 
zamawiających.

Poprawka 1112
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają przedstawienia 
certyfikatów sporządzonych przez 
niezależne jednostki zajmujące się 
poświadczaniem spełnienia przez 
wykonawcę wymogów określonych 
systemów lub norm zarządzania 
środowiskowego, odnoszą się one do 
unijnego systemu ekozarządzania i audytu
(EMAS), do innych systemów zarządzania 
środowiskowego uznanych zgodnie z art. 
45 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/200941

lub do innych norm zarządzania 
środowiskowego opartych na 
odpowiednich normach europejskich lub 
międzynarodowych poświadczonych przez 
akredytowane jednostki. Instytucje 
zamawiające uznają równoważne 
certyfikaty jednostek mających siedzibę w 
innych państwach członkowskich.
Akceptują one także inne dowody 
stosowania równoważnych środków 
zarządzania środowiskowego, 
przedkładane przez wykonawców, którzy 
nie mają dostępu do takich certyfikatów 
ani możliwości ich uzyskania w 
odpowiednim terminie.

2. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają przedstawienia 
certyfikatów sporządzonych przez 
niezależne jednostki zajmujące się 
poświadczaniem spełnienia przez 
wykonawcę wymogów określonych 
systemów lub norm zarządzania 
środowiskowego, odnoszą się one do 
unijnego systemu ekozarządzania i audytu
(EMAS), do innych systemów zarządzania 
środowiskowego uznanych zgodnie z art. 
45 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/200941

lub do innych norm zarządzania 
środowiskowego opartych na 
odpowiednich normach europejskich lub 
międzynarodowych poświadczonych przez 
akredytowane jednostki. Instytucje 
zamawiające uznają równoważne 
certyfikaty jednostek mających siedzibę w 
innych państwach członkowskich.
Akceptują one także inne dowody 
stosowania równoważnych środków 
zarządzania środowiskowego, 
przedkładane przez wykonawców, którzy 
nie mają dostępu do takich certyfikatów 
ani możliwości ich uzyskania w 
odpowiednim terminie. 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.

Or. en

Poprawka 1113
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają przedstawienia 
certyfikatów sporządzonych przez 
niezależne jednostki zajmujące się 
poświadczaniem spełnienia przez 
wykonawcę wymogów określonych 
systemów lub norm zarządzania 
środowiskowego, odnoszą się one do 
unijnego systemu ekozarządzania i audytu
(EMAS), do innych systemów zarządzania 
środowiskowego uznanych zgodnie z art. 
45 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/200941

lub do innych norm zarządzania 
środowiskowego opartych na 
odpowiednich normach europejskich lub 
międzynarodowych poświadczonych przez 
akredytowane jednostki. Instytucje 
zamawiające uznają równoważne 
certyfikaty jednostek mających siedzibę w 
innych państwach członkowskich.
Akceptują one także inne dowody 
stosowania równoważnych środków 
zarządzania środowiskowego, 
przedkładane przez wykonawców, którzy 
nie mają dostępu do takich certyfikatów 
ani możliwości ich uzyskania w 
odpowiednim terminie.

2. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają przedstawienia 
certyfikatów sporządzonych przez 
niezależne jednostki zajmujące się 
poświadczaniem spełnienia przez 
wykonawcę wymogów określonych 
systemów lub norm zarządzania 
środowiskowego, odnoszą się one do 
unijnego systemu ekozarządzania i audytu
(EMAS), do innych systemów zarządzania 
środowiskowego uznanych zgodnie z art. 
45 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/200941

lub do innych norm zarządzania 
środowiskowego opartych na 
odpowiednich normach europejskich lub 
międzynarodowych poświadczonych przez 
akredytowane jednostki. Instytucje 
zamawiające uznają równoważne 
certyfikaty jednostek mających siedzibę w 
innych państwach członkowskich. W 
przypadku usług mogą to być certyfikaty 
Ecolabel, które obejmują również kryteria 
zarządzania środowiskowego. Akceptują 
one także inne dowody stosowania 
równoważnych środków zarządzania 
środowiskowego, przedkładane przez 
wykonawców, którzy nie mają dostępu do 
takich certyfikatów ani możliwości ich 
uzyskania w odpowiednim terminie.

Or. en

Poprawka 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają przedstawienia 
certyfikatów lub odpowiadających im 
dowodów sporządzonych przez niezależne 
jednostki zajmujące się poświadczaniem 
zgodności wykonawcy z pewnymi 
systemami zarządzania lub normami w 
zakresie warunków pracy w ramach 
łańcucha dostaw związanymi z 
konwencjami Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) wymienionymi 
w załączniku XI, instytucje zamawiające 
odnoszą się do udziału w wielostronnych 
inicjatywach, w których są 
reprezentowane przedsiębiorstwa, związki 
zawodowe lub odpowiednie organizacje 
pozarządowe. Wielostronne inicjatywy 
muszą posiadać system niezależnej 
weryfikacji uczestników pod względem 
przestrzegania przez nich przepisów 
załącznika XI.

Or. en

Poprawka 1115
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1116
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1117
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku zamówień na roboty 
budowlane, zamówień na usługi oraz prac 
związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
w ramach zamówienia na dostawy, 
instytucje zamawiające mogą wymagać, 
aby określone kluczowe zadania były 
wykonywane bezpośrednio przez samego 
oferenta lub, w przypadku oferty złożonej 
przez grupę wykonawców, o której mowa 
w art. 6, przez uczestnika grupy.

skreślony

Or. it
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Poprawka 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 63 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadamiają one Komisję oraz inne 
państwa członkowskie o adresie jednostki 
certyfikacyjnej albo instytucji 
odpowiedzialnej za urzędowe wykazy, do 
której należy przesyłać wnioski.

Na ich wniosek powiadamiają one 
Komisję oraz inne państwa członkowskie o 
adresie jednostki certyfikacyjnej albo 
instytucji odpowiedzialnej za urzędowy 
wykaz.

Or. en

Poprawka 1119
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 63 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie publikują w 
internecie i regularnie aktualizują wykaz 
wykonawców wykluczonych z udziału w 
danym zamówieniu publicznym z 
powodów określonych w art. 55 ust. 1, 2 i 
3.

Or. en

Poprawka 1120
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 63 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Instytucja zamawiająca może 
przeprowadzić kwalifikację podmiotową, 
stosując system oceny i klasyfikacji 
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kandydatów, który może być wykorzystany 
w ostatecznej klasyfikacji ofert.

Or. fr

Poprawka 1121
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 64 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku procedury ograniczonej,
procedury konkurencyjnej z negocjacjami, 
dialogu konkurencyjnego oraz 
partnerstwa innowacyjnego instytucje 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
kandydatów spełniających kryteria 
kwalifikacji, których zaproszą do złożenia 
ofert lub prowadzenia dialogu, o ile 
dostępna jest dostateczna liczba 
kwalifikujących się kandydatów.

1. W przypadku procedury ograniczonej i
procedury konkurencyjnej z negocjacjami 
instytucje zamawiające mogą ograniczyć 
liczbę kandydatów spełniających kryteria 
kwalifikacji, których zaproszą do złożenia 
ofert lub prowadzenia dialogu, o ile 
dostępna jest dostateczna liczba 
kwalifikujących się kandydatów.

Or. fr

Poprawka 1122
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W procedurze ograniczonej minimalna 
liczba oznacza pięciu kandydatów. W 
procedurze konkurencyjnej z negocjacjami, 
dialogu konkurencyjnym i partnerstwie 
innowacyjnym minimalna liczba oznacza 
trzech kandydatów. W każdym przypadku 
liczba zaproszonych kandydatów musi być 
wystarczająca, aby zapewnić prawdziwą 
konkurencję.

1. W procedurze ograniczonej minimalna 
liczba oznacza pięciu kandydatów. W 
procedurze konkurencyjnej z negocjacjami 
minimalna liczba oznacza trzech 
kandydatów. W każdym przypadku liczba 
zaproszonych kandydatów musi być 
wystarczająca, aby zapewnić prawdziwą 
konkurencję.



AM\908713PL.doc 37/167 PE492.860v01-00

PL

Or. fr

Poprawka 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Bez uszczerbku dla krajowych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług, 
instytucje zamawiające udzielają 
zamówień publicznych na podstawie 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Or. de
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Uzasadnienie

Kryterium „oferty najkorzystniejszej ekonomicznie” sprawdziło się w praktyce jako 
nadrzędne kryterium, które obejmuje wszystkie aspekty jakościowe, środowiskowe i społeczne 
oraz cenę i koszty.

Poprawka 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 1126
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Nienaruszając krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług, 
kryterium, na podstawie którego instytucje 
zamawiające udzielają zamówień 
publicznych, jest oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie. Jeżeli zamówienie dotyczy 
dostawy towarów, w szczególności 
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towarów standardowych, instytucje 
zamawiające mogą oprzeć się na 
kryterium najniższych kosztów w celu 
udzielenia zamówienia.

Or. fr

Poprawka 1127
Marc Tarabella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Nienaruszając krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług,
kryteria, na podstawie których instytucje
zamawiające udzielają zamówień, opierają 
się na szeregu kryteriów określających, 
która oferta jest najkorzystniejsza 
ekonomicznie.

Or. fr

Poprawka 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; skreślona

Or. fr

Poprawka 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
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Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Wynika z poprawki tej samej autorki do art. 66 ust. 1. Kryterium „oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie” jest nadrzędnym kryterium, które obejmuje wszystkie aspekty jakościowe, 
środowiskowe i społeczne oraz cenę i koszty.

Poprawka 1130
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; skreślona

Or. fr

Poprawka 1131
Marc Tarabella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; skreślona

Or. fr
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Poprawka 1132
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 1133
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 1134
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. en

Poprawka 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
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Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. fr

Poprawka 1136
Barbara Weiler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. de

Poprawka 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Wynika z poprawki tej samej autorki do art. 66 ust. 1. Kryterium „oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie” jest nadrzędnym kryterium, które obejmuje wszystkie aspekty jakościowe, 
środowiskowe i społeczne oraz cenę i koszty.
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Poprawka 1138
Marc Tarabella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. fr

Poprawka 1139
Evelyne Gebhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. de

Poprawka 1140
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. fr

Poprawka 1141
Toine Manders

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

b) najniższy koszt. skreślona

Or. nl

Poprawka 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. b) najniższa cena.

Or. en

Poprawka 1143
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. b) najniższa cena tylko w przypadku, gdy 
obiektywnie nie istnieją inne kryteria 
udzielenia zamówienia, w szczegolności w 
przypadku produktów standaryzowanych, 
które nie różnią się od siebie w istotny 
sposób pod względem składu lub cech 
charakterystycznych;

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy w większości przypadków decydującym kryterium udzielenia zamówienia 
powinna być oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, w odniesieniu do produktów 
standaryzowanych należy utrzymać kryterium najniższej ceny.
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Poprawka 1144
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. b) najniższa cena.

Or. da

Poprawka 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie z 
wyborem dokonanym przez instytucję 
zamawiającą, na podstawie wyłącznie 
ceny lub przy pomocy podejścia opartego 
na analizie kosztów i wyników, takiego jak 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 67.

skreślony

Or. fr

Poprawka 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie z 
wyborem dokonanym przez instytucję 
zamawiającą, na podstawie wyłącznie 

skreślony
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ceny lub przy pomocy podejścia opartego 
na analizie kosztów i wyników, takiego jak 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 67.

Or. de

Uzasadnienie

Wynika z poprawki tej samej autorki do art. 66 ust. 1. Kryterium „oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie” jest nadrzędnym kryterium, które obejmuje wszystkie aspekty jakościowe, 
środowiskowe i społeczne oraz cenę i koszty.

Poprawka 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie z 
wyborem dokonanym przez instytucję 
zamawiającą, na podstawie wyłącznie 
ceny lub przy pomocy podejścia opartego 
na analizie kosztów i wyników, takiego jak 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 67.

skreślony

Or. en

Poprawka 1148
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie z 
wyborem dokonanym przez instytucję 
zamawiającą, na podstawie wyłącznie 

skreślony
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ceny lub przy pomocy podejścia opartego 
na analizie kosztów i wyników, takiego jak 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 67.

Or. en

Poprawka 1149
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie z 
wyborem dokonanym przez instytucję 
zamawiającą, na podstawie wyłącznie ceny 
lub przy pomocy podejścia opartego na 
analizie kosztów i wyników, takiego jak 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 67.

Koszty można szacować, zgodnie z 
wyborem dokonanym przez instytucję 
zamawiającą, przy pomocy podejścia 
opartego na analizie kosztów i wyników, 
takiego jak podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 67.

Or. en

Poprawka 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie z 
wyborem dokonanym przez instytucję 
zamawiającą, na podstawie wyłącznie 
ceny lub przy pomocy podejścia opartego 
na analizie kosztów i wyników, takiego jak 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 67.

Koszty będą szacowane przy pomocy 
podejścia opartego na analizie kosztów i 
wyników, takiego jak podejście oparte na 
rachunku kosztów cyklu życia, zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 67.
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Or. de

Poprawka 1151
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. da

Poprawka 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie 
z punktu widzenia instytucji 
zamawiającej, o której mowa w ust. 1,
ustala się na podstawie kryteriów 
związanych z przedmiotem danego 
zamówienia publicznego. Kryteria te mogą 
obejmować, oprócz ceny lub kosztów, inne 
kryteria związane z przedmiotem danego 
zamówienia publicznego.

Koszty są szacowane przy pomocy 
podejścia opartego na analizie kosztów 
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i wyników, takiego jak podejście oparte na 
rachunku kosztów cyklu życia, zgodnie 
z warunkami określonymi w art. 67.
W odniesieniu do produktów i usług o 
wysokim poziomie standaryzacji 
najważniejszym kryterium udzielenia 
zamówienia jest cena.
Pozostałe kryteria mogą obejmować w 
szczególności:

Or. fr

Poprawka 1153
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

ustala się na podstawie kryteriów 
związanych z przedmiotem danego 
zamówienia publicznego. Kryteria te 
obejmują cenę lub koszty oraz inne 
kryteria jakościowe, środowiskowe i 
społeczne związane z przedmiotem danego 
zamówienia publicznego, takie jak: B.:

Or. de

Uzasadnienie

Wynika z poprawki tej samej autorki do art. 66 ust. 1. Kryterium „oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie” jest nadrzędnym kryterium, które obejmuje wszystkie aspekty jakościowe, 
środowiskowe i społeczne oraz cenę i koszty.

Poprawka 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
o której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu 
widzenia instytucji zamawiającej ustala się 
na podstawie kryteriów związanych z 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego oraz w razie możliwości na 
podstawie monetyzacji cyklu życia 
zdefiniowanego w art. 2 pkt 22. Kryteria te
mogą obejmować, oprócz ceny lub kosztu, 
o których mowa w ust. 1 lit. b), inne 
kryteria związane z przedmiotem danego 
zamówienia publicznego, takie jak:

Or. en

Poprawka 1156
Evelyne Gebhardt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1158
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Koszty są szacowane w ramach podejścia 
opartego na analizie kosztów i wyników, 
takiego jak podejście oparte na obliczeniu 
kosztów cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 67. W odniesieniu do 
produktów i usług o wysokim poziomie 
standaryzacji najważniejszym kryterium 
udzielenia zamówienia jest cena. 
Pozostałe kryteria mogą obejmować w 
szczególności:
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Or. fr

Poprawka 1160
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1161
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 1162
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1163
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) godne warunki pracy, zdrowie i 
bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz 
poszanowanie rokowań zbiorowych;

Or. it

Poprawka 1164
Heide Rühle

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

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

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

Or. en

Poprawka 1165
Anna Maria Corazza Bildt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników,
innowacyjny charakter oraz aspekty 
środowiskowe, w tym w stosownych 
przypadkach efektywność kosztowa 
zamówienia krótkoterminowego;

Or. en

Poprawka 1166
Herbert Dorfmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Uwzględnienie tego dodatkowego kryterium ma zapewnić podmiotom zamawiającym 
dodatkową wartość dodaną w odniesieniu do określonych produktów lub usług. Wartość 
dodaną upatruje się w tym, że w związku z krótkimi łańcuchami dostaw towary i usługi mogą 
zazwyczaj szybciej trafić do zamawiającego, a jego potrzeby mogą zostać zaspokojone 
szybciej i bardziej elastycznie. Jednocześnie trwałej poprawie mogą ulec normy 
środowiskowe (krótsze odległości transportu i krótszy okres przechowywania, mniejsza 
emisja).

Poprawka 1167
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wyniki, w tym poziom wyników w 
odniesieniu do środowiska i klimatu, oraz
wyniki pod względem skutków 
społecznych;

Or. en

Poprawka 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników,
innowacyjny charakter oraz aspekty 
środowiskowe, serwis posprzedażny i 
pomoc techniczna, warunki dostarczenia 
(termin dostarczenia, proces dostarczenia 
i czas dostarczenia lub realizacji);

Or. en

Uzasadnienie

Lista kryteriów innych niż cena lub koszt, które mogą być uwzględnione, jest niewyczerpująca 
i otwarta, co powinno jasno wynikać z brzmienia artykułu.

Poprawka 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 1171
Toine Manders

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 1172
Ian Hudghton

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe i innowacyjny charakter
oraz, w przypadkach uzasadnionych 
względami polityki publicznej mającej na 
celu wspieranie trwałego wzrostu 
gospodarczego, skutki społeczno-
gospodarcze;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadkach gdy jest to uzasadnione względami polityki publicznej mającej na celu 
wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego, instytucje zamawiające powinny móc włączać 
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kryteria związane ze skutkami społeczno-gospodarczymi w celu wyłonienia oferty 
prezentującej najlepszą relację jakości do ceny w ramach spełnienia wymogu. Przy 
uwzględnieniu przepisów zawartych we wniosku ustawodawczym poprawka ta nie dawałaby 
zdecydowanej przewagi lokalnym oferentom ani nie dyskryminowałaby ich w stosunku do 
innych.

Poprawka 1173
Catherine Stihler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe i innowacyjny charakter
oraz, w przypadkach uzasadnionych 
względami polityki publicznej mającej na 
celu wspieranie trwałego wzrostu 
gospodarczego, skutki społeczno-
gospodarcze;

Or. en

Poprawka 1174
Louis Grech

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe oraz innowacyjny charakter, 
wsparcie szkoleń na szczeblu lokalnym, 
lokalny łańcuch wsparcia, spójność 
społeczna i względy etycznego handlu, a 
także zobowiązanie do rekrutacji osób z 
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grup docelowych, takich jak długotrwale 
bezrobotni, ludzie młodzi, osoby 
niepełnosprawne, w celu realizacji 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 1175
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) kryteria cyklu życia procesu;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest rozszerzenie zakresu, aby umożliwić instytucjom zamawiającym 
uwzględnianie aspektów społecznych i środowiskowych w kryteriach udzielania zamówień.

Poprawka 1176
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) koszty ponoszone w czasie cyklu życia 
zgodnie z art. 67;

Or. en

Uzasadnienie

Rachunek kosztów cyklu życia powinien stanowić jedną z opcji w celu wyłonienia oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie alternatywę dla niej.
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Poprawka 1177
Toine Manders

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) innowacyjne cechy, w tym najlepsze 
dostępne techniki;

Or. nl

Poprawka 1178
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest rozszerzenie zakresu, aby umożliwić instytucjom zamawiającym 
uwzględnianie aspektów społecznych i środowiskowych w kryteriach udzielania zamówień.

Poprawka 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

Zasada, zgodnie z którą wykonawca może po otrzymaniu zlecenia dokonać zmiany składu 
personelu wyłącznie za zgodą instytucji zamawiającej, która musi się upewnić, że zmiana ta 
nie spowoduje zmiany organizacji i jakości, prowadziłaby do dużych obciążeń 
biurokratycznych lub też do problemów związanych z prawem pracy w szczególności dla 
MŚP. Poza tym przepis ten byłby sprzeczny z zasadą oddzielenia kryteriów odpowiedniości od 
kryteriów udzielenia zamówienia.

Poprawka 1180
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Zadanie to powinno należeć do instytucji zamawiającej. Przykładowo przy renowacji starych 
budynków kryteria te są równie istotne jak w przypadku projektowania prac.

Poprawka 1181
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) charakterystyka cyklu życia;

ba) organizacja, kwalifikacje i 
doświadczenie personelu wyznaczonego 
do realizacji danego zamówienia;
bb) bezpieczeństwo lub wymiary, w tym 
procedury zapewniania jakości, 
terminologia, symbole, testy i metody 
testowania, opakowanie, oznakowanie i 
etykietowanie, instrukcje użytkowania;
bc) zasady dotyczące projektowania i 
kosztorysowania, warunki testowania, 
nadzór i odbiór robót budowlanych, 
metody i techniki budowy oraz wszelkie 
pozostałe warunki techniczne, które 
instytucja zamawiająca może określić na 
mocy przepisów ogólnych lub 
szczególowych w odniesieniu do 
ukończonych robót budowlanych oraz do 
materiałów lub elementów, z których się 
składają.
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Or. en

Poprawka 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) w każdym przypadku gdy jakość 
personelu ma zasadnicze znaczenie dla 
realizacji zamowienia, można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikacje i 
doświadczenie personelu wyznaczonego do 
realizacji danego zamówienia, co skutkuje 
tym, że po udzieleniu zamówienia taki 
personel może zostać zastąpiony wyłącznie 
za zgodą instytucji zamawiającej;

Or. en

Uzasadnienie

Kryterium kwalifikacji i doświadczenia personelu powinno być brane pod uwagę wyłącznie w 
odniesieniu do usług np. o charakterze intelektualnym, w przypadku których kwalifikacje i 
doświadczenie konkretnej osoby ma zasadnicze znaczenie dla zrealizowania usługi wysokiej 
jakości. Jeżeli jednak przewiduje się to kryterium w odniesieniu do wszelkiego rodzaju usług, 
należy przynajmniej wyjaśnić, że może ono być stosowane pod warunkiem, że kwalifikacje i 
doświadczenie personelu mają zasadnicze znaczenie dla zrealizowania konkretnej usługi 
wysokiej jakości.

Poprawka 1183
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku zamówień na usługi oraz 
zamówień obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych można wziąć pod 

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

uwagę organizację, kwalifikacje i 
doświadczenie personelu wyznaczonego do 
realizacji danego zamówienia, a także 
zdolności, umiejętności i etykę zawodową 
każdego podwykonawcy, co skutkuje tym, 
że po udzieleniu zamówienia taki personel 
może zostać zastąpiony, a dalsze 
podwykonawstwo będzie dozwolone
wyłącznie za zgodą instytucji 
zamawiającej, która musi sprawdzić, czy 
zastępstwo lub dalsze podwykonawstwo
zapewnia równoważną organizację i 
jakość;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma umożliwić instytucjom zamawiającym uwzględnienie w szerszym zakresie 
podwykonawstwa.

Poprawka 1184
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1185
Catherine Stihler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 1186
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Przy udzielaniu zamówień kryteria niezwiązane z zamówieniem należy uwzględniać, jeżeli 
mają one ścisły związek z przedmiotem zamówienia. Uwzględnianie procesów produkcji przy 
określaniu oferty najkorzystniejszej ekonomicznie jest sprzeczne z tą zasadą.
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Poprawka 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 1188
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en



PE492.860v01-00 68/167 AM\908713PL.doc

PL

Poprawka 1189
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) określony proces produkcji lub realizacji 
wymaganych robót budowlanych, dostaw 
lub usług, bądź dowolnego innego etapu 
cyklu życia, o którym mowa w art. 2 pkt 
22, określony zgodnie z ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Extremely complex wording - redundant

Poprawka 1190
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera d) – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria te mogą obejmować kryteria 
dotyczące zasobów ludzkich bezpośrednio 
uczestniczących w procesie produkcji, 
takich jak godne warunki pracy, w tym 
płaca, zabezpieczenie społeczne, 
bezpieczeństwo i higiena pracy, równość 
szans i równouprawnienie płci w 
odniesieniu do personelu wyznaczonego 
do produkcji, zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych lub członków grup w 
niekorzystnej sytuacji oraz możliwości w 
zakresie szkolenia dla pracowników 
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zaangażowanych w proces produkcji.

Or. en

Poprawka 1191
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) instytucja zamawiająca może do 
kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie włączyć również niezbędny 
element ceny poprzez wprowadzenie stałej 
ceny lub kosztu, na bazie których 
wykonawcy będą konkurować pod 
względami czysto jakościowymi.

Or. en

Poprawka 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kryteria społeczne takie jak 
przestrzeganie godziwych warunków 
pracy, przepisy dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa, układy 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 
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do wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
udział użytkowników i konsultacje z nimi, 
przystępność, handel przestrzegający praw 
człowieka i norm etycznych;

Or. de

Poprawka 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) charakterystyka związana 
z warunkami pracy mająca na celu 
ochronę zdrowia pracowników lub 
sprzyjanie integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub niepełnosprawnych wśród 
pracowników wyznaczonych do realizacji 
danego zamówienia.

Or. es

Poprawka 1194
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kryteria społeczne, takie jak np. 
równość płci, włączenie społeczne, w tym 
możliwości zatrudnienia dla pracowników 
niepełnosprawnych, znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji lub należących do 
zagrożonych grup społecznych, dostęp do 
szkoleń zawodowych w miejscu pracy, 
konsultacje z użytkownikami i 
uczestnictwo użytkowników oraz 
przystępność cenowa;
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Or. it

Poprawka 1195
Christel Schaldemose

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) kryteria społeczne.

Or. da

Poprawka 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że udzielanie niektórych 
rodzajów zamówień jest oparte na 

skreślony
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kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, o którym mowa w ust. 1 lit. 
a) i ust. 2.

Or. de

Poprawka 1198
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1199
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kryteria udzielenia zamówienia nie 
mogą dawać instytucji zamawiającej 
nieograniczonej swobody wyboru. 
Zapewniają one możliwość efektywnej 
konkurencji i są uzupełniane 
wymaganiami, które umożliwiają 
skuteczną weryfikację informacji 
przedstawianych przez oferentów. 
Instytucje zamawiające weryfikują 
skutecznie, na podstawie informacji i 
dowodów przedstawionych przez 
oferentów, czy oferty spełniają kryteria 
udzielenia zamówienia.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Art. 66 ust. 4 może wprowadzać w błąd i nie wnosi niczego istotnego w sensie prawnym. Nie 
jest jasne, co Komisja chce uregulować poprzez te dwa zdania, ponieważ ich treść została już 
w pełni zawarta w ogólnym zakazie dotyczącym prób obejścia przepisów i zasadzie 
przejrzystości. Należy zatem skreślić ten ustęp w celu uproszczenia i zwiększenia pewności 
prawa.

Poprawka 1201
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kryteria udzielenia zamówienia nie 
mogą dawać instytucji zamawiającej 
nieograniczonej swobody wyboru. 
Zapewniają one możliwość efektywnej 
konkurencji i są uzupełniane 

4. Kryteria udzielenia zamówienia są 
uzupełniane wymaganiami, które 
umożliwiają skuteczną weryfikację 
informacji przedstawianych przez 
oferentów.
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wymaganiami, które umożliwiają 
skuteczną weryfikację informacji 
przedstawianych przez oferentów.
Instytucje zamawiające weryfikują 
skutecznie, na podstawie informacji i 
dowodów przedstawionych przez 
oferentów, czy oferty spełniają kryteria 
udzielenia zamówienia.

Or. en

Poprawka 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kryteria udzielenia zamówienia nie 
mogą dawać instytucji zamawiającej 
nieograniczonej swobody wyboru. 
Zapewniają one możliwość efektywnej 
konkurencji i są uzupełniane 
wymaganiami, które umożliwiają 
skuteczną weryfikację informacji 
przedstawianych przez oferentów.
Instytucje zamawiające weryfikują 
skutecznie, na podstawie informacji i 
dowodów przedstawionych przez 
oferentów, czy oferty spełniają kryteria 
udzielenia zamówienia.

4. Kryteria udzielenia zamówienia są 
powiązane z przedmiotem umowy (nie 
wyklucza to niewidocznych cech 
produktów czy usług, takich jak cechy 
cyklu życia zgodnie z ust. 22 a (nowy);
zapewniają one możliwość efektywnej i 
uczciwej konkurencji i towarzyszą im 
wymagania, które umożliwiają skuteczną 
weryfikację informacji dostarczanych 
przez oferentów. Instytucje zamawiające 
weryfikują skutecznie, na podstawie 
informacji i dowodów przedstawionych 
przez oferentów, czy oferty spełniają 
kryteria udzielenia zamówienia.

Or. de

Poprawka 1203
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Kryteria udzielenia zamówienia nie 
mogą dawać instytucji zamawiającej 
nieograniczonej swobody wyboru.
Zapewniają one możliwość efektywnej 
konkurencji i są uzupełniane 
wymaganiami, które umożliwiają 
skuteczną weryfikację informacji 
przedstawianych przez oferentów. 
Instytucje zamawiające weryfikują 
skutecznie, na podstawie informacji i 
dowodów przedstawionych przez 
oferentów, czy oferty spełniają kryteria 
udzielenia zamówienia.

4. Kryteria udzielenia zamówienia nie 
mogą dawać instytucji zamawiającej 
nieograniczonej swobody wyboru. Kryteria 
udzielania zamówienia stosowane do 
wskazania oferty o najlepszej relacji 
jakości do ceny muszą:

a) być związane z przedmiotem 
zamówienia;
b) zapewniać możliwość efektywnej 
konkurencji; oraz
c) być uzupełnione wymaganiami, które 
umożliwiają skuteczną weryfikację 
informacji przedstawianych przez 
oferentów.

Or. en

Poprawka 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku usług o charakterze 
intelektualnym zamówienia udzielane są 
zazwyczaj na podstawie kryterium, o 
którym mowa w ust. 1 lit. a).  Kryterium 
najniższego kosztu można stosować 
wyłącznie w należycie uzasadnionych 
przypadkach nieskomplikowanych i 
powtarzających się usług, które nie 
wymagają wykorzystania szeregu 
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wielodyscyplinarnych umiejętności.

Or. it

Poprawka 1205
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1206
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

ustalenia oferty najkorzystniejszej
ekonomicznie, a także pod względem 
społecznym i środowiskowym.

Or. en

Poprawka 1207
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 
lit. a), instytucja zamawiająca określa – w 
ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania, w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
lub, w przypadku dialogu 
konkurencyjnego, w dokumencie 
opisowym – odpowiednią wagę przypisaną 
każdemu z kryteriów stosowanych do 
wskazania oferty o najlepszej relacji 
jakości do ceny.

Or. en

Poprawka 1208
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rachunek kosztów cyklu życia obejmuje 
w odpowiednim zakresie wszystkie 
poniższe koszty ponoszone w czasie cyklu 
życia produktu, usługi lub obiektów 
budowlanych, zgodnie z definicją w art. 2 
pkt 22:

1. Rachunek kosztów cyklu życia obejmuje 
w odpowiednim zakresie wszystkie 
poniższe koszty, lub ich elementy,
ponoszone przez instytucję zamawiającą 
lub innych użytkowników w czasie cyklu 
życia produktu, usługi lub obiektów 
budowlanych, zgodnie z definicją w art. 2 
pkt 22:
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Or. en

Uzasadnienie

Rachunek kosztów cyklu życia powinien zaczynać się w momencie zakupu i ograniczać się do 
kosztów wewnętrznych. Koszty zewnętrzne są trudne do oszacowania, a poza tym rachunek 
kosztów cyklu życia nie powinien stwarzać nowych barier dla swobodnego przepływu 
towarów i usług na jednolitym rynku. Koszty zewnętrzne nie powinny być zatem objęte 
rachunkiem kosztów cyklu życia.

Poprawka 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koszty wewnętrzne, w tym koszty 
związane z zakupem (takie jak koszty
produkcji), z użytkowaniem, (takie jak 
koszty zużycia energii, koszty utrzymania),
oraz z wycofaniem z eksploatacji (takie jak 
koszty zbiórki i recyklingu);

a) koszty wewnętrzne, w tym koszty 
związane z zakupem, koszty użytkowania 
(takie jak koszty zużycia energii i innych 
zasobów), koszty utrzymania oraz koszty 
związane z wycofaniem z eksploatacji
(takie jak koszty zbiórki i recyklingu);

Or. en

Uzasadnienie

Należy zaznaczyć, że rachunkowi kosztów cyklu życia trzeba poświęcić szczegolną uwagę. 
Kryterium to nie powinno być obciążeniem dla MŚP, dla których wskazanie kosztów cyklu 
życia produktu może się wiązać z kosztami i obciążeniem administracyjnym. Praktycznie może 
ono również stanowić komplikację, ponieważ istnieje wiele różnych metod pozwalających 
obliczyć koszty.

Poprawka 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koszty wewnętrzne, w tym koszty
związane z zakupem (takie jak koszty

a) koszty wewnętrzne związane z
użytkowaniem, takie jak koszty
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produkcji), z użytkowaniem, (takie jak
koszty zużycia energii, koszty utrzymania), 
oraz z wycofaniem z eksploatacji (takie 
jak koszty zbiórki i recyklingu);

utrzymania i koszty efektywnego 
gospodarowania zasobami (łącznie z 
efektywnością energetyczną), koszty 
recyklingu i zbiórki po wycofaniu z
eksploatacji, a także koszty skutków 
społecznych, jeżeli odnoszą się do 
realizacji zamówienia; koszty wewnętrzne 
obejmują również aspekty wydajnego 
projektowania, planowania i 
przetwarzania, takie jak wykorzystanie 
środków komunikacji elektronicznej.

Or. en

Poprawka 1211
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koszty wewnętrzne, w tym koszty 
związane z zakupem (takie jak koszty 
produkcji), z użytkowaniem, (takie jak 
koszty zużycia energii, koszty utrzymania),
oraz z wycofaniem z eksploatacji (takie jak 
koszty zbiórki i recyklingu); oraz

a) koszty wewnętrzne, w tym koszty 
związane z zakupem (takie jak koszty 
produkcji), z użytkowaniem (takie jak 
koszty zużycia energii, koszty utrzymania) 
oraz z wycofaniem z eksploatacji (takie jak 
koszty zbiórki i recyklingu);

Or. en

Poprawka 1212
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koszty wewnętrzne, w tym koszty
związane z zakupem (takie jak koszty 
produkcji), z użytkowaniem, (takie jak 
koszty zużycia energii, koszty utrzymania), 
oraz z wycofaniem z eksploatacji (takie 

a) koszty związane z zakupem;
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jak koszty zbiórki i recyklingu);

Or. en

Poprawka 1213
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) koszty użytkowania, takie jak zużycie 
energii i innych zasobów;

Or. en

Poprawka 1214
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) koszty utrzymania;

Or. en

Poprawka 1215
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera a c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) koszty wycofania z eksploatacji, takie 
jak koszty zbiórki i recyklingu;

Or. en
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Poprawka 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Koszty zewnętrzne są trudne do oszacowania, a poza tym rachunek kosztów cyklu życia nie 
powinien stwarzać nowych barier dla swobodnego przepływu towarów i usług na jednolitym 
rynku. Koszty zewnętrzne nie powinny być zatem objęte rachunkiem kosztów cyklu życia.

Poprawka 1217
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zewnętrzne koszty środowiskowe 
bezpośrednio związane z cyklem życia
produktu, o ile można je wyrazić w 
wartościach pieniężnych i zweryfikować.

Or. en

Poprawka 1219
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 1220
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające oceniają koszty przy pomocy 
podejścia opartego na rachunku kosztów 
cyklu życia, wskazują w dokumentach 
specyfikujących zamówienie dane, które 
powinni dostarczyć oferenci, oraz metodę, 
jaką instytucja zamawiająca zastosuje 
przy obliczaniu kosztów cyklu życia.
Metoda stosowana do oceny tych kosztów 
cyklu życia musi spełniać następujące 
warunki:

Or. en

Poprawka 1221
Sari Essayah

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1222
Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające stosują podejście oparte na 
rachunku kosztów cyklu życia, wskazują w 
dokumentach specyfikujących zamówienie
dane, które powinni dostarczyć oferenci, 
oraz metodę, jaką instytucja zamawiająca 
zastosuje przy obliczaniu kosztów cyklu 
życia na podstawie tych danych.

Or. en

Poprawka 1223
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skoro rachunek kosztów cyklu życia jest ograniczony do kosztów wewnętrznych, poczynając 
od momentu zakupu, jak ustalono powyżej, tworzenie szczegółowych przepisów dotyczących 
metodyki obliczania kosztów cyklu życia w niniejszej dyrektywie byłoby niewspółmierne. 
Ponieważ koszty wewnętrzne można zmierzyć stosunkowo łatwo na podstawie danych 
faktograficznych, instytucjom zamawiającym należy dać prawo stosowania własnej metodyki 
(która również musi zostać opublikowana).

Poprawka 1224
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2– akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) opiera się na obiektywnie możliwych do 
zweryfikowania i niedyskryminacyjnych
kryteriach;

Or. en

Poprawka 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1226
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) została ustalona na potrzeby 
powtarzalnego lub ciągłego stosowania;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 1227
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) została ustalona na potrzeby 
powtarzalnego lub ciągłego stosowania;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skoro rachunek kosztów cyklu życia jest ograniczony do kosztów wewnętrznych, poczynając 
od momentu zakupu, jak ustalono powyżej, tworzenie szczegółowych przepisów dotyczących 
metodyki obliczania kosztów cyklu życia w niniejszej dyrektywie byłoby niewspółmierne. 
Ponieważ koszty wewnętrzne można zmierzyć stosunkowo łatwo na podstawie danych 
faktograficznych, instytucjom zamawiającym należy dać prawo stosowania własnej metodyki 
(która również musi zostać opublikowana).

Poprawka 1228
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 - ustęp 2 - akapit pierwszy - litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skoro rachunek kosztów cyklu życia jest ograniczony do kosztów wewnętrznych, poczynając 
od momentu zakupu, jak ustalono powyżej, tworzenie szczegółowych przepisów dotyczących 
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metodyki obliczania kosztów cyklu życia w niniejszej dyrektywie byłoby niewspółmierne. 
Ponieważ koszty wewnętrzne można zmierzyć stosunkowo łatwo na podstawie danych 
faktograficznych, instytucjom zamawiającym należy dać prawo stosowania własnej metodyki 
(która również musi zostać opublikowana).

Poprawka 1229
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wymagane dane mogą zostać 
dostarczone przez wykazujących zwykłą 
staranność wykonawców bez nadmiernych 
nakładów, w tym wykonawców z państw 
trzecich.

Or. en

Poprawka 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) wymagane dane mogą zostać 
dostarczone przez wykazujących zwykłą 
staranność wykonawców bez nadmiernych 
nakładów;

Or. en

Poprawka 1231
Sirpa Pietikäinen

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

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

skreślony

Or. en

Poprawka 1232
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skoro rachunek kosztów cyklu życia jest ograniczony do kosztów wewnętrznych, poczynając 
od momentu zakupu, jak ustalono powyżej, tworzenie szczegółowych przepisów dotyczących 
metodyki obliczania kosztów cyklu życia w niniejszej dyrektywie byłoby niewspółmierne. 
Ponieważ koszty wewnętrzne można zmierzyć stosunkowo łatwo na podstawie danych 
faktograficznych, instytucjom zamawiającym należy dać prawo stosowania własnej metodyki 
(która również musi zostać opublikowana).
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Poprawka 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Wykaz takich aktów ustawodawczych i 
delegowanych określa załącznik XV. 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 w odniesieniu do 
aktualizacji tego wykazu, w przypadku gdy 
takie zmiany okażą się konieczne w 
związku z przyjęciem, uchyleniem lub 
modyfikacją przepisów.

Or. de

Uzasadnienie

Należy z zadowoleniem przyjąć przepisy zachęcające instytucje zamawiające do 
uwzględniania kosztów cyklu życia jako kryterium w zamówieniach publicznych. Jednak 
powyższy obowiązek prawny odnosi się do przyszłej, jeszcze niesprecyzowanej metody 
obliczania i w chwili obecnej należy go odrzucić ze względu na nieprzewidywalność.

Poprawka 1234
Wim van de Camp

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

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

skreślony

Or. nl

Poprawka 1235
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skoro rachunek kosztów cyklu życia jest ograniczony do kosztów wewnętrznych, poczynając 
od momentu zakupu, jak ustalono powyżej, tworzenie szczegółowych przepisów dotyczących 
metodyki obliczania kosztów cyklu życia w niniejszej dyrektywie byłoby niewspółmierne. 
Ponieważ koszty wewnętrzne można zmierzyć stosunkowo łatwo na podstawie danych 
faktograficznych, instytucjom zamawiającym należy dać prawo stosowania własnej metodyki 
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(która również musi zostać opublikowana).

Poprawka 1236
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje zamawiające należy zachęcać do uwzględniania kosztów cyklu życia. Jednak 
opracowanie metody obliczania nadal sprawia problemy. Obowiązek stosowania metody UE 
jest zbyt ambitny. Ponadto przepisy europejskie dotyczące zamówień publicznych określają 
minimalne wymogi. Instytucje zamawiające mogą stosować surowsze wymogi, o ile są one 
zgodne z zasadami ustanowionymi z traktatach oraz szczegółowymi wymogami dotyczącymi 
kryteriów udzielania zamówień.

Poprawka 1237
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy wspólna metodyka 
obliczania kosztów cyklu życia została 
przyjęta w ramach unijnego aktu 
ustawodawczego, w tym w drodze aktów 

3. Komisja ustanawia, w drodze aktów 
delegowanych lub w ramach przepisów 
właściwych dla poszczególnych sektorów, 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
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delegowanych na podstawie 
prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów, ma ona 
zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia 
zamówienia, o których mowa w art. 66 ust. 
1, obejmują rachunek kosztów cyklu życia.

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

Or. en

Poprawka 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przypadku gdy wspólna metodyka 
obliczania kosztów cyklu życia
obejmująca m.in. środowiskowe skutki 
zewnętrzne stała się obowiązkowa na 
mocy unijnego aktu ustawodawczego, ma 
ona zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia 
zamówienia, o których mowa w art. 66 ust. 
1, obejmują rachunek kosztów cyklu życia.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowe znaczenie ma to, by wspólna metoda obliczania kosztów cyklu życia została 
przyjęta na mocy unijnego aktu ustawodawczego, a Komisja może jedynie aktualizować 
załącznik XV. Z brzmienia art. 67 ust. 3 akapit drugi powinno jasno wynikać, że powierza on 
Komisji wyłącznie prawo przyjmowania aktów delegowanych w celu aktualizacji załącznika 
XV. Pod żadnym pozorem nie stanowi to dla Komisji podstawy do przyjmowania aktów 
delegowanych stanowiących o obowiązkowym charakterze jakiejkolwiek metodyki obliczania 
kosztów cyklu życia.
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Poprawka 1239
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz takich aktów ustawodawczych i 
delegowanych określa załącznik XV. 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 w odniesieniu do 
aktualizacji tego wykazu, w przypadku gdy 
takie zmiany okażą się konieczne w 
związku z przyjęciem, uchyleniem lub 
modyfikacją przepisów.

skreślony

Or. nl

Poprawka 1240
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz takich aktów ustawodawczych i 
delegowanych określa załącznik XV. 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 w odniesieniu do 
aktualizacji tego wykazu, w przypadku gdy 
takie zmiany okażą się konieczne w 
związku z przyjęciem, uchyleniem lub 
modyfikacją przepisów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skoro rachunek kosztów cyklu życia jest ograniczony do kosztów wewnętrznych, poczynając 
od momentu zakupu, jak ustalono powyżej, tworzenie szczegółowych przepisów dotyczących 
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metodyki obliczania kosztów cyklu życia w niniejszej dyrektywie byłoby niewspółmierne. 
Ponieważ koszty wewnętrzne można zmierzyć stosunkowo łatwo na podstawie danych 
faktograficznych, instytucjom zamawiającym należy dać prawo stosowania własnej metodyki 
(która również musi zostać opublikowana).

Poprawka 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz takich aktów ustawodawczych i 
delegowanych określa załącznik XV.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 89 w 
odniesieniu do aktualizacji tego wykazu, w 
przypadku gdy takie zmiany okażą się 
konieczne w związku z przyjęciem, 
uchyleniem lub modyfikacją przepisów.

Wykaz takich aktów ustawodawczych
znajduje się w załączniku XV. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 89 w 
odniesieniu do aktualizacji tego wykazu, w 
przypadku gdy takie zmiany okażą się 
konieczne w związku z przyjęciem, 
uchyleniem lub modyfikacją przepisów.

Or. en

Poprawka 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz takich aktów ustawodawczych i 
delegowanych określa załącznik XV.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 w odniesieniu do 
aktualizacji tego wykazu, w przypadku gdy 
takie zmiany okażą się konieczne w 
związku z przyjęciem, uchyleniem lub 
modyfikacją przepisów.

Wykaz takich aktów ustawodawczych
znajduje się w załączniku XV.

Or. en
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Poprawka 1243
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przeszkody w udzieleniu zamówienia Decyzja o nieudzieleniu zamówienia

Or. fr

Poprawka 1244
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające nie udzielają
zamówienia oferentowi, który złożył 
najlepszą ofertę, jeżeli spełniony jest jeden 
z następujących warunków:

Instytucje zamawiające mają prawo 
odstąpienia od dalszego prowadzenia 
procedury udzielenia zamówienia
publicznego. Decyzja o nieudzieleniu 
zamówienia wymaga uzasadnienia i 
należy o niej poinformować wszystkich 
kandydatów i oferentów.
W żadnym przypadku instytucje 
zamawiające nie udzielają zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

Or. fr

Poprawka 1245
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69 skreślony
Rażąco tanie oferty
1. Instytucje zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących 
przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli 
spełnione są wszystkie następujące 
warunki:
a) przedstawiona cena lub koszt są o 
ponad 50 % niższe niż średnia cena lub 
średni koszt pozostałych ofert;
b) przedstawiona cena lub koszt są o 
ponad 20 % niższe niż cena lub koszt 
drugiej najtańszej oferty;
c) złożono co najmniej pięć ofert.
2. W przypadku gdy oferty wydają się 
rażąco tanie z innych powodów, instytucje 
zamawiające mogą również zażądać 
takich wyjaśnień.
3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 i 
2, mogą w szczególności dotyczyć:
a) ekonomiki danej metody budowy, 
procesu produkcyjnego lub świadczonych 
usług;
b) wybranych rozwiązań technicznych lub 
wyjątkowo korzystnych warunków, 
którymi dysponuje oferent na potrzeby 
realizacji robót budowlanych bądź 
dostawy towarów lub usług;
c) oryginalności obiektu budowlanego, 
dostaw lub usług proponowanych przez 
oferenta;
d) zgodności, co najmniej w równoważny 
sposób, z obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI lub, w przypadku gdy nie 
ma to zastosowania, z innymi przepisami 
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zapewniającymi równoważny stopień 
ochrony;
e) możliwości uzyskania przez oferenta 
pomocy państwa.
4. Instytucja zamawiająca weryfikuje 
dostarczone informacje poprzez 
konsultacje z oferentem. Może ona 
odrzucić ofertę wyłącznie w przypadku, 
gdy dowody nie uzasadniają niskiego 
poziomu ceny lub kosztów, biorąc pod 
uwagę elementy, o których mowa w ust. 3. 
Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI.
5. Jeżeli instytucja zamawiająca ustali, że 
oferta jest rażąco tania ze względu na fakt 
otrzymania przez oferenta pomocy 
państwa, może odrzucić taką ofertę 
jedynie po konsultacji z oferentem, gdy 
nie jest on w stanie udowodnić w 
dostatecznym terminie wyznaczonym przez 
tę instytucje zamawiającą, że pomoc ta 
była zgodna z zasadami rynku 
wewnętrznego w rozumieniu art. 107 
Traktatu. W przypadku odrzucenia oferty 
w takich okolicznościach instytucja 
zamawiająca powiadamia o tym fakcie 
Komisję.
6. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, zgodnie z art. 88, wszelkie 
informacje dotyczące dowodów i 
dokumentów przedstawianych w związku z 
aspektami wymienionymi w ust. 3.

Or. en
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Poprawka 1246
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) przedstawiona cena lub koszt są o 
ponad 50 % niższe niż średnia cena lub 
średni koszt pozostałych ofert;
b) przedstawiona cena lub koszt są o 
ponad 20 % niższe niż cena lub koszt 
drugiej najtańszej oferty;
c) złożono co najmniej pięć ofert.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 1247
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Jeżeli w przypadku danego zamówienia 
oferty są nienormalnie niskie w stosunku 
do usługi, która ma być świadczona, 
instytucja zamawiająca, przed 
odrzuceniem tych ofert, zwraca się na 
piśmie do oferenta o podanie szczegółów 
dotyczących tych składowych elementów 
ofert, które uważa za istotne. 

Szczegóły te mogą w szczególności 
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dotyczyć:

Or. nl

Poprawka 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucje zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących 
przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli
spełniony jest co najmniej jeden z 
następujących warunków:

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się niewłaściwe, by w celu ustalenia, że cena jest rażąco niska, wymagać spełnienia 
wszystkich warunków. Często wystarczy, by wystąpiła tylko jedna z tych sytuacji, aby cena 
okazała się rażąco niska.

Poprawka 1249
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucje zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących 
przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli
złożonych zostało co najmniej pięć ofert 
oraz ewentualnie:

Or. it
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Poprawka 1250
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucje zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących 
przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

Or. en

Poprawka 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 
30 % niższe niż średnia cena lub średni 
koszt pozostałych ofert;

Or. de

Uzasadnienie

Minimalna wartość, o którą przedstawiona cena lub koszt są niższe niż średnia cena lub 
średni koszt pozostałych ofert powinna zostać zmniejszona do 30 % .

Poprawka 1252
Wim van de Camp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

budowania, procesu produkcyjnego lub 
świadczonych usług;

Or. nl

Poprawka 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) a) wskazana w ofercie cena lub koszt są 
o ponad 50 % niższe niż średnia cena lub 
średni koszt pozostałych ofert;

Or. en

Poprawka 1254
Marc Tarabella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) przedstawiona cena lub koszt są o ponad
30% niższe niż średnia cena lub średni 
koszt pozostałych ofert;

Or. fr

Poprawka 1255
Lara Comi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przedstawiona cena lub koszt są o ponad a) przedstawiona cena lub koszt są o 30 %
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50 % niższe niż średnia cena lub średni 
koszt pozostałych ofert;

niższe niż średnia cena lub średni koszt 
pozostałych ofert;

Or. it

Poprawka 1256
Raffaele Baldassarre

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) przedstawiona cena lub koszt są o ponad
30 % niższe niż średnia cena lub średni 
koszt pozostałych ofert;

Or. it

Poprawka 1257
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) przedstawiona cena lub koszt są o ponad
25 % niższe niż średnia cena lub średni 
koszt pozostałych ofert;

Or. en

Poprawka 1258
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

30 % niższe niż średnia cena lub średni 
koszt pozostałych ofert;

Or. en

Uzasadnienie

Przypadki spełniające te warunki są niezwykle rzadkie. Aby artykuł ten mógł spełniać swoją 
rolę, warunki powinny być mniej restrykcyjne.

Poprawka 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wskazana w ofercie cena lub koszt są 
o co najmniej 40% niższe niż cena lub 
koszt oszacowane z należytą starannością 
przez instytucję zamawiającą, z 
uwzględnieniem należnych podatków;

Or. en

Poprawka 1260
Raffaele Baldassarre

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. it

Poprawka 1261
Wim van de Camp



PE492.860v01-00 104/167 AM\908713PL.doc

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wybranych rozwiązań technicznych 
i/lub wyjątkowo korzystnych warunków, 
którymi dysponuje oferent na potrzeby 
realizacji robót budowlanych bądź 
dostawy produktów lub usług;

Or. nl

Poprawka 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wskazana w ofercie cena lub koszt są 
o co najmniej 20% niższe niż cena lub 
koszt drugiej najtańszej oferty;

Or. en

Poprawka 1263
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) złożono co najmniej pięć ofert. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nie wydaje się właściwy wymóg istnienia pięciu ofert w celu stwierdzenia, że cena jest rażąco 
niska.

Poprawka 1265
Lara Comi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) złożono co najmniej pięć ofert. skreślona

Or. it

Poprawka 1266
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) złożono co najmniej pięć ofert. skreślona

Or. en
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Poprawka 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas
Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 ustęp 1 litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

Wymóg wyjaśnień dotyczących przedstawionej ceny powinien obowiązywać już w przypadku 
złożenia co najmniej trzech ofert.

Poprawka 1268
Wim van de Camp

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) złożono co najmniej pięć ofert. c) oryginalności projektu proponowanego 
przez oferenta; 

Or. nl

Poprawka 1269
Marc Tarabella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr
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Poprawka 1270
Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Przypadki spełniające te warunki są niezwykle rzadkie. Aby artykuł ten mógł spełniać swoją 
rolę, warunki powinny być mniej restrykcyjne.

Poprawka 1271
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litery c a) i c b) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zgodności z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi ochrony 
zatrudnienia i warunków pracy w miejscu, 
w którym zamówienie ma być 
realizowane;
cb) możliwości uzyskania przez oferenta 
pomocy państwa.

Or. nl

Poprawka 1272
Barbara Weiler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przedstawiona cena jest niższa niż 
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wynagrodzenia minimalne określone w 
prawie lub obowiązujących umowach 
zbiorowych w ramach prawa krajowego 
wraz z opłatami i składkami na 
ubezpieczenie społeczne.

Or. de

Poprawka 1273
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 1274
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przez konsultacje z oferentem 
instytucja zamawiająca weryfikuje 
składowe elementy oferty, uwzględniając 
dostarczone dowody.

Or. nl

Poprawka 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Instytucje zamawiające mogą również 
zażądać wyjaśnień dotyczących ceny lub 
kosztów wskazanych w ofercie, gdy 
spełnione są inne warunki niż te 
wskazane w ust. 1, na przykład wtedy, gdy 
cena lub koszt wskazane w ofercie są 
znacznie niższe od cen lub kosztów 
wskazanych w innych ofertach lub niż 
cena lub koszty oszacowane przez 
instytucję zamawiającą, a istnieje bardzo 
wysokie prawdopodobieństwo, że ta cena 
lub koszt są rażąco niskie.

Or. en

Uzasadnienie

Należałoby umożliwić instytucjom zamawiającym występowanie o wyjaśnienia w celu 
ustalenia, czy dana cena jest rażąco niska, także w innych sytuacjach niż te przewidziane w 
ust. 1. Ponadto wskazane jest podanie kilku przykładów takich dodatkowych okoliczności.

Poprawka 1276
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Instytucje zamawiające biorą pod 
uwagę zgodność z przepisami prawa pracy 
w przypadku postępowań o udzielenie 
zamówienia na usługi zakładających 
zastąpienie personelu i skierowanych do 
przedsiębiorstw w sektorach gospodarki 
uznawanych za wymagające dużego 
nakładu pracy oraz za wnoszące niską 
wartość dodaną, przy czym za oferty 
odbiegające od normy lub 
nieproporcjonalne uznaje się takie, w 
przypadku których cena ofertowa jest 
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niższa niż koszty pracy i inne związane z 
nimi koszty uzgodnione w układach 
zbiorowych lub niż wartości minimalne 
określone w odpowiednich przepisach 
prawa pracy.

Or. es

Poprawka 1277
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Instytucja zamawiająca, która stwierdzi, 
że oferta jest rażąco niska ze względu na 
fakt otrzymania przez oferenta pomocy 
państwa, może odrzucić taką ofertę 
jedynie po konsultacji z oferentem, jeżeli 
nie jest on w stanie udowodnić w 
dostatecznym, wyznaczonym przez tę 
instytucję terminie, że pomoc ta została 
mu przyznana w sposób zgodny z prawem. 
W przypadku odrzucenia oferty w takich 
okolicznościach instytucja zamawiająca 
powiadamia o tym fakcie Komisję.

a) ekonomiki danej metody budowy, 
procesu produkcyjnego lub świadczonych 
usług;
b) wybranych rozwiązań technicznych lub 
wyjątkowo korzystnych warunków, 
którymi dysponuje oferent na potrzeby 
realizacji robót budowlanych bądź 
dostawy towarów lub usług;
c) oryginalności obiektu budowlanego, 
dostaw lub usług proponowanych przez 
oferenta;
d) zgodności, co najmniej w równoważny 
sposób, z obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
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międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI lub, w przypadku gdy nie 
ma to zastosowania, z innymi przepisami 
zapewniającymi równoważny stopień 
ochrony;
e) możliwości uzyskania przez oferenta 
pomocy państwa.

Or. nl

Uzasadnienie

Obowiązek weryfikacji rażąco niskich ofert zwiększa obciążenia zarówno instytucji 
zamawiającej, jak i przedsiębiorców.

Poprawka 1278
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli w przypadku danego zamówienia, 
oferty odnoszące się do świadczenia 
wydają się rażąco niskie, instytucja 
zamawiająca, przed odrzuceniem tych 
ofert, zwraca się na piśmie do oferenta o 
podanie szczegółów, dotyczących tych 
składowych elementów ofert, które uważa 
za istotne.
Odpowiednie wyjaśnienia mogą w 
szczególności dotyczyć:

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 1279
Peter Simon
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wybranych rozwiązań technicznych lub
wyjątkowo korzystnych warunków, 
którymi dysponuje oferent na potrzeby 
realizacji robót budowlanych bądź dostawy 
towarów lub usług;

b) technicznych i/lub wszelkich wyjątkowo 
korzystnych warunków, którymi dysponuje 
oferent, do realizacji robót budowlanych 
albo dostawy produktów lub usług;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 1281
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony zatrudnienia i warunków pracy 
obowiązującymi w miejscu, w którym 
mają być realizowane roboty, usługi lub 
dostawy;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 1282
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zgodności, co najmniej w równoważny 
sposób, z obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 

d) zgodności, co najmniej w równoważny 
sposób, z obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w zakresie 
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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 lub, w przypadku gdy nie 
ma to zastosowania, z innymi przepisami 
zapewniającymi równoważny stopień 
ochrony;

dobrostanu zwierząt, prawa socjalnego i 
prawa pracy lub prawa ochrony środowiska 
bądź z przepisów międzynarodowego 
prawa socjalnego i prawa ochrony 
środowiska wymienionych w załączniku 
XI lub, w przypadku gdy nie ma to 
zastosowania, z innymi przepisami 
zapewniającymi równoważny stopień 
ochrony;

Or. en

Poprawka 1283
Anna Hedh

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony zatrudnienia i warunków pracy 
obowiązującymi w miejscu, w którym 
mają być realizowane roboty, usługi lub 
dostawy;

Or. en

Poprawka 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zgodności, co najmniej w równoważny 
sposób, z obowiązkami wynikającymi z 

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

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 
produkcja, oraz zgodnie z konwencjami 
międzynarodowymi wymienionymi w
załączniku XI, w zależności od tego, które 
są korzystniejsze dla pracowników.
Przepisy te obejmują:
(i) 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);
(ii) bezpieczeństwo i higienę pracy;
(iii) czas pracy;
(iv) płace;
(v) ubezpieczenia społeczne.

Or. en

Poprawka 1285
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
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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. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Instytucja zamawiająca weryfikuje 
dostarczone informacje poprzez 
konsultacje z oferentem.

Or. en

Poprawka 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ wskazana w ofercie cena lub 
koszty nie pokrywają kosztów produkcji 
produktu, świadczenia usług lub realizacji 
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lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI.

robót będących przedmiotem zamówienia 
publicznego, przy uwzględnieniu 
warunków ekonomicznych, a w 
szczególności jeśli są niezgodne 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

W trosce o pewność prawa instytucje zamawiające powinny mieć obowiązek odrzucenia 
oferty, jeżeli ustalą, że cena w niej wskazana nie pokrywa kosztów poniesionych przez 
wykonawcę. Należy podkreślić, że rażąco tanie oferty – a zwłaszcza te, które nie gwarantują 
pokrycia kosztów produkcji produktów, świadczenia usług czy realizacji robót będących 
przedmiotem zamówienia publicznego – są jednym z głównych czynników, które mogą 
zagrozić realizacji zamówień publicznych ze szkodą dla interesu publicznego.

Poprawka 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1289
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z
obowiązkami dotyczącymi warunków 
pracy w ramach łańcucha dostaw, zgodnie 
z uregulowaniami i przepisami prawa
pracy w krajach, w których odbywa się 
produkcja, oraz zgodnie z konwencjami 
międzynarodowymi wymienionymi w
załączniku XI, w zależności od tego, które 
są korzystniejsze dla pracowników.

Przepisy te obejmują:
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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;
d) płace;
e) ubezpieczenia społeczne.

Or. en

Poprawka 1291
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę 
również wtedy, gdy ustalą, że 
przedstawiona cena lub koszty są rażąco 
niskie w porównaniu z kosztami, jakie 
musi ponieść oferent, a dopuszczenie 
oferty wzmocniłoby pozycję rynkową 
oferenta w taki sposób, że doprawadziłoby 
do zakłócenia konkurencji na rynku 
wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 1292
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli instytucja zamawiająca ustali, że 5. Instytucja zamawiająca, która stwierdzi, 
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oferta jest rażąco tania ze względu na fakt 
otrzymania przez oferenta pomocy 
państwa, może odrzucić taką ofertę jedynie 
po konsultacji z oferentem, gdy nie jest on 
w stanie udowodnić w dostatecznym 
terminie wyznaczonym przez tę instytucje 
zamawiającą, że pomoc ta była zgodna z 
zasadami rynku wewnętrznego w 
rozumieniu art. 107 Traktatu. W 
przypadku odrzucenia oferty w takich 
okolicznościach instytucja zamawiająca 
powiadamia o tym fakcie Komisję.

że oferta jest rażąco niska ze względu na 
fakt otrzymania przez oferenta pomocy 
państwowej, może odrzucić taką ofertę 
jedynie po konsultacji z oferentem, jeżeli 
nie jest on w stanie udowodnić w 
dostatecznym, wyznaczonym przez tę 
instytucje terminie, że pomoc ta została mu 
przyznana w sposób zgodny z prawem. W 
przypadku odrzucenia oferty w takich 
okolicznościach instytucja zamawiająca 
powiadamia o tym fakcie Komisję.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 1293
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Instytucje zamawiające automatycznie 
wykluczają oferty, w których proponuje 
się rabaty powyżej 50% średniej ceny 
wszystkich złożonych ofert.

Or. it

Poprawka 1294
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Instytucje zamawiające automatycznie 
wykluczają oferty, w których proponuje 
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się rabaty powyżej 40% średniej ceny 
wszystkich złożonych ofert.

Or. it

Poprawka 1295
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, zgodnie z art. 88, wszelkie 
informacje dotyczące dowodów i 
dokumentów przedstawianych w związku z 
aspektami wymienionymi w ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 1296
Rozpatrzenie w komisji

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli instytucja zamawiająca 
zamierza, po weryfikacji wyjaśnień 
oferenta, dopuścić rażąco tanią ofertę 
obejmującą dostawy lub usługi 
pochodzące spoza Unii, w ramach której 
wartość nieobjętych dostaw lub usług 
przekracza 50% całkowitej wartości 
dostaw lub usług objętych ofertą, 
instytucja ta informuje o tym na piśmie 
pozostałych oferentów, wyjaśniając 
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powody, dla których zaproponowane ceny 
lub koszty są rażąco niskie.
Instytucja zamawiająca może zataić 
pewne informacje, jeżeli stanowiłoby to 
przeszkodę w stosowaniu prawa, było 
niezgodne z interesem publicznym, 
stanowiłoby uszczerbek dla zasadniczych 
interesów handlowych prywatnych i 
państwowych podmiotów gospodarczych 
lub też zaburzało uczciwą konkurencję 
między nimi.

Or. en

Poprawka 1297
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69a
Rażąco tanie oferty

1. Jeżeli w przypadku danego zamówienia 
oferty wydają się rażąco tanie w 
odniesieniu do towarów, robót lub usług, 
instytucja zamawiająca przed 
odrzuceniem tych ofert zwraca się na 
piśmie o podanie szczegółów dotyczących 
tych elementów składowych oferty, które 
uważa za istotne. Szczegóły te mogą 
dotyczyć w szczególności:
a) ekonomiki danej metody budowlanej, 
procesu produkcyjnego lub świadczonych 
usług;
b) wybranych rozwiązań technicznych lub 
wszelkich wyjątkowo korzystnych 
warunków, którymi dysponuje oferent 
przy realizacji robót budowlanych, 
dostawie produktów lub świadczeniu 
usług;
c) oryginalności robót budowlanych, 
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dostaw lub usług proponowanych przez 
oferenta;
d) przestrzegania przepisów o ochronie 
zatrudnienia i warunków pracy 
obowiązujących w miejscu, w którym 
mają być realizowane roboty, usługi lub 
dostawy;
e) możliwości uzyskania przez oferenta 
pomocy państwa.
2. Konsultując się z oferentem instytucja 
zamawiająca weryfikuje powyższe 
elementy składowe oferty, uwzględniając 
dostarczone dowody.
3. W przypadku gdy oferty wydają się 
rażąco tanie z innych powodów, instytucje 
zamawiające mogą również zażądać 
takich informacji.
4. W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca stwierdzi, że oferta jest 
rażąco tania ze względu na fakt 
otrzymania przez oferenta pomocy 
państwa, może odrzucić taką ofertę 
jedynie po konsultacji z oferentem, jeżeli 
nie jest on w stanie udowodnić w 
dostatecznym, wyznaczonym przez tę 
instytucję terminie, że pomoc ta została 
mu przyznana w sposób zgodny z prawem. 
W przypadku odrzucenia oferty w takich 
okolicznościach instytucja zamawiająca 
powiadamia o tym fakcie Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystano tu treść art. 55 obowiązującej dyrektywy 2004/18/WE – nie ma potrzeby, by go 
zmieniać. Ustęp 3 pochodzi z proponowanej dyrektywy COM(2011) 896 final (art. 68 ust. 2).

Poprawka 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69a
Oferty obejmujące towary pochodzące z 

państw trzecich
1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
ofert obejmujących towary pochodzące z 
państw trzecich, z którymi Unia nie 
zawarła wielostronnych lub dwustronnych 
umów zapewniających przedsiębiorstwom 
wspólnotowym faktyczny porównywalny 
dostęp do rynków tych państw. Niniejszy 
artykuł nie narusza zobowiązań Unii lub 
jej państw członkowskich wobec państw 
trzecich.
2. Instytucje zamawiające mogą zażądać 
od oferentów przedstawienia informacji o 
pochodzeniu towarów i usług zawartych w 
ofercie oraz ich wartości. Każda oferta 
dotycząca zamówienia na dostawy, w 
ramach której wartość towarów 
pochodzących z państw trzecich, 
określonych zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 
12 października 1992 r. ustanawiającym 
Kodeks Celny Wspólnoty1, przekracza 50 
% całkowitej wartości towarów objętych tą 
ofertą, może zostać odrzucona na 
podstawie poniższych warunków.
3. Komisja na wniosek instytucji 
zamawiających ocenia, czy w przypadku 
zamówień publicznych o szacunkowej 
wartości bez podatku od wartości dodanej 
(VAT) równej lub przekraczającej 
5 000 EUR należy upoważnić do 
wykluczenia z procedury o udzielenie 
zamówienia oferty obejmujące towary lub 
usługi pochodzące z poza Unii, jeżeli 
wartość towarów lub usług pochodzących 
z państwa, z którym Unia nie zawarła 
porozumienia międzynarodowego w 
zakresie zamówień publicznych 
zawierającego zobowiązania dotyczące 
dostępu do rynku lub też pochodzących z 
państwa, z którym Unia podpisała taką 
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umowę, lecz która nie ma w tym 
przypadku zastosowania, przekracza 50% 
ogólnej wartości towarów i usług objętych 
ofertą.
4. W odniesieniu do zamówień, o których 
mowa w ust. 3, Komisja przyjmie akt 
wykonawczy dotyczący warunków 
zatwierdzania planowanego wykluczenia.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą.
5. Przyjmując akty wykonawcze zgodnie z 
ust. 4, Komisja wyraża zgodę na 
planowane wykluczenie w następujących 
przypadkach:
a) jeżeli umowa międzynarodowa 
dotycząca dostępu do rynku w zakresie 
zamówień publicznych pomiędzy Unią a 
państwem, z którego pochodzą dane 
towary lub usługi, zawiera – w 
odniesieniu do towarów lub usług, 
których dotyczy proponowane wykluczenie 
– wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku 
ze strony Unii;
b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), 
nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje 
środki restrykcyjne w udzielaniu 
zamówień prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim.
Do celów lit. b) domniemywa się braku 
znaczącej wzajemności, jeżeli środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
skutkują poważną i powtarzającą się 
dyskryminacją unijnych wykonawców, 
towarów i usług.
Przyjmując akty wykonawcze zgodnie z 
ust. 6, Komisja nie wyraża zgody na 
planowane wykluczenie, jeżeli 
naruszyłoby to zobowiązania dotyczące 
dostępu do rynku podjęte przez Unię w 
zawartych przez nią umowach 
międzynarodowych.
6. Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczącej wzajemności, Komisja bada 
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następujące elementy:
a) w jakim stopniu prawo zamówień 
publicznych danego państwa zapewnia 
przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi 
normami w dziedzinie zamówień 
publicznych oraz wyklucza możliwość 
dyskryminacji unijnych towarów, usług i 
wykonawców;
b) w jakim stopniu organy publiczne lub 
poszczególne podmioty zamawiające 
utrzymują bądź przyjmują praktyki 
dyskryminujące towary, usługi i 
wykonawców z Unii.
7. Umowy zawarte z wykonawcą 
z naruszeniem aktów wykonawczych 
Komisji przyjętych zgodnie z ust. 4 
w związku z planowanym wykluczeniem 
zgłoszonym przez instytucje zamawiające 
uznaje się za nieskuteczne w rozumieniu 
dyrektywy 2007/66/WE.

Or. en

Poprawka 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69a
Oferty obejmujące towary pochodzące z 

państw trzecich
1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
ofert obejmujących towary pochodzące z 
państw trzecich, z którymi Unia nie 
zawarła wielostronnych lub dwustronnych 
umów zapewniających przedsiębiorstwom 
unijnym faktyczny porównywalny dostęp 
do rynków tych państw. Niniejszy artykuł 
nie narusza zobowiązań Unii lub jej 
państw członkowskich wobec państw 
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trzecich.
2. Oferta dotycząca zamówienia na 
dostawy może zostać odrzucona, jeżeli 
udział towarów pochodzących z państw 
trzecich, określonych zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 
z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającej Kodeks Celny 
Wspólnoty[1], przekracza 50 % całkowitej 
wartości towarów objętych ofertą. Do 
celów niniejszego artykułu 
oprogramowanie wykorzystywane w 
wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych 
uważa się za towar.
3. Z zastrzeżeniem drugiego akapitu, jeżeli 
co najmniej dwie oferty są równoważne w 
świetle kryteriów udzielenia zamówienia 
określonych w art. 66, preferowane są 
oferty, które nie mogą zostać odrzucone 
zgodnie z ust. 2. Do celów niniejszego 
artykułu ceny tych ofert uważa się za 
równoważne, jeżeli różnice pomiędzy nimi 
nie przekraczają 3 %.
Dana oferta nie powinna być jednak 
preferowana w stosunku do innych 
zgodnie z pierwszym akapitem, jeżeli jej 
przyjęcie zobowiązywałoby zamawiającego 
do nabycia produktów różniących się od 
już wykorzystywanych, czego rezultatem 
byłoby niedopasowanie, techniczne 
trudności użytkowania i utrzymania lub 
nieproporcjonalnie wysokie koszty.
4. Do celów niniejszego artykułu przy 
ustalaniu wspomnianych w ust. 2 
proporcji towarów pochodzących z państw 
trzecich nie bierze się pod uwagę tych 
państw trzecich, na które decyzją Rady 
rozciągnięto korzyści płynące z przepisów 
niniejszej dyrektywy zgodnie z ust. 1.
5. Począwszy od drugiej połowy 
pierwszego roku następującego po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie coroczne sprawozdanie dotyczące 
postępów w wielostronnych bądź 
dwustronnych negocjacjach w sprawie 
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dostępu przedsiębiorstw Unii do rynków 
państw trzecich w dziedzinach objętych 
niniejszą dyrektywą, rezultatów 
osiągniętych dzięki takim negocjacjom i 
zastosowania w praktyce wszelkich 
zawartych umów.
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, mogą w świetle takiego 
rozwoju sytuacji zmienić przepisy 
ninijeszego artykułu.
[1] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

Or. en

Poprawka 1300
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69 a 
Oferty obejmujące towary pochodzące 

z państw trzecich
1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
ofert obejmujących towary lub usługi 
pochodzące z państw trzecich, z którymi 
Unia nie zawarła wielostronnej lub 
dwustronnej umowy zapewniającej 
przedsiębiorstwom z Unii rzeczywisty i 
porównywalny dostęp do rynków tych 
państw trzecich. Ma on również 
zastosowanie do ofert obejmujących 
towary lub usługi pochodzące z państw 
trzecich, które są objęte zastrzeżeniem 
dotyczącym dostępu do rynku 
europejskiego na mocy umów 
międzynarodowych w zakresie zamówień 
publicznych zawartych przez Unię 
(dwustronne umowy o wolnym handlu lub 
wielostronne Porozumienie w sprawie 
zamówień publicznych). Niniejszy artykuł 
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nie narusza zobowiązań Unii lub jej 
państw członkowskich wobec państw 
trzecich.
2. Instytucje zamawiające wymagają od 
oferentów przedstawienia informacji o 
pochodzeniu towarów i usług zawartych w 
ofercie oraz o ich wartości. Oświadczenia 
są dopuszczalne jako wstępny środek 
dowodowy. W każdej chwili w toku 
postępowania instytucja zamawiająca 
może zażądać przedstawienia części lub 
całości wymaganej dokumentacji. Każda 
oferta dotycząca zamówienia na dostawy, 
w której wartość towarów pochodzących z 
państw trzecich, określonych zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 
z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającym Kodeks Celny Wspólnoty, 
przekracza 50% całkowitej wartości 
towarów lub usług objętych tą ofertą, 
może zostać odrzucona. Do celów 
niniejszego artykułu oprogramowanie 
wykorzystywane do wyposażenia sieci 
telekomunikacyjnych jest traktowane jako 
towar.
3. Z zastrzeżeniem akapitu drugiego, jeżeli 
co najmniej dwie oferty są równoważne w 
świetle kryteriów udzielania zamówienia 
określonych w art. 76, preferowane są 
oferty, które nie mogą zostać odrzucone 
zgodnie z ust. 2. Do celów niniejszego 
artykułu wartości tych ofert są uznawane 
za równoważne, jeżeli różnica między nimi 
nie przekracza 3%.
Dana oferta nie powinna być jednak 
preferowana w stosunku do innej zgodnie 
z akapitem pierwszym, jeżeli jej przyjęcie 
zobowiązywałoby instytucję zamawiającą 
do nabycia wyposażenia o innych 
parametrach technicznych niż 
wyposażenie dotychczas wykorzystywane, 
w wyniku czego wyposażenie to byłoby 
niekompatybilne lub powodowałoby 
techniczne trudności przy użytkowaniu 
czy konserwacji lub nieproporcjonalnie 
wysokie koszty.
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4. Do celów niniejszego artykułu przy 
przewidzianym w art. 2 określeniu 
towarów i usług pochodzących z państw 
trzecich nie są uwzględniane te państwa 
trzecie, na które decyzją Rady rozszerzono 
korzyści płynące z przepisów niniejszej 
dyrektywy zgodnie z ust. 1.
5. Począwszy od drugiej połowy 
pierwszego roku następującego po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie coroczne sprawozdanie dotyczące 
postępów w wielostronnych lub 
dwustronnych negocjacjach w sprawie 
dostępu przedsiębiorstw z Unii do rynków 
państw trzecich w dziedzinach objętych 
niniejszą dyrektywą, wyników 
osiągniętych dzięki takim negocjacjom i 
zastosowania w praktyce wszelkich 
zawartych umów.
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, mogą zmienić przepisy 
niniejszego artykułu na podstawie tych 
danych.

Or. fr

Uzasadnienie

W oczekiwaniu na przyjęcie rozporządzenia w sprawie wzajemności należy tymczasowo 
utrzymać obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zamówień publicznych.

Poprawka 1301
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69 a 
Jeżeli instytucja zamawiająca zamierza 
dopuścić rażąco tanią ofertę obejmującą 
roboty budowlane, dostawy lub usługi 
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pochodzące spoza Unii, w której wartość 
nieobjętych robót budowlanych, dostaw 
lub usług przekracza 50% całkowitej 
wartości robót budowlanych, dostaw lub 
usług objętych ofertą, zgodnie z art. 22a, 
instytucja ta informuje o tym na piśmie 
pozostałych oferentów, wyjaśniając 
powody, dla których zaproponowane ceny 
lub koszty są rażąco niskie.
Oferta pochodząca z państw trzecich 
niezwiązanych umową międzynarodową 
jest automatycznie odrzucana, jeżeli 
zaproponowane cena lub koszt są o ponad 
30% niższe niż średni koszt w pozostałych 
ofertach.

Or. fr

Poprawka 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69b
Stosunki z państwami trzecimi w zakresie 
zamówień na roboty budowlane, dostawy i 

usługi
1. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich ogólnych 
trudnościach prawnych i faktycznych 
napotkanych i zgloszonych przez ich 
przedsiębiorstwa przy ubieganiu się o 
zamówienia na usługi w państwach 
trzecich.
2. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie do dnia 31 
grudnia 2014 r., a następnie okresowo 
sprawozdanie w sprawie otwierania 
dostępu do zamówień na usługi w 
państwach trzecich oraz w sprawie 
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postępów w negocjacjach dotyczących 
tego zagadnienia z tymi państwami, w 
szczególności w ramach Światowej 
Organizacji Handlu.
3. Komisja dokłada wszelkich starań 
poprzez kontakty z danym państwem 
trzecim, aby naprawić sytuację, jeżeli na 
podstawie sprawozdań, o których mowa w 
ust. 2, lub na podstawie innych informacji 
ustali, że w kontekście udzielania 
zamówień państwo trzecie:
a) nie przyznaje przedsiębiorstwom Unii 
faktycznego dostępu porównywalnego z 
dostępem, jaki Unia przyznaje 
przedsiębiorstwom tego państwa trzeciego;
lub
b) nie traktuje przedsiębiorstw Unii na 
równi z przedsiębiorstwami krajowymi lub 
nie stwarza im takich samych warunków 
konkurencji, jakie stwarza 
przedsiębiorstwom krajowym; lub
c) traktuje przedsiębiorstwa innych 
państw trzecich przychylniej niż 
przedsiębiorstwa Unii.
4. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich trudnościach 
prawnych i faktycznych napotkanych i 
zgłoszonych przez ich przedsiębiorstwa, 
które wynikają z nieprzestrzegania 
międzynarodowych przepisów prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI i które 
przedsiębiorstwa te napotkały, ubiegając 
się o zamówienia w państwach trzecich.
5. W okolicznościach, o których mowa w 
ust. 3 i 4, Komisja może w dowolnym 
czasie zaproponować Radzie podjęcie 
decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu, na 
okres do określenia w decyzji, udzielania 
zamówień na usługi:
a) przedsiębiorstwom podlegającym prawu 
danego państwa trzeciego;
b) przedsiębiorstwom powiązanym z 
przedsiębiorstwami wymienionymi w lit. 
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a), posiadającym zarejestrowaną siedzibę 
na terytorium Unii, lecz nie mającym 
żadnych faktycznych bezpośrednich 
powiązań z gospodarką któregokolwiek z 
państw członkowskich;
c) przedsiębiorstwom przedstawiającym 
oferty, których przedmiotem są usługi 
pochodzące z danego państwa trzeciego.
Rada, działając kwalifikowaną 
większością, podejmuje działania w jak 
najkrótszym czasie.
Komisja może zaproponować takie 
działania z własnej inicjatywy lub na 
wniosek państwa członkowskiego.
6. Niniejszy artykuł nie narusza 
zobowiązań Unii wobec państw trzecich 
wynikających z międzynarodowych umów 
w zakresie zamówień publicznych, a w 
szczególności zobowiązań w ramach 
Światowej Organizacji Handlu.

Or. en

Poprawka 1303
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 69 b 
Stosunki z państwami trzecimi w zakresie 
zamówień na roboty budowlane, dostawy i 

usługi
1. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich ogólnych 
trudnościach prawnych i faktycznych 
napotkanych i zgłoszonych przez ich 
przedsiębiorstwa przy ubieganiu się o 
zamówienia na roboty budowlane, 
dostawy i usługi w państwach trzecich.
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2. Komisja przedkłada okresowo 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie otwarcia dostępu 
do zamówień na roboty budowlane, 
dostawy i usługi w państwach trzecich 
oraz w sprawie stanu zaawansowania 
negocjacji z tymi państwami w tej kwestii, 
w szczególności w ramach Światowej 
Organizacji Handlu.
3. Komisja dokłada wszelkich starań 
poprzez kontakty z danym państwem 
trzecim, aby naprawić sytuację, jeżeli na 
podstawie sprawozdań, o których mowa w 
ust. 2, lub na podstawie innych informacji 
ustali, że w kontekście udzielania 
zamówień na roboty budowlane, dostawy i 
usługi państwo trzecie:
a) nie przyznaje przedsiębiorstwom z Unii 
rzeczywistego dostępu porównywalnego z 
dostępem, jaki Unia przyznaje 
przedsiębiorstwom tego państwa trzeciego;
b) nie traktuje przedsiębiorstw z Unii tak 
samo jak przedsiębiorstw krajowych lub 
nie stwarza im takich samych warunków 
konkurencji, jakie stwarza 
przedsiębiorstwom krajowym; lub
c) traktuje przedsiębiorstwa innych 
państw trzecich przychylniej niż 
przedsiębiorstwa z Unii.
4. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich trudnościach 
prawnych i faktycznych oraz o 
trudnościach, które wynikają z 
nieprzestrzegania międzynarodowych 
przepisów prawa pracy, o których mowa w 
załączniku XI, napotykanych i 
zgłoszonych przez ich przedsiębiorstwa 
ubiegające się o zamówienia na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi w 
państwach trzecich.
5. W przypadkach określonych w ust. 3 i 4 
Komisja może w dowolnym czasie 
zaproponować Radzie podjęcie decyzji o 
zawieszeniu lub ograniczeniu, na okres 
pozostający do określenia w tej decyzji, 
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udzielania zamówień na roboty 
budowlane, dostawy i usługi:
a) przedsiębiorstwom podlegającym prawu 
danego państwa trzeciego;
b) przedsiębiorstwom powiązanym z 
przedsiębiorstwami wymienionymi w lit. 
a), posiadającym siedzibę na terytorium 
Unii, lecz nie mającym żadnych 
faktycznych bezpośrednich powiązań z 
gospodarką któregokolwiek z państw 
członkowskich;
c) przedsiębiorstwom składającym oferty, 
których przedmiotem są roboty 
budowlane, dostawy i usługi pochodzące z 
danego państwa trzeciego.
Rada podejmuje decyzję kwalifikowaną 
większością głosów bez zbędnej zwłoki.
Komisja może zaproponować takie 
działania z własnej inicjatywy lub na 
wniosek państwa członkowskiego.
6. Niniejszy artykuł nie narusza 
zobowiązań Unii wobec państw trzecich 
wynikających z międzynarodowych umów 
w zakresie zamówień publicznych, a w 
szczególności zobowiązań w ramach 
Światowej Organizacji Handlu.

Or. fr

Uzasadnienie

W oczekiwaniu na przyjęcie rozporządzenia w sprawie wzajemności należy tymczasowo 
utrzymać obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zamówień publicznych.

Poprawka 1304
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70 skreślony
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Warunki realizacji zamówień
Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają 
one wskazane w zaproszeniu do ubiegania 
się o zamówienie lub specyfikacjach. 
Warunki te mogą dotyczyć w 
szczególności aspektów społecznych i 
środowiskowych. Mogą również 
obejmować wymóg przewidzenia przez 
wykonawców zabezpieczenia (hedging) 
przed ryzykiem związanym ze wzrostami 
cen, które są wynikiem wahań cenowych i 
które mogą istotnie wpłynąć na realizację 
zamówienia.

Or. de

Uzasadnienie

Przy udzielaniu zamówień kryteria niezwiązane z zamówieniem powinny być zawsze ściśle 
powiązane z przedmiotem zamówienia. Możliwość określania szczególnych warunków 
związanych z realizacją zamówienia, które mogą dotyczyć w szczególności aspektów 
społecznych i środowiskowych, może spowodować, że zamawiający, ustanawiając niektóre 
warunki społeczne i środowiskowe, odstąpi od postanowień art. 66 i wymienionych tam 
kryteriów udzielania zamówień.

Poprawka 1305
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane 
z przedmiotem zamówienia i z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą dotyczyć w szczególności 
aspektów społecznych i środowiskowych.
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wynikiem wahań cenowych i które mogą 
istotnie wpłynąć na realizację 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą dotyczyć w szczególności 
aspektów społecznych i środowiskowych.

Or. de

Uzasadnienie

Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że wykonawcy ponoszą ryzyko związane ze wzrostami cen. Na 
podstawie art. 70  zdanie trzecie można odnieść wrażenie, że ponoszą oni to ryzyko tylko 
wtedy gdy instytucja zamawiająca ujęła to w szczególnych warunkach związanych z 
realizacją zamówienia. W rezultacie w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
należałoby zamieścić odpowiednią informację.

Poprawka 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą obejmować aspekty gospodarcze, 
innowacyjne, środowiskowe lub społeczne.
Mogą również obejmować wymóg 
przewidzenia przez wykonawców 
zabezpieczenia (hedging) przed ryzykiem 
związanym ze wzrostami cen, które są 
wynikiem wahań cenowych i które mogą 
istotnie wpłynąć na realizację zamówienia.
Jednak żaden z tych szczególnych 
warunków nie może skutkować utratą 
związku z przedmiotem zamówienia.

Or. en

Poprawka 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te obejmują obowiązki odnoszące się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, takich jak bezpieczeństwo i 
higiena pracy, zabezpieczenie społeczne i 
warunki pracy określone w unijnych i 
krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
przepisach międzynarodowego prawa 
pracy wymienionych w załączniku XI, 



AM\908713PL.doc 139/167 PE492.860v01-00

PL

które mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw. Wymienione obowiązki 
stosuje się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim.
Mogą również obejmować wymóg 
przewidzenia przez wykonawców 
zabezpieczenia (hedging) przed ryzykiem 
związanym ze wzrostami cen, które są 
wynikiem wahań cenowych i które mogą 
istotnie wpłynąć na realizację zamówienia.

Or. de

Poprawka 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą obejmować aspekty społeczne i 
środowiskowe, a także mogą obejmować 
ochronę socjalną, ochronę zatrudnienia i 
warunki pracy, które mają zastosowanie w 
miejscu realizacji robót budowlanych, 
usługi lub dostawy, zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym lub układami 
zbiorowymi bądź przepisami 
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionymi w załączniku XI. Mogą 
również obejmować wymóg przewidzenia 
przez wykonawców zabezpieczenia
(hedging) przed ryzykiem związanym ze 
wzrostami cen, które są wynikiem wahań 
cenowych i które mogą istotnie wpłynąć na 
realizację zamówienia.
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Or. en

Poprawka 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach i są 
bezpośrednio związane z robotami 
budowlanymi, towarami lub usługami 
objętymi danym zamówieniem. Warunki te 
mogą obejmować wymóg przewidzenia 
przez wykonawców zabezpieczenia
(hedging) przed ryzykiem związanym ze 
wzrostami cen, które są wynikiem wahań 
cenowych i które mogą istotnie wpłynąć na 
realizację zamówienia.

Or. en

Poprawka 1311
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą dotyczyć w szczególności 
aspektów społecznych i środowiskowych.
Mogą również obejmować wymóg 
przewidzenia przez wykonawców 

1. Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach.
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zabezpieczenia (hedging) przed ryzykiem 
związanym ze wzrostami cen, które są 
wynikiem wahań cenowych i które mogą 
istotnie wpłynąć na realizację 
zamówienia.

2. Warunki te mogą dotyczyć w 
szczególności aspektów społecznych i 
środowiskowych.

3. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć pewną formę odszkodowania 
dla wykonawców w przypadku wzrostu 
cen nieprzewidywanego w czasie 
składania oferty.

Or. it

Poprawka 1312
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1313
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 1314
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą dotyczyć w szczególności 
aspektów społecznych i środowiskowych, 
o których mowa w motywie 41. Mogą
również obejmować wymóg przewidzenia 
przez wykonawców zabezpieczenia
(hedging) przed ryzykiem związanym ze 
wzrostami cen, które są wynikiem wahań 
cenowych i które mogą istotnie wpłynąć na 
realizację zamówienia.
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Poprawka 1315
Mitro Repo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające mogą przewidzieć, 
że zamówienie musi zawierać wymogi 
dotyczące warunków pracy ustanowione w 
konwencji MOP nr 94.

Or. fi

Poprawka 1316
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca może również 
wymagać, by zamówienie zawierało 
postanowienia o pracy w rozumieniu 
konwencji MOP nr 94.

Or. fi

Poprawka 1317
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70a
Obowiązki związane z podatkami, ochroną 
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środowiska, przepisami o ochronie 
zatrudnienia oraz warunkami pracy
1. Instytucja zamawiająca może określić 
lub zostać zobligowana przez państwo 
członkowskie do określenia w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie organu lub organów, od 
których kandydat lub oferent może 
uzyskać odpowiednie informacje o 
obowiązkach związanych z podatkami, 
ochroną środowiska, przepisami o 
ochronie zatrudnienia oraz warunkami 
pracy obowiązującymi z zasady w miejscu, 
w którym mają być realizowane roboty lub 
świadczone usługi oraz mających 
zastosowanie do robót prowadzanych na 
danym terenie lub usług świadczonych w 
trakcie realizacji zamówienia.
2. Udzielając informacji, o których mowa 
w ust. 1, instytucja zamawiająca żąda od 
oferentów lub kandydatów w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia 
wskazania, że podczas sporządzania 
swoich ofert uwzględnili obowiązki 
wynikające z przepisów o ochronie 
zatrudnienia i warunków pracy 
obowiązujących z zasadyw miejscu 
realizacji robót budowlanych lub 
świadczenia usług.
3. Państwa członkowskie, w których 
obowiązują przepisy chroniące 
pracowników publicznych zgłaszających 
nieetyczne zachowania (w sektorze 
publicznym), mogą zwrócić się o 
zapewnienie równorzędnej ochrony 
pracownikowi zatrudnionemu przez 
wykonawcę, jeżeli wykonawca świadczy 
usługi finansowane ze środków 
publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ponownie wprowadza, z niewielkimi zmianami, art. 27 aktualnej dyrektywy 
2004/18/WE dotycząej zamówień publicznych (WE 2004/18). Ten istotny artykuł nie powinien 
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zostać skreślony. Należy szanować prawa i przepisy dotyczące ochrony pracowników 
zgłaszających nieetyczne zachowania w państwach czlonkowskich, które mają lub pragną je 
mieć.

Poprawka 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71 skreślony
Podwykonawstwo
1. Instytucja zamawiająca może zażądać 
albo zostać zobowiązana przez państwo 
członkowskie do zażądania od oferenta w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie, aby wskazał on w swojej 
ofercie ewentualną część zamówienia, 
której wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców.
2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucja zamawiająca –
na wniosek podwykonawcy i jeżeli 
pozwala na to charakter zamówienia –
przekazuje bezpośrednio podwykonawcy 
płatności należne za usługi, dostawy lub 
roboty budowlane zrealizowane dla 
głównego wykonawcy. W takim przypadku 
państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie mechanizmy umożliwiające 
głównemu wykonawcy zgłaszanie 
zastrzeżeń co do nienależnych płatności. 
Ustalenia dotyczące takiego trybu 
płatności są określane w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez 
uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności 
głównego wykonawcy.

Or. de



PE492.860v01-00 146/167 AM\908713PL.doc

PL

Uzasadnienie

Związek zachodzący między oferentem a podwykonawcą polega krajowemu prawu umów, 
które powinno pozostać nienaruszone. Powyższy przepis powoduje niejasną sytuację prawną, 
w której podwykonawca, pracując odpłatnie dla instytucji zamawiającej, przestaje być 
podwykonawcą i staje się wykonawcą. Przepis ten mógłby pozbawić instytucję zamawiającą 
możliwości wstrzymania zapłaty w związku ze spodziewaną nieprawidłową realizacją 
zamówienia.

Poprawka 1319
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71 skreślony
Podwykonawstwo
1. Instytucja zamawiająca może zażądać 
albo zostać zobowiązana przez państwo 
członkowskie do zażądania od oferenta w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie, aby wskazał on w swojej 
ofercie ewentualną część zamówienia, 
której wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców.
2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucja zamawiająca –
na wniosek podwykonawcy i jeżeli 
pozwala na to charakter zamówienia –
przekazuje bezpośrednio podwykonawcy 
płatności należne za usługi, dostawy lub 
roboty budowlane zrealizowane dla 
głównego wykonawcy. W takim przypadku 
państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie mechanizmy umożliwiające 
głównemu wykonawcy zgłaszanie 
zastrzeżeń co do nienależnych płatności. 
Ustalenia dotyczące takiego trybu 
płatności są określane w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.
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3. Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez 
uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności 
głównego wykonawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ główny wykonawca jest zawsze odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich swoich 
obowiązków wobec podmiotu zamawiającego, podmiot zamawiający nie ma powodów, by 
żądać od oferenta wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierzałby podzlecić. 
Proponowany przepis jest absolutnie niemożliwy do stosowania w praktyce. Podmiot 
zamawiający nie jest w stanie ustalić ceny odpowiednich usług, dostaw lub robót 
zrealizowanych przez podwykonawcę, jako że jest to tajemnica handlowa głównego 
wykonawcy.

Poprawka 1320
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucja zamawiająca może zażądać od 
oferenta w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, aby wskazał on w swojej 
ofercie ewentualną część zamówienia, 
której wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców. Gdy potrzebna jest 
specjalna wiedza fachowa lub specjalne 
wyposażenie, w umowie dotyczącej 
zamówienia główny wykonawca powinien 
wymienić podwykonawców.

Or. en

Poprawka 1321
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucja zamawiająca zażąda od 
oferenta w dokumentacji zamówienia, aby 
wskazał on w swojej ofercie część umowy, 
której wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, i
podał informacje o tych podwykonawcach, 
w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe 
oraz imię i nazwisko pełnomocników.
Każdą zmianę w łańcuchu 
podwykonawstwa należy niezwłocznie 
zgłosić instytucji zamawiającej.
W przypadku propozycji zmiany, w tym w 
przypadku gdy w łańcuchu 
podwykonawstwa uczestniczy nowy 
podwykonawca, główny wykonawca 
podaje jego imię i nazwisko, dane 
kontaktowe oraz imię i nazwisko 
pełnomocników. Podmioty w łańcuchu 
podwykonawstwa przestrzegają przepisów 
niniejszej dyrektywy i warunków 
określonych w dokumentacji zamówienia, 
a także gwarantuje wykonanie zadań 
związanych z zamówieniem w sposób 
równoważny z warunkami oferty.

Or. fr

Poprawka 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucja zamawiająca żąda od oferenta 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, aby wskazał on w swojej 
ofercie ewentualną część zamówienia, 
której wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, 
a także aby podał proponowanych 
podwykonawców wraz z dotyczącymi ich 
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także aby podał proponowanych 
podwykonawców.

informacjami, obejmującymi imiona 
i nazwiska lub nazwy, dane kontaktowe 
oraz imiona i nazwiska przedstawicieli 
prawnych.

Wszelkie zmiany w łańcuchu 
podwykonawców są zgłaszane przez 
wykonawcę i zatwierdzane przez instytucję 
zamawiającą. W przypadku gdy 
zaproponowana zmiana dotyczy także 
zatrudnienia nowego podwykonawcy, 
główny wykonawca podaje jego imię 
i nazwisko lub nazwę, dane kontaktowe 
oraz imiona i nazwiska przedstawicieli 
prawnych.
Każdy podmiot w łańcuchu 
podwykonawców zapewnia poszanowanie 
przepisów niniejszej dyrektywy oraz 
warunków ustanowionych 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, a także gwarantuje 
wypełnienie obowiązków związanych 
z zamówieniem w sposób równoważny do 
sposobu określonego w ofercie.

Or. en

Poprawka 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucja zamawiająca żąda albo jest
zobowiązana przez państwo członkowskie 
do zażądania od oferenta w dokumentach 
specyfikujących zamówienie, aby wskazał 
on w swojej ofercie ewentualną część 
zamówienia, której wykonanie zamierza 
zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał 
proponowanych podwykonawców oraz 
przekazał informacje o swoich 
podwykonawcach, w tym ich 
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nazwy/imiona i nazwiska, dane 
kontaktowe i przedstawicieli prawnych.
Instytucję zamawiającą niezwłocznie 
informuje się o wszelkich zmianach w 
łańcuchu podwykonawstwa oraz o 
wszelkich nowych podwykonawcach, w 
tym podaje się ich nazwy/imiona i 
nazwiska, dane kontaktowe i 
przedstawicieli prawnych.

Or. de

Poprawka 1324
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucja zamawiająca może zażądać 
albo zostać zobowiązana przez państwo 
członkowskie do zażądania od oferenta w 
dokumentach specyfikujących zamówienie, 
aby wskazał on w swojej ofercie 
ewentualną część zamówienia, której 
wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców. Instytucje zamawiające 
mogą odrzucić podwykonawców, którzy 
nie wnoszą wartości dodanej lub niosą ze 
sobą ryzyko pod względem technicznyme, 
prawnym lub finansowym. Instytucje 
zamawiające mogą wskazać w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie tę część zamowienia, która 
nie może zostać zlecona podwykonawcom.
W dokumentach specyfikujących 
zamówienie podaje się powody takiego 
ograniczenia.

Or. en
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Poprawka 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie ograniczają 
możliwość udzielania zleceń w ramach 
podwykonawstwa przez oferenta 
realizującego zamówienie publiczne do co 
najwyżej trzech podwykonawców 
w kolejnych ogniwach łańcucha.
Instytucje zamawiające mogą ustanowić 
dodatkowe ograniczenia w zakresie 
podwykonawstwa dotyczące liczby 
podwykonawców, podwykonawców 
w kolejnych ogniwach łańcucha lub 
możliwości zmian w tym łańcuchu bądź 
mogą zakazać zlecania jakichkolwiek 
części zamówienia osobom trzecim 
w ramach podwykonawstwa.

Or. en

Poprawka 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Powody zlecenia wykonania 
podwykonawcom określa się w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie; powinny ono wynikać ze 
względów technicznych, natomiast celem 
zlecenia wykonania nie powinno być 
obniżenie kosztów pracy.

Or. de
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Poprawka 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Powody zatrudnienia podwykonawców 
przedstawia się w dokumentach 
specyfikujących zamówienie, są one ściśle 
podyktowane względami technicznymi 
oraz nie służą obejściu właściwych 
przepisów i obowiązków mających 
zastosowanie w miejscu realizacji robót 
budowlanych, usług i dostaw.

Or. en

Poprawka 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr
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Poprawka 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Bezpośrednie przekazanie płatności przez instytucje zamawiające podwykonawcom narusza 
prawną zasadę swobody zawierania umów i odbiera głównym dostawcom środek nacisku, 
jakim dysponują w stosunku do łańcucha dostaw w celu zapewnienia terminowej i wysokiej 
jakości dostawy produktu lub wyświadczenia usługi zleconych podwykonawcy.

Poprawka 1330
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucja zamawiająca –
na wniosek podwykonawcy i jeżeli 
pozwala na to charakter zamówienia –
przekazuje bezpośrednio podwykonawcy 

skreślony
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płatności należne za usługi, dostawy lub 
roboty budowlane zrealizowane dla 
głównego wykonawcy. W takim przypadku 
państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie mechanizmy umożliwiające 
głównemu wykonawcy zgłaszanie 
zastrzeżeń co do nienależnych płatności. 
Ustalenia dotyczące takiego trybu 
płatności są określane w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.

Or. en

Uzasadnienie

Stosunki między wykonawcą a podwykonawcą sa podstawowym elementem prawa umownego. 
Wniosek doprowadzi do sytuacji, w których podwykonawcy będą starać się o dokonanie 
płatności bezpośrednio przez instytucję zamawiającą, i może pozbawić tę instytucję prawa do 
wstrzymania płatności od wykonawcy z ważnych powodów dotyczących wykonania umowy.

Poprawka 1331
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de
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Poprawka 1332
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie ograniczają 
możliwość zlecania podwykonawstwa 
przysługującą oferentowi w ramach 
wykonania danego zamówienia
publicznego do maksymalnie trzech 
podwykonawców w kolejnych ogniwach 
łańcucha.

Państwa członkowskie postanawiają, że 
instytucja zamawiająca – na wniosek 
podwykonawcy i jeżeli pozwala na to 
charakter zamówienia – jest zobowiązana 
przekazać bezpośrednio podwykonawcom 
płatności należne za usługi, dostawy lub 
roboty budowlane zrealizowane dla 
głównego wykonawcy. W takim przypadku 
państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie mechanizmy umożliwiające 
głównemu wykonawcy sprzeciwienie się 
nienależnym płatnościom. Postanowienia 
dotyczące takiego trybu płatności muszą 
być zapisane w dokumentacji zamówienia.

Or. fr

Poprawka 1333
Evelyne Gebhardt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 1334
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 1335
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 1336
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli płatności na rzecz 
podwykonawców nie są realizowane 
bezpośrednio, państwa członkowskie 
muszą wprowadzić mechanizmy 
gwarantujące, że główny wykonawca nie 
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zaoferuje podwykonawcy warunków mniej 
korzystnych od warunków ustalonych 
między instytucją zamawiającą a głównym 
wykonawcą. 

Or. de

Poprawka 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucja zamawiająca 
może wykluczyć podwykonawcę 
wskazanego w ofercie, jeżeli:
(i) podwykonawca nie spełnia kryteriów 
wyboru przewidzianych dla oferty;
(ii) podwykonawca nie jest w stanie 
prawidłowo wykonać swojej części 
umowy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz 
zdolność podwykonawcy do prawidłowego 
wykonania jego części umowy są oceniane 
proporcjonalnie do części umowy 
przypadającej podwykonawcy na 
podstawie kryteriów kwalifikacji 
podmiotowej wymienionych w art. 55 i 56.

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje zamawiające powinny mieć większe możliwości wywierania wpływu na zlecanie 
podwykonawstwa przez zwycięskiego oferenta. W szczególności powinny być uprawnione do 
sprawdzenia przydatności i kwalifikacji proponowanych podwykonawców. Wszystkie wymogi 
w tym zakresie są zgodne z zasadą proporcjonalności.

Poprawka 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niejasne.

Poprawka 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przepisy ust. 1 nie naruszają 
postanowień dotyczących kwestii 
odpowiedzialności głównego wykonawcy.

Or. fr

Poprawka 1340
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 1341
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez 
uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności 
głównego wykonawcy. Instytucja 
zamawiająca może być zobligowana do 
zwrócenia się o informację o tym, czy 
podwykonawca wypełnia obowiązki 
wynikające 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

Poprawka 1342
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Powody zatrudnienia podwykonawców 
muszą być wymienione w dokumentacji 
zamówienia i są ściśle uzasadnione 
względami technicznymi. Zatrudnienie 
podwykonawców nie może mieć na celu 
obejścia właściwych przepisów i 
obowiązków mających zastosowanie przy 
wykonywaniu robót budowlanych, usług i 
dostaw.
Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają 
postanowień dotyczących kwestii 
odpowiedzialności głównego wykonawcy i 
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podwykonawców.
Państwa członkowskie muszą przewidzieć 
system odpowiedzialności solidarnej w 
łańcuchu podwykonawców.

Or. fr

Poprawka 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



PE492.860v01-00 162/167 AM\908713PL.doc

PL

konieczności bezpośredniego obarczania 
winą zamawiającego.

Or. de

Poprawka 1344
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Państwa członkowskie zapewniają system 
odpowiedzialności solidarnej w ramach 
całego łańcucha podwykonawczego.
Główny wykonawca oraz każdy 
podwykonawca zatrudniony przy realizacji 
zamówienia publicznego ponoszą wszelką 
odpowiedzialność solidarną z tytułu 
niespełnienia przez podwykonawcę 
przepisów dotyczących praw 
podstawowych, wymogów w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zasad 
i standardów socjalnych, zatrudnienia 
i warunków pracy, bezpieczeństwa 
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i higieny pracy oraz zabezpieczenia
społecznego, określonych w unijnych 
i krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych, 
układach zbiorowych i umowach, jak 
również w międzynarodowych przepisach 
prawa pracy wymienionych w załączniku 
XI i mających zastosowanie w miejscu 
realizacji robót budowlanych, usługi lub 
dostawy.
Państwa członkowskie mogą w ramach 
prawa krajowego wprowadzić bardziej 
rygorystyczne przepisy dotyczące 
odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 1346
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Główny wykonawca oraz każdy 
podwykonawca zatrudniony przy realizacji 
robót budowlanych w ramach zamówienia 
publicznego ponoszą odpowiedzialność 
solidarną z tytułu nieprzestrzegania przez 
podwykonawcę przepisów dotyczących 
praw podstawowych, wymogów w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zasad 
i norm socjalnych, wymogów dotyczących 
zatrudnienia i warunków pracy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zabezpieczenia społecznego, a także z 
tytułu nieprzestrzegania jakichkolwiek 
właściwych przepisów prawa Unii, 
wszelkich krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych, układów zbiorowych i 
porozumień, jak również konwencji 
międzynarodowych wymienionych w 
załączniku XI, które mają zastosowanie w 
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miejscu wykonywania robót budowlanych, 
usługi lub dostawy. 
Obowiązki te mają również zastosowanie 
w sytuacjach transgranicznych, gdy 
pracownicy jednego państwa 
członkowskiego świadczą usługi w innym 
państwie członkowskim. 
Instytucja zamawiająca w umowie 
z głównym wykonawcą oraz główny 
wykonawca i każdy bezpośredni 
podwykonawca w umowie z ich
podwykonawcami zastrzegają, że 
w przypadku gdy mają podstawy sądzić, że 
ich bezpośredni podwykonawca naruszył 
przepisy, o których mowa w akapicie 
pierwszym, podwykonawca jest 
zobowiązany do podjęcia 
natychmiastowego działania mającego 
zaradzić tej sytuacji, a w przypadku 
niespełnienia tego wymogu dana umowa 
wygasa. 
Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące 
odpowiedzialności na mocy prawa 
krajowego.

Or. fr

Poprawka 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Instytucje zamawiające dbają o to, by 
zwycięscy oferenci byli zobowiązani 
umownie do przestrzegania w trakcie 
realizacji zamówienia obowiązkowych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych obowiązujących w 
państwie członkowskim, w którym 
realizuje się zamówienie.
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Ponadto, jeżeli zwycięski oferent podzleca 
część robót budowlanych, dostaw lub 
usług oraz jeżeli sąd lub inny właściwy 
organ stwierdzi naruszenie przez któregoś 
z podwykonawców w trakcie realizacji 
zamówienia przepisów, o których mowa w 
akapicie pierwszym, zwycięski oferent 
nakłada na tego podwykonawcę (tych 
podwykonawców) skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające sankcje 
umowne.
Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od 
pierwszego orzeczenia sądu lub innego 
właściwego organu zwycięski oferent nie 
wypełni obowiązków określonych w 
pierwszym lub drugim akapicie, instytucja 
zamawiająca przekazuje sprawę do sądu 
lub innego właściwego organu w celu 
podjęcia decyzji o odpowiednich 
sankcjach.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uwzględnienie obaw sprawozdawcy co do mających zastosowanie 
przepisów dotyczących zobowiązań głównego wykonawcy, a także tych zobowiązań w ramach 
łańcucha dostaw, przy jednoczesnym zadbaniu o to, aby te nowe przepisy pozostawały w 
zgodzie z podstawowymi zasadami swobody zawierania umów i nie były nadużywane.

Poprawka 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de
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Poprawka 1349
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Modyfikacji umowy w okresie jej 
obowiązywania nie uznaje się za istotną, 
gdy rozwój towarów i wspieranie 
innowacji wymagają elastycznej 
współpracy między stronami umowy.

Or. en

Poprawka 1350
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Modyfikację umowy w okresie jej 
obowiązywania uznaje się za istotną w 
rozumieniu ust. 1, jeżeli powoduje, że 
zamówienie różni się istotnie od 
pierwotnego zamówienia. W każdym 
przypadku, nie naruszając przepisów ust. 3 
i 4, modyfikację uznaje się za istotną, jeżeli 
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

2. W każdym przypadku, nie naruszając 
przepisów ust. 3 i 4, modyfikację uznaje 
się za istotną, jeżeli spełniony jest jeden z 
poniższych warunków:

Or. fr

Poprawka 1351
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 2 – wprowadzenie



AM\908713PL.doc 167/167 PE492.860v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Modyfikację umowy w okresie jej 
obowiązywania uznaje się za istotną w 
rozumieniu ust. 1, jeżeli powoduje, że 
zamówienie różni się istotnie od 
pierwotnego zamówienia. W każdym 
przypadku, nie naruszając przepisów ust. 3 
i 4, modyfikację uznaje się za istotną, jeżeli 
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

2. Modyfikację umowy w okresie jej 
obowiązywania uznaje się za istotną w 
rozumieniu ust. 1, jeżeli powoduje, że 
zamówienie różni się istotnie od 
pierwotnego zamówienia. Nie naruszając 
przepisów ust. 3 i 4, modyfikację uznaje 
się za istotną, jeżeli spełniony jest jeden z 
poniższych warunków:

Or. es


