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Poprawka 1352
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 2  – litery -a  i -a a) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) modyfikacja zmienia charakter 
zamówienia;
-aa) modyfikacja powoduje zmianę 
kontrahenta;

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące modyfikacji umów w okresie ich obowiązywania powinny zostać 
uzupełnione (zmiana charakteru umowy jest w każdym przypadku modyfikacją istotną) i 
doprecyzowane (dla uproszczenia dawny ust. 3 został włączony do ust. 2, gdyż w nim również 
chodzi o przypadek istotnej modyfikacji).

Poprawka 1353
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) modyfikacja zmienia równowagę 
ekonomiczną zamówienia na korzyść 
wykonawcy;

b) modyfikacja zmienia równowagę 
ekonomiczną zamówienia, określoną w 
chwili udzielenia zamówienia, na korzyść 
wykonawcy;

Or. es

Poprawka 1354
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 2 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) modyfikacja rozszerza znacznie zakres
zamówienia w taki sposób, by objąć 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
początkowo nim nieobjęte.

c) modyfikacja zmienia znacznie
przedmiot zamówienia w taki sposób, by 
objąć dostawy, usługi lub roboty 
budowlane początkowo nim nieobjęte.

Or. fr

Poprawka 1355
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zmiana kontrahenta stanowi istotną 
modyfikację w rozumieniu ust. 1.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Ustęp skreślony zgodnie z poprawką złożoną do art. 72 ust. 2 (nowy ust. cb). Doprecyzowanie 
pierwotnego tekstu.

Poprawka 1356
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma jednakże 
zastosowania w przypadku, gdy inny 
wykonawca, który spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji 
podmiotowej, zostaje następcą prawnym 
pod tytułem szczególnym lub ogólnym 
pierwotnego wykonawcy, w wyniku 
restrukturyzacji lub upadłości 

Akapit pierwszy nie ma jednakże 
zastosowania w przypadku, gdy inny 
wykonawca, który spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji 
podmiotowej, zostaje następcą prawnym 
pod tytułem szczególnym lub ogólnym 
pierwotnego wykonawcy, w wyniku 
restrukturyzacji lub upadłości 
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przedsiębiorstwa, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych 
modyfikacji umowy i nie ma na celu 
obejścia stosowania niniejszej dyrektywy.

przedsiębiorstwa, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych 
modyfikacji umowy i nie ma na celu 
obejścia stosowania niniejszej dyrektywy 
lub w przypadku przejęcia przez instytucję 
zamawiającą statusu sygnatariusza 
głównego wykonawcy na podstawie 
przepisów państwa członkowskiego 
zgodnych z art. 71.

Or. en

Uzasadnienie

Ust. 4 i 6 są niespójne. Aby zagwarantować pewność prawa,  powinniśmy zachować 
brzmienie z dokumentu 2004/18/WE, które jest zbliżone do treści ust. 6, i usunąć art. 72 ust. 4.

Poprawka 1357
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma jednakże 
zastosowania w przypadku, gdy inny 
wykonawca, który spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji 
podmiotowej, zostaje następcą prawnym 
pod tytułem szczególnym lub ogólnym 
pierwotnego wykonawcy, w wyniku 
restrukturyzacji lub upadłości
przedsiębiorstwa, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych 
modyfikacji umowy i nie ma na celu 
obejścia stosowania niniejszej dyrektywy.

Ustęp 2 lit. -aa) nie ma jednakże 
zastosowania w przypadku, gdy inny 
wykonawca, który spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji 
podmiotowej, zostaje następcą prawnym 
pod tytułem szczególnym lub ogólnym 
pierwotnego wykonawcy, w wyniku 
restrukturyzacji przedsiębiorstwa, 
przekazania majątku lub aktywów między 
przedsiębiorstwami lub przejęcia 
kontrahenta w wyniku jego upadłości, pod 
warunkiem że nie pociąga to za sobą 
innych istotnych modyfikacji umowy i nie 
ma na celu obejścia stosowania niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr
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Poprawka 1358
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma jednakże 
zastosowania w przypadku, gdy inny 
wykonawca, który spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji 
podmiotowej, zostaje następcą prawnym 
pod tytułem szczególnym lub ogólnym 
pierwotnego wykonawcy, w wyniku 
restrukturyzacji lub upadłości 
przedsiębiorstwa, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych 
modyfikacji umowy i nie ma na celu 
obejścia stosowania niniejszej dyrektywy.

Akapit pierwszy nie ma jednakże 
zastosowania w przypadku, gdy inny 
wykonawca, który spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji 
podmiotowej, zostaje następcą prawnym 
pod tytułem szczególnym lub ogólnym 
pierwotnego wykonawcy, w wyniku 
restrukturyzacji lub upadłości 
przedsiębiorstwa, lub też na podstawie 
klauzuli umownej, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych 
modyfikacji umowy i nie ma na celu 
obejścia stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. es

Poprawka 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy nie ma również 
zastosowania w przypadku zmiany 
instytucji zamawiającej przed końcem 
umowy.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku zamówień o dłuższym okresie realizacji może zajść potrzeba przeniesienia 
umowy przez instytucję zamawiającą – za zgodą wykonawcy – np. na inny organ lub spółkę 
zależną jako nową instytucję zamawiającą. Nie powinno to stanowić istotnej modyfikacji w 
rozumieniu przepisów dotyczących zamówień publicznych.
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Poprawka 1360
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 5 % 
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ust. 4 i 6 są niespójne. Aby zagwarantować pewność prawa, powinniśmy zachować brzmienie 
z dokumentu 2004/18/WE, które jest zbliżone do treści ust. 6, i usunąć art. 72 ust. 4.

Poprawka 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 5 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się w 
żadnym przypadku za istotną w 
rozumieniu ust. 1, o ile jej wartość nie 
przekracza progów określonych w art. 4 i 
jest niższa niż 10% ceny pierwotnego 
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warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

zamówienia, pod warunkiem że 
modyfikacja ta nie zmienia ogólnego 
charakteru zamówienia. W przypadku gdy 
wprowadzanych jest kilka kolejnych 
modyfikacji, wartość tę należy ocenić na 
podstawie łącznej wartości kolejnych 
modyfikacji.

Or. de

Uzasadnienie

5%-owe zwiększenie ceny zamówienia jest zbyt małe, ponieważ oznaczałoby to, że prawie 
każda niewielka modyfikacja byłaby kwalifikowana jako istotna. W szczególności w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wartość ta prowadziłaby do zbyt 
dużej biurokracji. Wartość 10% wydaje się być znacznie bardziej realistyczna w praktyce.

Poprawka 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 5 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 15 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. fr

Poprawka 1363
Marc Tarabella



AM\908760PL.doc 9/176 PE492.869v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 5 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 lub jest niższa niż 10 
% ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. fr

Poprawka 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 5 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość jest niższa niż 20% ceny 
pierwotnego zamówienia, pod warunkiem 
że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego 
charakteru zamówienia. W przypadku gdy 
wprowadzanych jest kilka kolejnych 
modyfikacji, wartość tę należy ocenić na 
podstawie łącznej wartości kolejnych 
modyfikacji.

Or. en
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Poprawka 1365
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 5 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 5% 
zaktualizowanej ceny pierwotnego 
zamówienia, pod warunkiem że 
modyfikacja ta nie zmienia ogólnego 
charakteru zamówienia. W przypadku gdy 
wprowadzanych jest kilka kolejnych 
modyfikacji, wartość tę należy ocenić na 
podstawie łącznej wartości kolejnych 
modyfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie zaktualizowanej ceny pierwotnego zamówienia, która wydaje się właściwszym 
odniesieniem.

Poprawka 1366
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 5 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, jeżeli jej 
wartość jest niższa niż 10% ceny 
pierwotnego zamówienia, pod warunkiem 
że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego 
charakteru zamówienia. W przypadku gdy 
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ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

wprowadzanych jest kilka kolejnych 
modyfikacji, wartość tę należy ocenić na 
podstawie łącznej wartości kolejnych 
modyfikacji.

Or. es

Poprawka 1367
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 5 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza 20% ceny 
pierwotnego zamówienia, pod warunkiem 
że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego 
charakteru zamówienia. W przypadku gdy 
wprowadzanych jest kilka kolejnych 
modyfikacji, wartość tę należy ocenić na 
podstawie łącznej wartości kolejnych 
modyfikacji.

Or. it

Poprawka 1368
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
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wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 5 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

wartość nie przekracza 10% ceny 
pierwotnego zamówienia, pod warunkiem 
że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego 
charakteru zamówienia. W przypadku gdy 
wprowadzanych jest kilka kolejnych 
modyfikacji, wartość tę należy ocenić na 
podstawie łącznej wartości kolejnych 
modyfikacji.

Or. it

Poprawka 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 5 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 15 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

W 2000 r. TSUE przyznał, że zwiększenie wartości o 10% nie wymaga wszczynania nowej 
procedury przetargowej (5/10/2000, sprawa C-337/98, Komisja Wspólnot Europejskich 
przeciwko Republice Francuskiej). Ustalenie progu na poziomie 5% uniemożliwiłoby 
jakiekolwiek modyfikacje zamówienia w trakcie jego realizacji. Miałoby to problematyczne 
konsekwencje dla realizacji zamówień. Piętnastoprocentowy próg uwzględnia rozwiązania 
określone w orzecznictwie krajowym i europejskim i ma na celu zapobeganie nadużyciom w 
stosowaniu zasad udzielania zamówień.
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Poprawka 1370
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 5 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 4 i jest niższa niż 15 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość progu należy zmienić na 15%, co jest zgodne z dzisiejszym orzecznictwem, dzięki 
czemu instytucja zamawiająca i wykonawca mieliby pole manewru umożliwiające im 
reagowanie na zmieniające się okoliczności.

Poprawka 1371
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Modyfikacji umów nie uznaje się za 
istotne w rozumieniu ust. 1, o ile 
przewidziano je w dokumentach 
specyfikujących zamówienie w jasnych, 
precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach 
rewizji lub opcjach. Tego rodzaju klauzule 

5. Modyfikacji umów nie uznaje się za 
istotne w rozumieniu ust. 1, o ile 
przewidziano je w dokumentach 
specyfikujących zamówienie w jasnych, 
precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach 
rewizji oraz w klauzulach zmiany cen lub
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podają zakres i charakter możliwych 
modyfikacji lub opcji, a także warunki, na 
jakich można je stosować. Nie mogą one 
przewidywać modyfikacji ani opcji, które 
zmieniłyby ogólny charakter zamówienia.

w klauzulach dotyczących zasad ustalania 
cen. Tego rodzaju klauzule podają zakres i 
charakter możliwych modyfikacji lub 
opcji, a także warunki, na jakich można je 
stosować. Nie mogą one przewidywać 
modyfikacji ani opcji, które zmieniłyby 
ogólny charakter zamówienia.

Or. fr

Poprawka 1372
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Modyfikacji umów nie uznaje się za 
istotne w rozumieniu ust. 1, o ile 
przewidziano je w dokumentach 
specyfikujących zamówienie w jasnych, 
precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach 
rewizji lub opcjach. Tego rodzaju klauzule 
podają zakres i charakter możliwych 
modyfikacji lub opcji, a także warunki, na 
jakich można je stosować. Nie mogą one 
przewidywać modyfikacji ani opcji, które 
zmieniłyby ogólny charakter zamówienia.

5. Modyfikacji umów nie uznaje się za 
istotne w rozumieniu ust. 1, o ile 
przewidziano je w dokumentach 
specyfikujących zamówienie w jasnych, 
precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach 
rewizji lub opcjach, albo też wynikają one 
z błędów czy pominięć w dokumentach 
specyfikujących zamówienie 
dostarczonych przez instytucje lub 
podmioty zamawiające. Tego rodzaju 
klauzule podają zakres i charakter 
możliwych modyfikacji lub opcji, a także 
warunki, na jakich można je stosować. Nie 
mogą one przewidywać modyfikacji ani 
opcji, które zmieniłyby ogólny charakter 
zamówienia.

Or. es

Poprawka 1373
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podwyżka ceny jest nie wyższa niż 50 % 
wartości pierwotnego zamówienia.

c) podwyżka ceny jest nie wyższa niż 50 %
zaktualizowanej wartości pierwotnego 
zamówienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie zaktualizowanej ceny pierwotnego zamówienia, która wydaje się właściwszym 
odniesieniem.

Poprawka 1374
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Instytucje zamawiające nie mogą 
wykorzystywać modyfikacji umowy w 
następujących przypadkach:

7. Instytucje zamawiające nie mogą 
dokonywać modyfikacji zamówienia, jeżeli 
modyfikacja miałaby służyć 
zrekompensowaniu ryzyka związanego ze 
wzrostami cen, przed którymi zabezpieczył 
się wykonawca.

a) jeżeli modyfikacja ta miałaby zaradzić 
niedociągnięciom w realizacji zamówienia 
ze strony wykonawcy lub skutkom, którym 
można zaradzić przez wyegzekwowanie 
zobowiązań umownych;
b) jeżeli modyfikacja miałaby służyć 
zrekompensowaniu ryzyka związanego ze 
wzrostami cen, przed którymi zabezpieczył 
się wykonawca.

Or. en

Uzasadnienie

Co do skreślenia lit. a): jest to kwestia problematyczna, gdyż żadna instytucja zamawiająca 
nie może po prostu zrezygnować z żądań dotyczących niedociągnięć w realizacji zamówienia 
ze strony wykonawcy w celu uniknięcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
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Poprawka 1375
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Instytucje zamawiające nie mogą
wykorzystywać modyfikacji umowy w 
następujących przypadkach:

7. Instytucje zamawiające nie mogą się 
powoływać na przepisy niniejszego 
artykułu dotyczące modyfikacji umowy w 
następujących przypadkach:

Or. fr

Uzasadnienie

Doprecyzowanie sformułowania z wniosku dotyczącego dyrektywy, które jest dwuznaczne.

Poprawka 1376
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli modyfikacja ta miałaby zaradzić 
niedociągnięciom w realizacji zamówienia 
ze strony wykonawcy lub skutkom, którym 
można zaradzić przez wyegzekwowanie 
zobowiązań umownych;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku złożonych projektów uniemożliwiłoby to pragmatyczne modyfikacje umów w 
celu realizacji zamówienia. Zamawiający byłby zmuszony egzekwować na drodze sądowej 
wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy – w przypadkach stwierdzenia braku 
zgodności z celem umowy lub wręcz niezgodności technicznych, które zwykle jedynie 
zamawiający uznaje za niedociągnięcia (a wykonawca się z tym nie zgadza). Powodowałoby 
to niepewność prawną oraz opóźnienia w realizacji umowy.
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Poprawka 1377
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiających możliwość 
rozwiązania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w okresie jej 
obowiązywania, na warunkach 
określonych przez obowiązujące w ich 
kraju prawo umów, w przypadku gdy 
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

1. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiających możliwość 
rozwiązania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w okresie jej 
obowiązywania, na warunkach 
określonych przez obowiązujące w ich 
kraju prawo umów, w przypadku gdy
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

Or. en

Poprawka 1378
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają
instytucjom zamawiających możliwość 
rozwiązania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego w okresie jej 
obowiązywania, na warunkach 
określonych przez obowiązujące w ich 
kraju prawo umów, w przypadku gdy 
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przy rozwiązywaniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przestrzegano 
krajowego prawa umów. Państwa 
członkowskie, zapewniając instytucjom
zamawiającym możliwość rozwiązania 
umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w okresie jej obowiązywania, 
na warunkach określonych przez 
obowiązujące w ich kraju prawo umów,
mogą wymagać spełnienia jednego z 
poniższych warunków:

Or. en
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Poprawka 1379
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyjątki przewidziane w art. 11 przestają 
obowiązywać w następstwie nabycia przez 
podmiot prywatny udziału w osobie 
prawnej, której udzielono zamówienia, 
zgodnie z art. 11 ust. 4;

a) wyjątki przewidziane w art. 11 przestają 
obowiązywać w następstwie nabycia przez 
podmiot prywatny udziału w osobie 
prawnej, której udzielono zamówienia, 
zgodnie z art. 11;

Or. fr

Uzasadnienie

Nie jest uzasadnione ograniczanie tego przepisu dotyczącego rozwiązywania umów w sprawie 
zamówienia publicznego jedynie do porozumień dotyczących współpracy horyzontalnej (art. 
11 ust. 4). Powinien on stosować się do wszystkich przypadków przewidzianych w art. 11 (in-
house, joint in-house).

Poprawka 1380
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) modyfikacja umowy stanowi nowe 
udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 
72;

skreślona

Or. es

Poprawka 1381
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej stwierdził, w ramach 
procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu, że państwo członkowskie 
uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, z uwagi na to, że 
instytucja zamawiająca należąca do tego 
państwa członkowskiego udzieliła danego 
zamówienia nie wypełniając swoich 
obowiązków wynikających z Traktatów i 
niniejszej dyrektywy.

skreślona

Or. en

Poprawka 1382
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej stwierdził, w ramach 
procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu, że państwo członkowskie 
uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, z uwagi na to, że 
instytucja zamawiająca należąca do tego 
państwa członkowskiego udzieliła danego 
zamówienia nie wypełniając swoich 
obowiązków wynikających z Traktatów i 
niniejszej dyrektywy.

skreślona

Or. es

Poprawka 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej stwierdził, w ramach 
procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu, że państwo członkowskie 
uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, z uwagi na to, że 
instytucja zamawiająca należąca do tego 
państwa członkowskiego udzieliła danego 
zamówienia nie wypełniając swoich 
obowiązków wynikających z Traktatów i 
niniejszej dyrektywy.

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej stwierdził, w ramach 
procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu, że państwo członkowskie 
uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, z uwagi na to, że 
instytucja zamawiająca należąca do tego 
państwa członkowskiego udzieliła danego 
zamówienia nie wypełniając swoich 
obowiązków wynikających z Traktatów i 
niniejszej dyrektywy. Wykonawca, który 
nie wiedział o naruszeniu prawa przez 
instytucję zamawiającą, może dochodzić 
odszkodowania za straty poniesione w 
wyniku rozwiązania umowy.

Or. de

Uzasadnienie

Wykonawca, który nie wiedział o naruszeniu prawa przez instytucję zamawiającą, powinien 
móc dochodzić odszkodowania za nakłady poczynione w przekonaniu o obowiązywaniu 
umowy lub za poniesione straty.

Poprawka 1384
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli kolejne zmiany pozostające poza 
kontrolą oferenta uniemożliwiają 
realizację zamówienia publicznego, z 
wyjątkiem powiązania 
nieproporcjonalnych inwestycji, państwa 
członkowskie dopilnowują, by na 
warunkach określonych właściwym 
krajowym prawem umów oferenci mogli:
a) wystąpić o rekompensatę za wszelkie 
dodatkowe usługi niezbędne do realizacji 
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zamówienia;
b) zażądać rozwiązania umowy.

Or. en

Poprawka 1385
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku braku winy ze strony 
partnera umownego państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
przysługiwało prawo do rekompensaty, 
jeżeli instytucja zamawiająca postanowi 
rozwiązać umowę w sprawie zamówienia 
publicznego w okresie jej obowiązywania 
lub będzie do tego zmuszona.

Or. en

Poprawka 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 73a
Państwa członkowskie dysponują szeroką 
swobodą w zakresie organizacji wyboru 
usługodawcy w sposób uznany przez siebie 
za najbardziej odpowiedni oraz zachowują 
swobodę samodzielnego świadczenia 
usług społecznych i innych specjalnych 
usług lub zorganizowania świadczenia 
takich usług w jakikolwiek inny sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, o ile taki system jest zgodny z 
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podstawowymi zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

Or. de

Poprawka 1387
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 73a
W przypadku naruszenia treści 
zamówienia i jeżeli wykonawca nie był w 
stanie wywiązać się z warunków 
określonych w umowie, organy publiczne 
są zobowiązane do określenia i nałożenia 
sankcji w związku z wartością rynkową 
zamówienia, aby skutecznie zniechęcać do 
naruszania zapisów umowy.

Or. en

Poprawka 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 73a
Monitorowanie realizacji zamówienia i 

rejestr uchybień
1. Instytucje zamawiające mogą 
monitorować realizację zamówienia przez 
wykonawcę, któremu udzielono 
zamówienia, oraz, na odpowiednich 
etapach okresu trwania umowy, 
przeprowadzać ocenę realizacji z 
wykorzystaniem metody opartej na 
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obiektywnych i możliwych do zmierzenia 
kryteriach oraz stosowanej w 
systematyczny, spójny i przejrzysty sposób. 
Każdą ocenę wykonania przekazuje się 
odnośnemu wykonawcy, który ma 
możliwość zgłoszenia w rozsądnym 
terminie sprzeciwu wobec zawartych w 
niej ustaleń i uzyskania ochrony sądowej.
2. Jeżeli przeprowadza się ocenę zgodnie z 
ust. 1 i stwierdzi się, że wykonawca lub 
podwykonawca wyznaczony do realizacji 
tego zamówienia przez wykonawcę 
wykazują znaczące lub ciągłe uchybienia 
w realizacji jakiegokolwiek zasadniczego 
wymogu określonego w umowie, a 
wykonawca nie zgłasza sprzeciwu wobec 
tych ustaleń lub jego sprzeciw nie został 
zatwierdzony poprzez zwrócenie się o 
ochronę sądową, instytucja zamawiająca 
powiadamia o tym fakcie i niezbędnych 
szczegółach takiej oceny organy nadzoru i 
organy administracyjne, o których mowa 
w art. 84 i 88.
3. W takim przypadku wykonawca zostaje 
umieszczony w oficjalnym rejestrze 
uchybień, którym zarządzają organy 
nadzoru i organy administracyjne 
określone w art. 84 i 88.
4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby instytucje zamawiające mogły łatwo 
korzystać z oficjalnych rejestrów uchybień 
oraz uzyskać informacje i pomoc w 
kontekście stosowania niniejszego 
artykułu poprzez pomoc świadczoną przez 
organy nadzoru i organy administracyjne, 
o czym jest mowa w art. 84, 87 i 88.

Or. en

Poprawka 1389
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 74 skreślony
Udzielanie zamówień na usługi społeczne 
i inne szczególne usługi
Zamówień na usług społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI udziela się zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa kwocie progowej 
określonej w art. 4 lit. d) lub wyższa.

Or. da

Poprawka 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 74 skreślony
Udzielanie zamówień na usługi społeczne 
i inne szczególne usługi
Zamówień na usług społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI udziela się zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa kwocie progowej 
określonej w art. 4 lit. d) lub wyższa.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1391
Rosa Estaràs Ferragut
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Udzielanie zamówień na usługi społeczne i 
inne szczególne usługi

Udzielanie zamówień na usługi społeczne i 
inne szczególne usługi i udział w 
postępowaniu

Or. es

Poprawka 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówień na usług społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI udziela się zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa kwocie progowej 
określonej w art. 4 lit. d) lub wyższa.

Zamówień publicznych na usługi
społeczne i inne szczególne usługi 
wymienione w załączniku XVI udziela się 
zgodnie z niniejszym rozdziałem, jeżeli 
wartość zamówienia jest równa kwocie 
progowej określonej w art. 4 lit. d) lub 
wyższa.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z poprawkami, w których proponuje się kompromis w sprawie 
usług społecznych i innych usług w celu uniknięcia przywrócenia usług określonych w 
części B oraz skreślenia tego fragmentu tekstu.

Poprawka 1393
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówień na usług społeczne i inne Zamówień na usług społeczne i inne 
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szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI udziela się zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa kwocie progowej 
określonej w art. 4 lit. d) lub wyższa.

szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI część B udziela się 
zgodnie z niniejszym rozdziałem, jeżeli 
wartość zamówienia jest równa kwocie 
progowej określonej w art. 4 lit. d) lub 
wyższa.

Or. fr

Poprawka 1394
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówień na usług społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI udziela się zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa kwocie progowej 
określonej w art. 4 lit. d) lub wyższa.

Nie naruszając swobody świadczenia 
przez państwa członkowskie lub instytucje 
zamawiające usług społecznych i innych 
szczególnych usług oraz swobody 
organizowania ich bez przeprowadzania 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, zamówień na usługi
społeczne i inne szczególne usługi 
wymienione w załączniku XVI udziela się 
zgodnie z niniejszym rozdziałem, jeżeli
wartość zamówienia jest równa kwocie 
progowej określonej w art. 4 lit. d) lub 
wyższa.

Or. fr

Poprawka 1395
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówień na usług społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI udziela się zgodnie z 

Bez uszczerbku dla swobody państw 
członkowskich i/lub organów publicznych 
w zakresie samodzielnego świadczenia 
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niniejszym rozdziałem, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa kwocie progowej 
określonej w art. 4 lit. d) lub wyższa.

usług społecznych i innych szczególnych 
usług wymienionych w załączniku XVI 
lub zorganizowania ich w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, zamówień na usługi
społeczne i inne szczególne usługi 
wymienione w załączniku XVI udziela się 
zgodnie z niniejszym rozdziałem, jeżeli 
wartość zamówienia jest równa kwocie 
progowej określonej w art. 4 lit. d) lub 
wyższa.

Or. en

Poprawka 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 74a
Państwa członkowskie mogą zastrzegać 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia na usługi 
społeczne dla podmiotów 
niekomercyjnych, których głównym celem 
jest wdrażanie programów w zakresie 
usług społecznych będących przedmiotem 
zamówienia lub które specjalizują się w 
ochronie praw osób należących do grup w 
niekorzystnej sytuacji, do których są 
skierowane usługi społeczne będące 
przedmiotem zamówienia.
Za podmioty niekomercyjne uznaje się 
takie podmioty, które reinwestują co 
najmniej 70% rocznych zysków w 
podniesienie jakości realizowanych przez 
nie działań lub świadczonych przez nie 
usług.

Or. es
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Poprawka 1397
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 75 skreślony
Publikacja ogłoszeń
1. Instytucje zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia publicznego na 
usługi, o których mowa w art. 74, 
informują o swoim zamiarze za pomocą 
ogłoszenia o zamówieniu.
2. Instytucje zamawiające, które udzieliły 
zamówienia publicznego na usługi, o 
których mowa w art. 74, informują o 
wynikach postępowania o udzielenie 
zamówienia za pomocą ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia.
3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 
2, zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.
Komisja ustanawia standardowe 
formularze. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 91.

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 
2, są publikowane zgodnie z art. 49.

Or. da

Poprawka 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 75 skreślony
Publikacja ogłoszeń
1. Instytucje zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia publicznego na 
usługi, o których mowa w art. 74, 
informują o swoim zamiarze za pomocą 
ogłoszenia o zamówieniu.
2. Instytucje zamawiające, które udzieliły 
zamówienia publicznego na usługi, o 
których mowa w art. 74, informują o 
wynikach postępowania o udzielenie 
zamówienia za pomocą ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia.
3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 
2, zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.
Komisja ustanawia standardowe 
formularze. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 91.
4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 
2, są publikowane zgodnie z art. 49.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1399
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia publicznego na 
usługi, o których mowa w art. 74, 

skreślony
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informują o swoim zamiarze za pomocą 
ogłoszenia o zamówieniu.

Or. en

Poprawka 1400
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia publicznego na 
usługi, o których mowa w art. 74, 
informują o swoim zamiarze za pomocą 
ogłoszenia o zamówieniu.

skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Obowiązkowe wcześniejsze zawiadamianie powoduje, że bieżące wymogi stają się bardziej 
uciążliwe. Nakłada ono również obciążenia administracyjne, podczas gdy przejrzystość 
zapewniana jest obecnie poprzez publikowanie wymogów dotyczących zamówień.

Poprawka 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia publicznego na 
usługi, o których mowa w art. 74, 
informują o swoim zamiarze za pomocą 
ogłoszenia o zamówieniu.

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Usługi społeczne i inne szczególne usługi w rozumieniu art. 74 mają wyłącznie charakter 
lokalny i nie mogą z racji swej natury być oferowane zagranicą. Nowe przepisy dotyczące 
dokonywania z wyprzedzeniem ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do usług społecznych i 
innych szczególnych usług powodują zwiększenie obciążeń administracyjnych, które nie są 
właściwe w przypadku tej kategorii usług. Obowiązujące obecnie przepisy o dokonywaniu ex 
post ogłoszenia o zamówieniu są wystarczające dla zapewnienia przejrzystości.

Poprawka 1402
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia publicznego na 
usługi, o których mowa w art. 74, 
informują o swoim zamiarze za pomocą 
ogłoszenia o zamówieniu.

skreślony

Or. de

Poprawka 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia publicznego na 
usługi, o których mowa w art. 74, 
informują o swoim zamiarze za pomocą 
ogłoszenia o zamówieniu.

1. Instytucje zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia publicznego na 
usługi, o których mowa w art. 74, 
informują o swoim zamiarze w dowolny z 
poniższych sposobów.

a) za pomocą ogłoszenia o zamówieniu 
zawierającego informacje, o których 
mowa w części H załącznika VI, zgodnie 
ze standardowymi formularzami;
b) za pomocą wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego publikowanego stale 
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zgodnie z art. 49 i zawierającego 
informacje, o których mowa w części I 
załącznika VI. Wstępne ogłoszenie 
informacyjne zawiera konkretne 
odniesienie do usług, które będą 
przedmiotem zamówień, które mają zostać 
udzielone. Informuje się w nim, że 
zamówienia zostaną udzielone bez dalszej 
publikacji, i zaprasza zainteresowanych 
wykonawców do wyrażenia 
zainteresowania udziałem na piśmie.

Or. en

Uzasadnienie

Główna poprawka, w której proponuje się kompromis w sprawie usług społecznych i innych 
usług w celu uniknięcia przywrócenia usług określonych w części B. Należy ją rozpatrywać w 
połączeniu z zaproponowanym podniesieniem wartości progowej.

Poprawka 1404
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające, które udzieliły 
zamówienia publicznego na usługi, o 
których mowa w art. 74, informują o 
wynikach postępowania o udzielenie 
zamówienia za pomocą ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. nl

Poprawka 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające, które udzieliły 
zamówienia publicznego na usługi, o 
których mowa w art. 74, informują o 
wynikach postępowania o udzielenie 
zamówienia za pomocą ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia.

2. Instytucje zamawiające, które udzieliły 
zamówienia publicznego na usługi, o 
których mowa w art. 74, informują o 
wynikach postępowania o udzielenie 
zamówienia za pomocą ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia, które zawiera 
informacje określone w części J 
załącznika VI, zgodnie ze standardowymi 
formularzami.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to część kompromisu w sprawie usług społecznych i innych usług w celu uniknięcia 
konieczności przywrócenia usług określonych w części B.

Poprawka 1406
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, 
zawierają informacje określone 
w załączniku VI części I.

Or. en

Poprawka 1407
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, 
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zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.

zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.

Or. nl

Poprawka 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2,
zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.

3. Komisja opracowuje standardowe 
formularze, o których mowa w ust. 1 i 2. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa w 
art. 91.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to część zaproponowanego kompromisu w sprawie usług społecznych i innych usług.

Poprawka 1409
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i
2, zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze
standardowymi formularzami.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2,
zawiera informacje określone w 
załączniku I, zgodnie ze standardowym 
formularzem.

Or. en
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Poprawka 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, 
zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.

Or. de

Uzasadnienie

Wynika z poprawki tego samego autora do art. 75 ust. 1.

Poprawka 1411
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, 
zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.

Or. de

Poprawka 1412
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia standardowe 
formularze. Te akty wykonawcze 

skreślony
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przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 91.

Or. en

Poprawka 1413
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia standardowe 
formularze. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 91.

skreślony

Or. nl

Poprawka 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia standardowe 
formularze. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 91.

skreślony

Or. en

Poprawka 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia standardowe 
formularze. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 91.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Usługi społeczne i inne szczególne usługi mają wyłącznie charakter lokalny i nie mogą z racji 
swej natury być oferowane zagranicą. Instytucje publiczne, udostępniając takie usługi w 
swych krajowych systemach, muszą przestrzegać unijnej zasady przejrzystości i równego 
traktowania. Nowe przepisy dotyczące dokonywania z wyprzedzeniem ogłoszenia o 
zamówieniu w odniesieniu do usług społecznych powodują zwiększenie obciążeń 
administracyjnych, które w przypadku tej kategorii usług są niewłaściwe.

Poprawka 1416
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia standardowe 
formularze. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 91.

skreślony

Or. de

Poprawka 1417
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
są publikowane zgodnie z art. 49.

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, są 
publikowane zgodnie z art. 49.
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Or. en

Uzasadnienie

Szczególne traktowanie usług jest uzasadnione wyłącznie pod warunkiem, że ma ono 
zastosowanie do wszystkich usług o takim samym charakterze. Nie należy dyskryminować 
usług prawnych, które podlegają tym samym zasadom poufności.

Poprawka 1418
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
są publikowane zgodnie z art. 49.

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, są 
publikowane zgodnie z art. 49.

Or. nl

Poprawka 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
są publikowane zgodnie z art. 49.

4. Ogłoszenia, o których mowa w 
niniejszym artykule, są publikowane 
zgodnie z art. 49.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to część rozwiązania kompromisowego w sprawie usług społecznych i innych usług, które 
pozwala uniknąć konieczności przywrócenia usług określonych w części B.

Poprawka 1420
Cornelis de Jong
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i
2, są publikowane zgodnie z art. 49.

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2,
jest publikowane zgodnie z art. 49.

Or. en

Poprawka 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
są publikowane zgodnie z art. 49.

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, są 
publikowane zgodnie z art. 49.

Or. de

Uzasadnienie

Wynika z poprawki tego samego autora do art. 75 ust. 1.

Poprawka 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
są publikowane zgodnie z art. 49.

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, są 
publikowane zgodnie z art. 49.

Or. de

Poprawka 1423
Christel Schaldemose
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 76 skreślony
Zasady udzielania zamówień
1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

Or. da

Poprawka 1424
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 76 skreślony
Zasady udzielania zamówień
1. Państwa członkowskie wprowadzają 
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odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

Or. nl

Uzasadnienie

W wielu przypadkach usługi społeczne świadczone są lokalnie i nie mają następstw 
transgranicznych. Nowe wymogi na szczeblu UE i krajowym prowadzą do niepotrzebnych 
obciążeń administracyjnych dla instytucji zamawiających i usługodawców.

Poprawka 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 76 skreślony
Zasady udzielania zamówień
1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
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traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

Or. de

Uzasadnienie

Usługi społeczne mają charakter lokalny i nie mogą z racji swej natury być oferowane 
zagranicą. Zwłaszcza w obszarze usług społecznych i innych szczególnych usług priorytet 
powinny stanowić uproszczenie i elastyczność oraz unikanie nowych obciążeń 
biurokratycznych. Dokonywanie ex post ogłoszenia o zamówieniu jest w tym przypadku 
właściwe i wystarczające dla zapewnienia zgodności z zasadami przejrzystości i równego 
traktowania.

Poprawka 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 76 skreślony
Zasady udzielania zamówień
1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
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umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1427
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1428
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

skreślony

Or. de

Poprawka 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

1. Państwa członkowskie wprowadzają
krajowe zasady udzielania zamówień 
objętych zakresem niniejszego rozdziału w 
celu zapewnienia, by instytucje 
zamawiające przestrzegały zasad
przejrzystości i równego traktowania 
wykonawców. Państwa członkowskie 
dysponują swobodą określenia 
stosowanych zasad proceduralnych, o ile 
zasady te umożliwiają instytucjom 
zamawiającym uwzględnienie specyfiki 
przedmiotowych usług.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę należy rozpatrywać w powiązaniu z pozostałymi poprawkami, w których proponuje 
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się kompromis w sprawie usług społecznych i innych usług, w celu uniknięcia konieczności 
przywrócenia usług określonych w części B.

Poprawka 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

1. Państwa członkowskie wprowadzają
zasady udzielania zamówień objętych 
zakresem niniejszego rozdziału, biorąc pod 
uwagę zasady przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców. Zasady te 
uwzględniają specyfikę przedmiotowych 
usług.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie art. 76 wniosku wymagało doprecyzowania.

Poprawka 1431
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług. Państwa członkowskie mogą 
również przewidzieć, że instytucje 
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zamawiające mogą zdecydować się na 
ograniczenie udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia na świadczenie 
usług społecznych i zdrowotnych do 
organizacji niekomercyjnych. Ogłoszenie 
o zamówieniu zawiera odniesienie do tego 
przepisu.

Or. fr

Poprawka 1432
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.

Or. en

Poprawka 1433
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają
instytucjom zamawiającym możliwość 

2. Państwa członkowskie zapewniają
uwzględnienie przez instytucje 



AM\908760PL.doc 47/176 PE492.869v01-00

PL

uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

zamawiające konieczności 
zagwarantowania wysokiej jakości, 
ciągłości, dostępności, możliwości 
korzystania z usług i ich kompleksowości, 
szczególnych potrzeb różnych kategorii 
użytkowników, kwestii ich zaangażowania 
i upodmiotowienia, a także 
innowacyjności. Państwa członkowskie
postanawiają, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi, lecz 
także z uwzględnieniem powyżej 
określonych kryteriów jakości i 
zrównoważonego charakteru usług 
społecznych. Instytucje zamawiające 
mogą również odnieść się do kryteriów 
określonych w dobrowolnych 
europejskich ramach odniesienia na rzecz 
zapewniania jakości usług społecznych. 
Państwa członkowskie mogą też ustalić, że 
instytucje zamawiające mogą zdecydować 
się na ograniczenie udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
świadczenie usług społecznych i 
zdrowotnych do organizacji 
niekomercyjnych, jeżeli wymagają tego 
szczególne potrzeby każdej kategorii 
użytkowników.

Or. en

Poprawka 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania wysokiej jakości, 
ciągłości, dostępności, przystępności, 
możliwości korzystania z usług i ich 
kompleksowości, szczególnych potrzeb 
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kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

różnych kategorii użytkowników, w tym 
grup znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji i słabszych grup społecznych,
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Państwa członkowskie postanawiają, że 
wyboru usługodawcy nie dokonuje się 
wyłącznie w oparciu o kryterium ceny za 
realizację usługi, lecz także z 
uwzględnieniem powyżej określonych 
kryteriów jakości i zrównoważoności 
usług społecznych.

Or. de

Poprawka 1435
Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zgodnie z zasadami całościowego i 
spersonalizowanego świadczenia usług, 
indywidualnego wyboru oraz ciągłości i 
jakości świadczenia usług, państwa 
członkowskie mogą wprowadzić ustalenia 
gwarantujące ciągłość świadczenia takich 
usług przez podmioty, które świadczyły je 
usługobiorcom przed opublikowaniem 
niniejszej dyrektywy, oraz usług objętych 
zamówieniami na usługi, których 
udzielono po jej publikacji.

Or. es

Poprawka 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie i/lub instytucje 
zamawiające dopilnowują, aby 
wykonawcy wypełniali 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, które 
mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim.

Or. de

Poprawka 1437
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą same 
zarządzić, że usługi społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI mają być świadczone 
przez konkretny typ wykonawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec sytuacji, w której usługi społeczne byłyby świadczone przez typ 
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przedsiębiorstwa nastawionego wyłącznie na czerpanie zysków, a nie na opiekę nad 
obywatelami, należy umożliwić państwom członkowskim zarządzenie, że usługi społeczne 
mają być świadczone przez konkretny typ przedsiębiorstwa.

Poprawka 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by ich instytucje zamawiające były w pełni 
wypłacalne w stosunkach z ich 
wykonawcami oraz żeby instytucje te z 
wyprzedzeniem zapewniały odpowiednie 
środki dla zaspokojenia wykonawcy.

Or. it

Uzasadnienie

Nie można dłużej tolerować przedłużającej się sytuacji, w której organy administracji 
publicznej nie są wypłacalne wobec prywatnych przedsiębiorstw i usługodawców. Należy 
zapewnić odpowiednie środki w celu spłacenia długu, jaki powstaje wobec wykonawcy 
wskutek wykonania prac i rzeczywistego dokonania płatności.

Poprawka 1439
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie dopilnowują 
przestrzegania przepisów dotyczących 
podwykonawstwa określonych w art. 71.

Or. de
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Poprawka 1440
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W zamówieniach na świadczenie 
usług społecznych oraz innych 
szczególnych usług wymienionych w 
załączniku XVI instytucje zamawiające 
mogą postawić wykonawcom wymóg 
ponownego zaintwestowania w konkretną 
działalność wszelkich zysków uzyskanych 
w wyniku tej samej działalności lub mogą 
zezwolić na udział w procedurze składania 
ofert wyłącznie podmiotom non-profit.

Or. en

Uzasadnienie

Aby podkreślić, że instytucje zamawiające mają prawo do stawiania wymogów 
gwarantujących, że pieniądze podatnika przeznaczone na usługi społeczne będą rzeczywiście 
wykorzystywane do tego celu, również kiedy korzystają z procedur zamówień publicznych, a 
nie tylko w działaniach wewnętrznych.

Poprawka 1441
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie dopilnowują 
stosowania podstaw wykluczenia 
określonych w art. 55.

Or. de

Poprawka 1442
Evelyne Gebhardt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Przy wyborze usługodawcy państwa 
członkowskie mogą rozważyć 
wykorzystanie zamówień zastrzeżonych, o 
których mowa w art. 17.

Or. de

Poprawka 1443
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 –ustęp 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. Instytucje zamawiające mogą zastrzec 
określone zamówienia dla organizacji 
niekomercyjnych, które specjalizują się w 
świadczeniu usług społecznych, pod 
warunkiem przestrzegania podstawowych 
zasad przejrzystości i równego 
traktowania.

Or. de

Poprawka 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy ujawnienie informacji
na temat wyników konkursu utrudniałoby 
stosowanie przepisów prawa, byłoby 
sprzeczne z interesem publicznym, 
przyniosłoby uszczerbek uzasadnionym 

Informacje na temat wyników konkursu
będą ujawniane, chyba że ich ujawnienie
utrudniałoby stosowanie przepisów prawa
lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym.
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interesom handlowym określonego 
przedsiębiorstwa publicznego lub 
prywatnego bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji między 
usługodawcami, można wyłączyć tego 
rodzaju informacje z publikacji.

Or. en

Poprawka 1445
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł III a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

TYTUŁ IIIa
PRZEPISY DOTYCZĄCE KONCESJI 
NA ROBOTY BUDOWLANE
[Dalsze przepisy szczególne zostaną 
dołączone w późniejszym terminie poprzez 
poprawki kompromisowe]

Or. de

Uzasadnienie

Dalsze przepisy szczególne zostaną dołączone w późniejszym terminie poprzez poprawki 
kompromisowe. 

Poprawka 1446
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł III b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

TYTUŁ IIIb 
PRZEPISY DOTYCZĄCE KONCESJI 
NA ŚWIADCZENIE USŁUG 
PUBLICZNYCH
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Art. (...)
Obowiązujące przepisy
W przypadku koncesji na usługi 
obowiązują odpowiednio postanowienia 
niniejszej dyrektywy dotyczące koncesji na 
roboty budowlane.

Or. de

Uzasadnienie

W tym miejscu konieczna jest debata nad tym, czy przepisy dotyczące koncesji na roboty 
budowlane i usługi publiczne nie powinny zostać włączone do dyrektywy w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w celu zapewnienia jednolitości 
porządku prawnego. Analogiczne zastosowanie przepisów dotyczących koncesji na roboty 
budowlane nie będzie możliwe we wszystkich sytuacjach, co należałoby omówić.

Dalsze przepisy szczególne zostaną dołączone w późniejszym terminie poprzez poprawki 
kompromisowe. 

Poprawka 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł IV – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ŁAD ADMINISTRACYJNO-
REGULACYJNY

EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW, 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I 
WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania.

Poprawka 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku stwierdzenia u wykonawcy 
lub podwykonawcy wyznaczonego do 
realizacji zamówienia znacznych lub 
stałych niedociągnięć w realizacji 
jakiegokolwiek istotnego wymogu w 
ramach zamówienia, instytucja 
zamawiająca informuje o tym fakcie 
organy nadzoru i organy administracyjne 
wymienione w art. 84 i 88 i przekazuje im 
niezbędne informacje szczegółowe.

Or. de

Poprawka 1449
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje zamawiające mogły łatwo 
uzyskać informacje i pomoc w związku z 
stosowaniem niniejszego artykułu ze 
strony organów nadzoru i organów 
administracyjnych określonych w art. 84 i 
88.

Or. de

Poprawka 1450
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z dyrektywą Rady 89/665/EWG 
państwa członkowskie zapewniają 

skreślony
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właściwe stosowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy poprzez zagwarantowanie 
skutecznych, dostępnych i przejrzystych 
mechanizmów, które uzupełniają 
obowiązujący system na potrzeby 
weryfikacji decyzji podjętych przez 
instytucje zamawiające.

Or. nl

Uzasadnienie

Włączenie do dyrektywy przepisu, że dyrektywa musi być stosowane w sposób właściwy, jest 
zbędne.

Poprawka 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z dyrektywą Rady 89/665/EWG
państwa członkowskie zapewniają 
właściwe stosowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy poprzez zagwarantowanie 
skutecznych, dostępnych i przejrzystych 
mechanizmów, które uzupełniają 
obowiązujący system na potrzeby 
weryfikacji decyzji podjętych przez
instytucje zamawiające.

1. Aby należycie zapewnić właściwe i 
skuteczne wdrożenie, państwa 
członkowskie dopilnowują, by 
przynajmniej zadania określone w 
niniejszym artykule były realizowane
przez co najmniej jeden organ lub co 
najmniej jedną strukturę. Wskazują one 
Komisji wszystkie organy lub struktury 
odpowiedzialne za te zadania.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania.

Poprawka 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby stosowanie zasad udzielania 
zamówień publicznych było 
monitorowane, w tym by monitorowano 
realizację projektów współfinansowanych 
przez Unię, w celu wykrywania zagrożeń 
dla interesów finansowych Unii. Takie 
monitorowanie ma na celu zapobieganie 
ewentualnym przypadkom nadużyć w 
trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, korupcji, konfliktom 
interesów i innym poważnym 
nieprawidłowościom oraz ich wykrywanie 
i odpowiednie zgłaszanie.
Jeżeli organy lub struktury 
odpowiedzialne za monitorowanie wykryją 
konkretne przypadki naruszenia 
przepisów lub problemy systemowe, są one 
uprawnione do poinformowania o tych 
problemach krajowych organów 
audytowych, sądów lub trybunałów czy też 
innych właściwych organów lub struktur, 
takich jak rzecznik praw obywatelskich, 
parlamenty krajowe czy ich komisje.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania.

Poprawka 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Zgodnie z ust. 2 wyniki działań 
związanych z monitorowaniem są 
podawane do wiadomości publicznej za 
pomocą odpowiednich środków przekazu 
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informacji. W szczególności państwa 
członkowskie publikują, przynajmniej co 
dwa lata, przegląd najczęstszych źródeł 
nieprawidłowego stosowania lub braku 
pewności prawa, w tym ewentualnych 
problemów strukturalnych lub 
powtarzających się problemów w 
stosowaniu zasad, takich jak ewentualne 
przypadki oszustw i inne działania 
niezgodne z prawem.
Co dwa lata państwa członkowskie 
przekazują Komisji ogólny przegląd swojej 
krajowej polityki zamówień publicznych 
zgodnych z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, zawierający opis odnośnych 
krajowych planów działania i inicjatyw 
oraz ich realizacji w praktyce, o ile 
dostepne są informacje na ten temat. 
Podają również wskaźnik powodzenia 
MŚP w uzyskiwaniu zamówień 
publicznych. Jeżeli jest on niższy niż 50% 
wartości zamówień udzielonych MŚP, 
państwa członkowskie wskazują, czy 
podejmowane są jakiekolwiek inicjatywy, 
by zwiększyć ten wskaźnik.
Na podstawie uzyskanych danych Komisja 
sporządza regularnie sprawozdanie 
dotyczące realizacji takich strategii na 
rynku wewnętrznym oraz najlepszych 
praktyk stosowanych w ich ramach.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania.

Poprawka 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Każda osoba lub każdy organ, który 
nie ma dostępu do procedur 
odwoławczych na mocy dyrektywy Rady 
89/665/EWG, uzyskuje możliwość 
poinformowania o ewentualnych 
naruszeniach postanowień niniejszej 
dyrektywy właściwego organu lub 
właściwej struktury, która należycie 
rozpatruje każdą dostatecznie 
uzasadnioną skargę i podejmuje 
odpowiednie kroki w ramach uprawnień i 
kompetencji przewidzianych prawem 
krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania.

Poprawka 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wskazówki dotyczące interpretacji i 
stosowania prawa Unii w zakresie 
zamówień publicznych były dostępne 
bezpłatnie, co pomogłoby instytucjom 
zamawiającym i wykonawcom stosować 
poprawnie unijne zasady udzielania 
zamówień publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania.
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Poprawka 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 –ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. Nie naruszając ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, państwa 
członkowskie wyznaczają punkt 
kontaktowy odpowiedzialny za współpracę 
z Komisją w zakresie stosowania prawa 
Unii i wykonania jej budżetu na podstawie 
art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz
art. 317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania.

Poprawka 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. Instytucje zamawiające przechowują, 
przynajmniej w okresie realizacji 
zamówienia, kopie wszystkich zawartych 
umów o wartości równej lub 
przekraczającej:
a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;
b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na roboty 
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budowlane.
Udzielają one dostępu do tych umów 
zgodnie z wszelkimi obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi dostępu do 
dokumentów i ochrony danych.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania.

Poprawka 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 83a
Rejestr uchybień

1. Jeżeli wykonawca narusza warunki 
określone w zamówieniu, w szczególności 
odnoszące się do ochrony socjalnej i 
ochrony zatrudnienia oraz do warunków 
pracy i podwykonawstwa, umieszczony 
zostaje w rejestrze uchybień względem 
zasad udzielania zamówień publicznych.
2. Rejestrem uchybień zarządzają organy 
nadzoru i organy administracyjne 
określone w art. 84 i 88 i dokonują jego 
regularnej aktualizacji. Instytucje 
zamawiające mają prawo i obowiązek 
korzystania z rejestru przed udzieleniem 
zamówienia publicznego.

Or. en

Poprawka 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 83a
Rejestr uchybień
W przypadku gdy wykonawca narusza 
warunki określone w zamówieniu, w 
szczególności odnoszące się do ochrony 
socjalnej i ochrony zatrudnienia oraz do 
warunków pracy i podwykonawstwa, 
umieszcza się go w rejestrze uchybień. 
Figurowanie w rejestrze uchybień stanowi 
podstawę wykluczenia.

Or. de

Poprawka 1460
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 84 skreślony
Nadzór publiczny
1. Państwa członkowskie powołują jeden 
niezależny organ odpowiedzialny za 
nadzór i koordynację działań 
wdrażających (zwany dalej „organem 
nadzoru”). Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o jego 
wyznaczeniu.
Nadzorowi temu podlegają wszystkie 
instytucje zamawiające.
2. Właściwe organy uczestniczące w 
działaniach wdrażających są 
zorganizowane w sposób, który pozwala 
uniknąć konfliktu interesów. System 
nadzoru publicznego musi być przejrzysty. 
W tym celu publikuje się wszelkie 
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wytyczne i opinie, a także sprawozdanie 
roczne przedstawiające wdrażanie i 
stosowanie przepisów ustanowionych 
niniejszą dyrektywą. 
Sprawozdanie roczne obejmuje 
następujące elementy:
a) wskaźnik powodzenia małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
uzyskiwaniu zamówień publicznych; w 
przypadku gdy udział MŚP pod względem 
wartości udzielonych zamówień wynosi 
poniżej 50 %, w sprawozdaniu należy 
przedstawić analizę przyczyn takiego 
stanu rzeczy;
b) ogólny przegląd realizacji polityki 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym procedur 
uwzględniających aspekty związane z 
ochroną środowiska, włączeniem 
społecznym, w tym dostępnością dla osób 
niepełnosprawnych, oraz pobudzaniem 
innowacyjności;
c) informacje dotyczące działań 
monitorujących i następczych w związku z 
naruszeniami przepisów dotyczących 
zamówień mającymi wpływ na budżet 
Unii, zgodnie z ust. 3-5 niniejszego 
artykułu;
d) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii. 
3. Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:
a) monitorowanie stosowania przez 
instytucje zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;
b) udzielanie porad prawnych instytucjom 
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zamawiającym w zakresie interpretacji 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych oraz zastosowania tych 
przepisów w konkretnych przypadkach;
c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii i 
wytycznych w sprawie budzących 
powszechne zainteresowanie kwestii 
związanych z interpretacją oraz 
stosowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, w sprawie często 
zadawanych pytań oraz trudności 
systemowych związanych ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, w kontekście przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz stosownego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej; 
d) ustanawianie oraz stosowanie 
systemów kompleksowych i skutkujących 
podjęciem działania wskaźników 
ostrzegawczych, służących zapobieganiu 
przypadkom nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innym 
poważnym nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu;
e) zwracanie uwagi właściwych organów 
krajowych, w tym organów kontroli, na 
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;
f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
instytucji zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
nieuwzględnienia;
g) monitorowanie decyzji podejmowanych 
przez sądy i organy krajowe w następstwie 
orzeczenia wydanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 
podstawie art. 267 Traktatu lub ustaleń 
Europejskiego Trybunału 
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Obrachunkowego stwierdzających 
naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych w 
związku z projektami 
współfinansowanymi przez Unię; organ 
nadzoru zgłasza Europejskiemu Urzędowi 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
wszelkie naruszenia unijnych procedur 
udzielania zamówień, w przypadku gdy są 
one związane z zamówieniami 
finansowanymi, bezpośrednio lub 
pośrednio, ze środków Unii Europejskiej. 
Zadania, o których mowa w lit. e), 
pozostają bez uszczerbku dla 
wykonywania praw do środków 
odwoławczych na mocy prawa krajowego 
lub w ramach systemu ustanowionego na 
podstawie dyrektywy 89/665/EWG.
Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji instytucji 
zamawiających.
4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, organ nadzoru 
działa jako właściwy punkt kontaktowy
dla Komisji, gdy monitoruje ona 
stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię. 
Komisja może w szczególności przekazać 
organowi nadzoru rozpatrzenie 
konkretnych spraw, jeżeli nie została 
jeszcze zawarta umowa lub można nadal 
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przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 
Może ona również powierzyć organowi 
nadzoru przeprowadzenie działań 
monitorujących niezbędnych do 
zapewnienia wykonania środków, do 
których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane w celu naprawy 
stwierdzonego przez Komisję naruszenia 
unijnych przepisów i zasad dotyczących 
zamówień publicznych.
Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
domniemanych naruszeń unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 
dopilnowanie, aby właściwe organy 
krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.
5. Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone 
przez organ nadzoru w celu zapewnienia 
zgodności decyzji instytucji 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
zasadami Traktatu nie mogą zastępować 
ani naruszać roli Komisji jako instytucji 
stojącej na straży Traktatu. W przypadku 
gdy Komisja postanawia przekazać 
rozpatrzenie konkretnej sprawy zgodnie z 
ust. 4, zachowuje również prawo do 
podejmowania interwencji zgodnie z 
uprawnieniami powierzonymi jej na mocy 
Traktatu.
6. Instytucje zamawiające przekazują 
krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:
a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;
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b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane.
7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
organ nadzoru zapewnia nieograniczony, 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub 
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku.
Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.
8. Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez organ nadzoru 
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy te powodują niepotrzebne obciążenia administracyjne. To do państw członkowskich 
należy organizacja ich wewnętrznej administracji. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o utworzeniu organu nadzorczego (art. 84) bez uregulowań europejskich. Art. 84 jest 
sprzeczny z zasadą pomocniczości.
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Poprawka 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 84 skreślony
Nadzór publiczny
1. Państwa członkowskie powołują jeden 
niezależny organ odpowiedzialny za 
nadzór i koordynację działań 
wdrażających (zwany dalej „organem 
nadzoru”). Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o jego 
wyznaczeniu.
Nadzorowi temu podlegają wszystkie 
instytucje zamawiające.
2. Właściwe organy uczestniczące w 
działaniach wdrażających są 
zorganizowane w sposób, który pozwala 
uniknąć konfliktu interesów. System 
nadzoru publicznego musi być przejrzysty. 
W tym celu publikuje się wszelkie 
wytyczne i opinie, a także sprawozdanie 
roczne przedstawiające wdrażanie i 
stosowanie przepisów ustanowionych 
niniejszą dyrektywą. 
Sprawozdanie roczne obejmuje 
następujące elementy:
a) wskaźnik powodzenia małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
uzyskiwaniu zamówień publicznych; w 
przypadku gdy udział MŚP pod względem 
wartości udzielonych zamówień wynosi 
poniżej 50 %, w sprawozdaniu należy 
przedstawić analizę przyczyn takiego 
stanu rzeczy;
b) ogólny przegląd realizacji polityki 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym procedur 
uwzględniających aspekty związane z 
ochroną środowiska, włączeniem 
społecznym, w tym dostępnością dla osób 
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niepełnosprawnych, oraz pobudzaniem 
innowacyjności;
c) informacje dotyczące działań 
monitorujących i następczych w związku z 
naruszeniami przepisów dotyczących 
zamówień mającymi wpływ na budżet 
Unii, zgodnie z ust. 3-5 niniejszego 
artykułu;
d) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii. 
3. Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:
a) monitorowanie stosowania przez 
instytucje zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;
b) udzielanie porad prawnych instytucjom 
zamawiającym w zakresie interpretacji 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych oraz zastosowania tych 
przepisów w konkretnych przypadkach;
c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii i 
wytycznych w sprawie budzących 
powszechne zainteresowanie kwestii 
związanych z interpretacją oraz 
stosowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, w sprawie często 
zadawanych pytań oraz trudności 
systemowych związanych ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, w kontekście przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz stosownego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej; 
d) ustanawianie oraz stosowanie 
systemów kompleksowych i skutkujących 
podjęciem działania wskaźników 
ostrzegawczych, służących zapobieganiu 



PE492.869v01-00 70/176 AM\908760PL.doc

PL

przypadkom nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innym 
poważnym nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu;
e) zwracanie uwagi właściwych organów 
krajowych, w tym organów kontroli, na 
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;
f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
instytucji zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
nieuwzględnienia;
g) monitorowanie decyzji podejmowanych 
przez sądy i organy krajowe w następstwie 
orzeczenia wydanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 
podstawie art. 267 Traktatu lub ustaleń 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego stwierdzających 
naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych w 
związku z projektami 
współfinansowanymi przez Unię; organ 
nadzoru zgłasza Europejskiemu Urzędowi 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
wszelkie naruszenia unijnych procedur 
udzielania zamówień, w przypadku gdy są 
one związane z zamówieniami 
finansowanymi, bezpośrednio lub 
pośrednio, ze środków Unii Europejskiej. 
Zadania, o których mowa w lit. e), 
pozostają bez uszczerbku dla 
wykonywania praw do środków 
odwoławczych na mocy prawa krajowego 
lub w ramach systemu ustanowionego na 
podstawie dyrektywy 89/665/EWG.
Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
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organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji instytucji 
zamawiających.
4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, organ nadzoru 
działa jako właściwy punkt kontaktowy 
dla Komisji, gdy monitoruje ona 
stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię. 
Komisja może w szczególności przekazać 
organowi nadzoru rozpatrzenie 
konkretnych spraw, jeżeli nie została 
jeszcze zawarta umowa lub można nadal 
przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 
Może ona również powierzyć organowi 
nadzoru przeprowadzenie działań 
monitorujących niezbędnych do 
zapewnienia wykonania środków, do 
których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane w celu naprawy 
stwierdzonego przez Komisję naruszenia 
unijnych przepisów i zasad dotyczących 
zamówień publicznych.
Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
domniemanych naruszeń unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 
dopilnowanie, aby właściwe organy 
krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
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naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.
5. Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone 
przez organ nadzoru w celu zapewnienia 
zgodności decyzji instytucji 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
zasadami Traktatu nie mogą zastępować 
ani naruszać roli Komisji jako instytucji 
stojącej na straży Traktatu. W przypadku 
gdy Komisja postanawia przekazać 
rozpatrzenie konkretnej sprawy zgodnie z 
ust. 4, zachowuje również prawo do 
podejmowania interwencji zgodnie z 
uprawnieniami powierzonymi jej na mocy 
Traktatu.
6. Instytucje zamawiające przekazują 
krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:
a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;
b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane.
7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
organ nadzoru zapewnia nieograniczony, 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub 
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
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terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku.
Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.
8. Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez organ nadzoru 
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania. W poprawce tej skreśla się w całości art. 84 
dotyczący nadzoru publicznego. Powołanie jednego krajowego organu nadzorczego w 
każdym państwie członkowskim stałoby w sprzeczności z zasadą pomocniczości i nie byłoby w 
ogóle możliwe w państwach członkowskich, w których administracja jest zdecentralizowana 
lub istnieją struktury federalne. 

Poprawka 1462
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Nadzorowi temu podlegają wszystkie 
instytucje zamawiające.

2. Właściwe organy uczestniczące w 
działaniach wdrażających są 
zorganizowane w sposób, który pozwala 
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uniknąć konfliktu interesów. System 
nadzoru publicznego musi być przejrzysty. 
W tym celu publikuje się wszelkie 
wytyczne i opinie, a także sprawozdanie 
roczne przedstawiające wdrażanie i 
stosowanie przepisów ustanowionych 
niniejszą dyrektywą. 

Sprawozdanie roczne obejmuje 
następujące elementy:

a) wskaźnik powodzenia małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
uzyskiwaniu zamówień publicznych; w 
przypadku gdy udział MŚP pod względem 
wartości udzielonych zamówień wynosi 
poniżej 50 %, w sprawozdaniu należy 
przedstawić analizę przyczyn takiego 
stanu rzeczy;

b) ogólny przegląd realizacji polityki 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym procedur 
uwzględniających aspekty związane z 
ochroną środowiska, włączeniem 
społecznym, w tym dostępnością dla osób 
niepełnosprawnych, oraz pobudzaniem 
innowacyjności;

c) informacje dotyczące działań 
monitorujących i następczych w związku z 
naruszeniami przepisów dotyczących 
zamówień mającymi wpływ na budżet 
Unii, zgodnie z ust. 3-5 niniejszego 
artykułu;

d) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii.

3. Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:

a) monitorowanie stosowania przez 
instytucje zamawiające przepisów 
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dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;

b) udzielanie porad prawnych instytucjom 
zamawiającym w zakresie interpretacji 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych oraz zastosowania tych 
przepisów w konkretnych przypadkach;

c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii i 
wytycznych w sprawie budzących 
powszechne zainteresowanie kwestii 
związanych z interpretacją oraz 
stosowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, w sprawie często 
zadawanych pytań oraz trudności 
systemowych związanych ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, w kontekście przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz stosownego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej;
d) ustanawianie oraz stosowanie 
systemów kompleksowych i skutkujących 
podjęciem działania wskaźników 
ostrzegawczych, służących zapobieganiu 
przypadkom nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innym 
poważnym nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu;
e) zwracanie uwagi właściwych organów 
krajowych, w tym organów kontroli, na 
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;
f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
instytucji zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
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nieuwzględnienia;
g) monitorowanie decyzji podejmowanych 
przez sądy i organy krajowe w następstwie 
orzeczenia wydanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 
podstawie art. 267 Traktatu lub ustaleń 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego stwierdzających 
naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych w 
związku z projektami 
współfinansowanymi przez Unię; organ 
nadzoru zgłasza Europejskiemu Urzędowi 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
wszelkie naruszenia unijnych procedur 
udzielania zamówień, w przypadku gdy są 
one związane z zamówieniami 
finansowanymi, bezpośrednio lub 
pośrednio, ze środków Unii Europejskiej. 
Zadania, o których mowa w lit. e), 
pozostają bez uszczerbku dla 
wykonywania praw do środków
odwoławczych na mocy prawa krajowego 
lub w ramach systemu ustanowionego na 
podstawie dyrektywy 89/665/EWG.
Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji instytucji 
zamawiających.
4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, organ nadzoru 
działa jako właściwy punkt kontaktowy 
dla Komisji, gdy monitoruje ona 
stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
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zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię. 
Komisja może w szczególności przekazać 
organowi nadzoru rozpatrzenie 
konkretnych spraw, jeżeli nie została 
jeszcze zawarta umowa lub można nadal 
przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 
Może ona również powierzyć organowi 
nadzoru przeprowadzenie działań 
monitorujących niezbędnych do 
zapewnienia wykonania środków, do 
których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane w celu naprawy 
stwierdzonego przez Komisję naruszenia 
unijnych przepisów i zasad dotyczących 
zamówień publicznych.
Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
domniemanych naruszeń unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 
dopilnowanie, aby właściwe organy 
krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.
5. Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone
przez organ nadzoru w celu zapewnienia 
zgodności decyzji instytucji 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
zasadami Traktatu nie mogą zastępować 
ani naruszać roli Komisji jako instytucji 
stojącej na straży Traktatu. W przypadku 
gdy Komisja postanawia przekazać 
rozpatrzenie konkretnej sprawy zgodnie z 
ust. 4, zachowuje również prawo do 
podejmowania interwencji zgodnie z 
uprawnieniami powierzonymi jej na mocy 
Traktatu.
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6. Instytucje zamawiające przekazują 
krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:
a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;
b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane.
7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
organ nadzoru zapewnia nieograniczony, 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub 
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku.
Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.
8. Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez organ nadzoru 
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w
ust. 2.

Or. nl
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Uzasadnienie

Wymóg ustanowienia krajowych organów nadzoru oraz przekazywania im pełnego tekstu 
wszystkich zawartych umów stoi w wyraźnej sprzeczności z zasadą pomocniczości. Należy 
mieć więcej zaufania do demokratycznej kontroli instytucji zamawiających. Ponadto przepisy 
te prowadzą do większych obciążeń administracyjnych dla instytucji zamawiających.

Poprawka 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 84 skreślony
Nadzór publiczny
1. Państwa członkowskie powołują jeden 
niezależny organ odpowiedzialny za 
nadzór i koordynację działań 
wdrażających (zwany dalej „organem 
nadzoru”). Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o jego 
wyznaczeniu.
Nadzorowi temu podlegają wszystkie 
instytucje zamawiające.
2. Właściwe organy uczestniczące w 
działaniach wdrażających są 
zorganizowane w sposób, który pozwala 
uniknąć konfliktu interesów. System 
nadzoru publicznego musi być przejrzysty. 
W tym celu publikuje się wszelkie 
wytyczne i opinie, a także sprawozdanie 
roczne przedstawiające wdrażanie i 
stosowanie przepisów ustanowionych 
niniejszą dyrektywą. 
Sprawozdanie roczne obejmuje 
następujące elementy:
a) wskaźnik powodzenia małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
uzyskiwaniu zamówień publicznych; w 
przypadku gdy udział MŚP pod względem 
wartości udzielonych zamówień wynosi 
poniżej 50 %, w sprawozdaniu należy 
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przedstawić analizę przyczyn takiego 
stanu rzeczy;
b) ogólny przegląd realizacji polityki 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym procedur 
uwzględniających aspekty związane z 
ochroną środowiska, włączeniem 
społecznym, w tym dostępnością dla osób 
niepełnosprawnych, oraz pobudzaniem 
innowacyjności;
c) informacje dotyczące działań 
monitorujących i następczych w związku z
naruszeniami przepisów dotyczących 
zamówień mającymi wpływ na budżet 
Unii, zgodnie z ust. 3-5 niniejszego 
artykułu;
d) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii. 
3. Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:
a) monitorowanie stosowania przez 
instytucje zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;
b) udzielanie porad prawnych instytucjom 
zamawiającym w zakresie interpretacji 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych oraz zastosowania tych 
przepisów w konkretnych przypadkach;
c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii i 
wytycznych w sprawie budzących 
powszechne zainteresowanie kwestii 
związanych z interpretacją oraz 
stosowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, w sprawie często 
zadawanych pytań oraz trudności 
systemowych związanych ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zamówień 
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publicznych, w kontekście przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz stosownego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej; 
d) ustanawianie oraz stosowanie 
systemów kompleksowych i skutkujących 
podjęciem działania wskaźników 
ostrzegawczych, służących zapobieganiu 
przypadkom nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innym 
poważnym nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu;
e) zwracanie uwagi właściwych organów 
krajowych, w tym organów kontroli, na 
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;
f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
instytucji zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
nieuwzględnienia;
g) monitorowanie decyzji podejmowanych 
przez sądy i organy krajowe w następstwie 
orzeczenia wydanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 
podstawie art. 267 Traktatu lub ustaleń 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego stwierdzających 
naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych w 
związku z projektami 
współfinansowanymi przez Unię; organ 
nadzoru zgłasza Europejskiemu Urzędowi 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
wszelkie naruszenia unijnych procedur 
udzielania zamówień, w przypadku gdy są 
one związane z zamówieniami 
finansowanymi, bezpośrednio lub 
pośrednio, ze środków Unii Europejskiej. 
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Zadania, o których mowa w lit. e), 
pozostają bez uszczerbku dla 
wykonywania praw do środków 
odwoławczych na mocy prawa krajowego 
lub w ramach systemu ustanowionego na 
podstawie dyrektywy 89/665/EWG.
Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji instytucji 
zamawiających.
4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, organ nadzoru 
działa jako właściwy punkt kontaktowy 
dla Komisji, gdy monitoruje ona 
stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię. 
Komisja może w szczególności przekazać 
organowi nadzoru rozpatrzenie 
konkretnych spraw, jeżeli nie została 
jeszcze zawarta umowa lub można nadal 
przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 
Może ona również powierzyć organowi 
nadzoru przeprowadzenie działań 
monitorujących niezbędnych do 
zapewnienia wykonania środków, do 
których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane w celu naprawy 
stwierdzonego przez Komisję naruszenia 
unijnych przepisów i zasad dotyczących 
zamówień publicznych.
Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
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domniemanych naruszeń unijnych
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 
dopilnowanie, aby właściwe organy 
krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.
5. Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone 
przez organ nadzoru w celu zapewnienia 
zgodności decyzji instytucji 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
zasadami Traktatu nie mogą zastępować 
ani naruszać roli Komisji jako instytucji 
stojącej na straży Traktatu. W przypadku 
gdy Komisja postanawia przekazać 
rozpatrzenie konkretnej sprawy zgodnie z 
ust. 4, zachowuje również prawo do 
podejmowania interwencji zgodnie z 
uprawnieniami powierzonymi jej na mocy 
Traktatu.
6. Instytucje zamawiające przekazują 
krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:
a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;
b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane.
7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
organ nadzoru zapewnia nieograniczony, 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
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mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub 
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku.
Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.
8. Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez organ nadzoru 
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane uregulownie zwiększy znacząco obciążenia administracyjne spoczywające na 
państwach członkowskich. Ponadto wpłynie też na wewnętrzną organizację administracji w 
państwach członkowskich. Podjęcie decyzji w sprawie działań, które należy przedsięwziąć, by 
zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów dyrektywy, oraz w sprawie właściwych instytucji 
należy pozostawić państwom członkowskim.

Poprawka 1464
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie powołują jeden 
niezależny organ odpowiedzialny za 
nadzór i koordynację działań 
wdrażających (zwany dalej „organem 

skreślony
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nadzoru”). Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o jego 
wyznaczeniu.
Nadzorowi temu podlegają wszystkie 
instytucje zamawiające.
2. Właściwe organy uczestniczące w 
działaniach wdrażających są 
zorganizowane w sposób, który pozwala 
uniknąć konfliktu interesów. System 
nadzoru publicznego musi być przejrzysty. 
W tym celu publikuje się wszelkie 
wytyczne i opinie, a także sprawozdanie 
roczne przedstawiające wdrażanie i 
stosowanie przepisów ustanowionych 
niniejszą dyrektywą.
Sprawozdanie roczne obejmuje 
następujące elementy:
a) wskaźnik powodzenia małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
uzyskiwaniu zamówień publicznych; w 
przypadku gdy udział MŚP pod względem 
wartości udzielonych zamówień wynosi 
poniżej 50 %, w sprawozdaniu należy 
przedstawić analizę przyczyn takiego 
stanu rzeczy;
b) ogólny przegląd realizacji polityki 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym procedur 
uwzględniających aspekty związane z 
ochroną środowiska, włączeniem 
społecznym, w tym dostępnością dla osób 
niepełnosprawnych, oraz pobudzaniem 
innowacyjności;
c) informacje dotyczące działań 
monitorujących i następczych w związku z 
naruszeniami przepisów dotyczących 
zamówień mającymi wpływ na budżet 
Unii, zgodnie z ust. 3-5 niniejszego 
artykułu;

d) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
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wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii.

3. Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:

a) monitorowanie stosowania przez 
instytucje zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;
b) udzielanie porad prawnych instytucjom 
zamawiającym w zakresie interpretacji 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych oraz zastosowania tych 
przepisów w konkretnych przypadkach;
c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii i 
wytycznych w sprawie budzących 
powszechne zainteresowanie kwestii 
związanych z interpretacją oraz 
stosowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, w sprawie często 
zadawanych pytań oraz trudności 
systemowych związanych ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, w kontekście przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz stosownego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej;

d) ustanawianie oraz stosowanie 
systemów kompleksowych i skutkujących 
podjęciem działania wskaźników 
ostrzegawczych, służących zapobieganiu 
przypadkom nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innym 
poważnym nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu;

e) zwracanie uwagi właściwych organów 
krajowych, w tym organów kontroli, na 
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;
f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących zamówień 
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publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
instytucji zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
nieuwzględnienia;
g) monitorowanie decyzji podejmowanych 
przez sądy i organy krajowe w następstwie 
orzeczenia wydanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 
podstawie art. 267 Traktatu lub ustaleń 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego stwierdzających 
naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych w 
związku z projektami 
współfinansowanymi przez Unię; organ 
nadzoru zgłasza Europejskiemu Urzędowi 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
wszelkie naruszenia unijnych procedur 
udzielania zamówień, w przypadku gdy są 
one związane z zamówieniami 
finansowanymi, bezpośrednio lub 
pośrednio, ze środków Unii Europejskiej.
Zadania, o których mowa w lit. e), 
pozostają bez uszczerbku dla 
wykonywania praw do środków 
odwoławczych na mocy prawa krajowego 
lub w ramach systemu ustanowionego na 
podstawie dyrektywy 89/665/EWG.
Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji instytucji 
zamawiających.
5. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, organ nadzoru 
działa jako właściwy punkt kontaktowy 
dla Komisji, gdy monitoruje ona 
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stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię. 
Komisja może w szczególności przekazać 
organowi nadzoru rozpatrzenie 
konkretnych spraw, jeżeli nie została 
jeszcze zawarta umowa lub można nadal 
przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 
Może ona również powierzyć organowi 
nadzoru przeprowadzenie działań 
monitorujących niezbędnych do 
zapewnienia wykonania środków, do 
których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane w celu naprawy 
stwierdzonego przez Komisję naruszenia 
unijnych przepisów i zasad dotyczących 
zamówień publicznych. 
Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
domniemanych naruszeń unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 
dopilnowanie, aby właściwe organy 
krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.
6. Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone 
przez organ nadzoru w celu zapewnienia 
zgodności decyzji instytucji 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
zasadami Traktatu nie mogą zastępować 
ani naruszać roli Komisji jako instytucji 
stojącej na straży Traktatu. W przypadku 
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gdy Komisja postanawia przekazać 
rozpatrzenie konkretnej sprawy zgodnie z 
ust. 4, zachowuje również prawo do 
podejmowania interwencji zgodnie z 
uprawnieniami powierzonymi jej na mocy 
Traktatu.
6. Instytucje zamawiające przekazują 
krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:
a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;
b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane.
7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
organ nadzoru zapewnia nieograniczony, 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub 
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku.
Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.
8. Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez organ nadzoru 
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
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sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2.

Or. de

Poprawka 1465
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 84 skreślony
Nadzór publiczny
1. Państwa członkowskie powołują jeden 
niezależny organ odpowiedzialny za 
nadzór i koordynację działań 
wdrażających (zwany dalej „organem 
nadzoru”). Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o jego 
wyznaczeniu.
Nadzorowi temu podlegają wszystkie 
instytucje zamawiające.
2. Właściwe organy uczestniczące w 
działaniach wdrażających są 
zorganizowane w sposób, który pozwala 
uniknąć konfliktu interesów. System 
nadzoru publicznego musi być przejrzysty. 
W tym celu publikuje się wszelkie 
wytyczne i opinie, a także sprawozdanie 
roczne przedstawiające wdrażanie i 
stosowanie przepisów ustanowionych 
niniejszą dyrektywą. 
Sprawozdanie roczne obejmuje 
następujące elementy:
a) wskaźnik powodzenia małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
uzyskiwaniu zamówień publicznych; w 
przypadku gdy udział MŚP pod względem 
wartości udzielonych zamówień wynosi 
poniżej 50 %, w sprawozdaniu należy 
przedstawić analizę przyczyn takiego 
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stanu rzeczy;
b) ogólny przegląd realizacji polityki 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym procedur 
uwzględniających aspekty związane z 
ochroną środowiska, włączeniem 
społecznym, w tym dostępnością dla osób 
niepełnosprawnych, oraz pobudzaniem 
innowacyjności;
c) informacje dotyczące działań 
monitorujących i następczych w związku z 
naruszeniami przepisów dotyczących 
zamówień mającymi wpływ na budżet 
Unii, zgodnie z ust. 3-5 niniejszego 
artykułu;
d) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii. 
3. Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:
a) monitorowanie stosowania przez 
instytucje zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;
b) udzielanie porad prawnych instytucjom 
zamawiającym w zakresie interpretacji 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych oraz zastosowania tych 
przepisów w konkretnych przypadkach;
c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii i 
wytycznych w sprawie budzących 
powszechne zainteresowanie kwestii 
związanych z interpretacją oraz 
stosowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, w sprawie często 
zadawanych pytań oraz trudności 
systemowych związanych ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, w kontekście przepisów 
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niniejszej dyrektywy oraz stosownego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej; 
d) ustanawianie oraz stosowanie 
systemów kompleksowych i skutkujących 
podjęciem działania wskaźników 
ostrzegawczych, służących zapobieganiu 
przypadkom nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innym 
poważnym nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu;
e) zwracanie uwagi właściwych organów 
krajowych, w tym organów kontroli, na 
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;
f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
instytucji zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
nieuwzględnienia;
g) monitorowanie decyzji podejmowanych 
przez sądy i organy krajowe w następstwie 
orzeczenia wydanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 
podstawie art. 267 Traktatu lub ustaleń 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego stwierdzających 
naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych w 
związku z projektami 
współfinansowanymi przez Unię; organ 
nadzoru zgłasza Europejskiemu Urzędowi 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
wszelkie naruszenia unijnych procedur 
udzielania zamówień, w przypadku gdy są 
one związane z zamówieniami 
finansowanymi, bezpośrednio lub 
pośrednio, ze środków Unii Europejskiej. 
Zadania, o których mowa w lit. e), 
pozostają bez uszczerbku dla 
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wykonywania praw do środków 
odwoławczych na mocy prawa krajowego 
lub w ramach systemu ustanowionego na 
podstawie dyrektywy 89/665/EWG.
Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji instytucji 
zamawiających.
4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, organ nadzoru 
działa jako właściwy punkt kontaktowy 
dla Komisji, gdy monitoruje ona 
stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię. 
Komisja może w szczególności przekazać 
organowi nadzoru rozpatrzenie 
konkretnych spraw, jeżeli nie została 
jeszcze zawarta umowa lub można nadal 
przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 
Może ona również powierzyć organowi 
nadzoru przeprowadzenie działań 
monitorujących niezbędnych do 
zapewnienia wykonania środków, do 
których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane w celu naprawy 
stwierdzonego przez Komisję naruszenia 
unijnych przepisów i zasad dotyczących 
zamówień publicznych.
Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
domniemanych naruszeń unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
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publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 
dopilnowanie, aby właściwe organy 
krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.
5. Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone 
przez organ nadzoru w celu zapewnienia 
zgodności decyzji instytucji 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
zasadami Traktatu nie mogą zastępować 
ani naruszać roli Komisji jako instytucji 
stojącej na straży Traktatu. W przypadku 
gdy Komisja postanawia przekazać 
rozpatrzenie konkretnej sprawy zgodnie z
ust. 4, zachowuje również prawo do 
podejmowania interwencji zgodnie z 
uprawnieniami powierzonymi jej na mocy 
Traktatu.
6. Instytucje zamawiające przekazują 
krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:
a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;
b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane.
7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
organ nadzoru zapewnia nieograniczony, 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
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publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub 
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku.
Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.
8. Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez organ nadzoru 
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Powołanie jednego krajowego organu nadzorczego w każdym państwie członkowskim stałoby 
w sprzeczności z zasadą pomocniczości i nie byłoby w ogóle możliwe w państwach 
członkowskich, w których administracja jest zdecentralizowana i istnieją struktury federalne. 

Poprawka 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają
nadzór i koordynację działań 
wdrażających.
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Or. fr

Poprawka 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
prawidłowe wdrożenie, a także 
demokratyczny i prawny nadzór nad 
wdrażaniem niniejszej dyrektywy oraz 
nadzór nad związaną z nim księgowością. 
Państwa członkowskie mogą same 
postanowić, czy chcą powołać jeden 
niezależny organ odpowiedzialny za
działania w zakresie nadzoru i 
koordynacji lub czy chcą pozostawić
nadzór istniejącym organom nadzoru, 
które sprawują już demokratyczną i
prawną kontrolę nad instytucjami 
zamawiającymi oraz nad ich 
księgowością. 
Jeżeli państwo członkowskie postanowi 
nie powoływać jednego niezależnego 
organu nadzoru, dopilnowuje, by: 
a) władze miejskie oraz parlamenty 
regionalne i krajowe były w pełni 
wyposażone do sprawowania nadzoru i 
demokratycznej kontroli nad instytucjami 
zamawiającymi; 
b) audytorzy odpowiedzialni za 
przeprowadzanie audyttów władz 
lokalnych, regionalnych i krajowych byli 
w pełni wyposażeni do nadzoru i audytu 
instytucji zamawiających;
c) sądy były w pełni wyposażone do 
sprawowania prawnej kontroli nad 
instytucjami zamawiającymi.

Or. en
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Poprawka 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 1469
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Poprawka 1470
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają 
istnienie mechanizmów nadzoru i 
koordynacji działań wdrażających. W 
każdym przypadku przestrzega się 
struktury organów władzy tych państw 
członkowskich, które charakteryzują się 
złożoną lub zdecentralizowaną strukturą 
administracyjną. Państwa członkowskie
powołują te organy, które są najlepiej 
dostosowane do ich struktury organów 
władzy.

Or. es

Poprawka 1471
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit drugi – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dane statystyczne i przegląd w 
odniesieniu do stosowania procedury 
negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia, 
o której mowa w art.30, w tym wykaz 
wykonawców, którym udzielono 
zamówienia publicznego w wyniku tej 
procedury, oraz względy, z jakich 
zastosowano tę procedurę;

Or. en

Poprawka 1472
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii.

d) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii, a 
także, w miarę możliwości, dotyczące 
wyniku przekazania sprawy właściwym 
organom administracyjnym, organom 
ścigania czy organom sądowym.

Or. en

Poprawka 1473
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii.

d) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii. Dane 
te zestawia się według wspólnego zbioru 
zmiennych i wspólnej metodologii, aby 
umożliwić stworzenie na szczeblu UE 
ujednoliconych baz danych i statystyk 
dotyczących zamówień, umożliwiając tym 
samym dokonywanie naukowych prównań 
praktyk w zakresie zamówień publicznych 
stosowanych przez różne państwa 
członkowskie Unii.

Or. en
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Poprawka 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:

3. Właściwe organy odpowiadają za 
realizację następujących zadań:

Or. fr

Poprawka 1475
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ nadzoru odpowiada za realizację
następujących zadań:

3. Mechanizmy nadzoru muszą 
gwarantować wypełnianie następujących 
zadań:

Or. es

Poprawka 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitorowanie stosowania przez 
instytucje zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;

a) monitorowanie stosowania przez 
wykonawców, którym udzielono 
zamówienia, oraz ich podwykonawców
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych oraz przepisów dotyczących 
ochrony socjalnej i ochrony zatrudnienia 
oraz warunków pracy, w tym
odpowiednich praktyk po stronie instytucji 
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zamawiających, w szczególności 
centralnych jednostek zakupujących;

Or. de

Poprawka 1477
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ustanawianie oraz stosowanie systemów 
kompleksowych i skutkujących podjęciem 
działania wskaźników ostrzegawczych, 
służących zapobieganiu przypadkom 
nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu 
interesów i innym poważnym 
nieprawidłowościom oraz ich wykrywaniu 
i odpowiedniemu zgłaszaniu;

d) ustanawianie oraz stosowanie we 
współpracy z organami ścigania systemów 
kompleksowych i skutkujących podjęciem 
działania wskaźników ostrzegawczych, 
służących zapobieganiu przypadkom
nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu 
interesów i innym poważnym 
nieprawidłowościom oraz ich wykrywaniu 
i odpowiedniemu zgłaszaniu; Obejmuje to 
też lokalizowanie zagrożeń służące 
ustaleniu słabych ogniw w instytucjach 
zamawiających oraz wewnętrzne i 
zewnętrzne organy kontroli, działania w 
ramach procedur udzielania zamówień 
publicznych, w których wyniku 
stwierdzono istnienie zagrożeń, oraz 
wrażliwe sektory i/lub projekty. Wskaźniki 
ostrzegawcze i mapy zagrożeń są 
regularnie aktualizowane.

Or. en

Poprawka 1478
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) tworzenie procedur zgłaszania 
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poważnych nieprawidłowości, które 
zapewniają też ochronę anonimowości 
informatora;

Or. en

Poprawka 1479
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ustanawianie oraz stosowanie 
systemów kompleksowych i skutkujących 
podjęciem działania wskaźników 
ostrzegawczych, służących:
(i) wykrywaniu zamówień, które wiążą się 
z ryzykiem powstania monopolistycznych i 
oligopolistycznych struktur i rynków, oraz 
zapobieganiu takim zamówieniom;
(ii) faktycznemu i skutecznemu 
zapobieganiu umowom i procedurom 
związanym z zamówieniami, które 
utrudniają MŚP i lokalnym 
przedsiębiorstwom udział i zwyciężanie w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia;
(iii) zapobieganiu pomijaniu prawa 
użytkowników końcowych do wyboru i do 
bycia wysłuchanym.

Or. en

Poprawka 1480
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) scentralizowanie danych dotyczących 
zgłoszonych przypadków nadużyć 
finansowych, korupcji, konfliktu 
interesów i innych poważnych 
nieprawidłowości oraz, w miarę 
możliwości, dotyczących działań podjętych 
w związku z tymi przypadkami przez 
właściwe organy administracyjne, organy 
ścigania czy organy sądowe;

Or. en

Poprawka 1481
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) zapewnienie, we współpracy z 
organami ścigania, specjalistycznych 
szkoleń dla instytucji zamawiających i 
pracowników wewnętrznych organów 
kontroli w zakresie wykrywania nadużyć 
finansowych, korupcji, konfliktu 
interesów i innych poważnych 
nieprawidłowości;

Or. en

Poprawka 1482
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) zapewnienie publikowania 
aktualizowanych regularnie wykazów 
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wykonawców wykluczonych z udziału w 
zamówieniu publicznym z powodów 
określonych w art. 55 ust. 1, 2 i 3;

Or. en

Poprawka 1483
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przyznanie organizacjom 
społeczeństwa obywatelskiego prawa do 
czuwania, w imieniu osób o 
ograniczonych możliwościach, w tym 
możliwościach prawnych, nad tym, by 
jakość usług i towarów dostarczanych 
osobom o ograniczonych możliwościach, 
w tym możliwościach prawnych, 
odpowiadała prawom podstawowym UE, 
specyfikacjom technicznym i kryteriom 
udzielenia zamówienia określonym w 
umowie oraz by była zgodna z wymogami 
związanymi z realizacją szczególnych 
potrzeb każdej kategorii użytkowników, a 
także przyznanie tym organizacjom prawa 
do sporządzania sprawozdań w tym 
zakresie.

Or. en

Poprawka 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) analizowanie sprawozdań 
przedstawionych przez instytucje 
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zamawiające, które zamierzają zastosować 
procedurę negocjacyjną bez publikacji 
zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie;

Or. it

Poprawka 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) zarządzanie rejestrem uchybień 
zgodnie z art. 73a.

Or. en

Poprawka 1486
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) wspieranie agencji i organów ds. 
zamówień publicznych, aby dysponowały 
wewnętrznymi procedurami 
umożliwiającymi pracownikom zgłaszanie 
nieprawidłowości w celu 
zagwarantowania, że:
- każdy pracownik (w tym pracownicy 
tymczasowi i kontraktowi, stażyści i 
konsultanci), który ujawni w dobrej 
wierze dowolny rodzaj nieprawidłowości 
materialnej, będzie chroniony przed 
wszelkimi formami odwetu, nękania czy 
krzywdzących zachowań pod jego 
adresem;
- osoby zgłaszające nieprawidłowości 
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pozostaną anonimowe, chyba że same 
oznajmią wyraźnie, że tego nie chcą;
- zostaną udostępnione odpowiednie 
mechanizmy ujawniania 
nieprawidłowości, takie jak infolinie i 
formularze internetowe;
- osoba zgłaszająca nieprawidłowość, 
która padła ofiarą działania odwetowego, 
będzie miała prawo do uczciwego 
wysłuchania przed bezstronnym gremium 
i otrzyma pełną rekompensatę; osoby 
dopuszczające się działań odwetowych 
zostaną należycie ukarane;
- w sprawie ujawnionych 
nieprawidłowości zostanie 
przeprowadzone należyte dochodzenie i (w 
razie potrzeby) zostaną podjęte działania 
naprawcze, a osoby zgłaszające 
nieprawidłowości będą miały prawo 
uczestniczenia w tych procedurach;
- kierownicy będą musieli udowodnić, że 
wszelkie działania podjęte przeciwko 
osobie zgłaszającej nieprawidłowości były 
umotywowane względami innymi niż 
zgłoszenie nieprawidłowości;
- niedokładne ujawnienie 
nieprawidłowości, nawet jeśli zostało 
dokonane w dobrej wierze, będzie 
poddane ochronie; ujawnienie 
nieprawidłowości dokonane w złej wierze 
nie będzie poddane ochronie;
- kierownictwo i pracownicy zostaną 
odpowiednio przeszkoleni w zakresie praw 
osoby zgłaszającej nieprawidłowości, a 
także związanych z tym strategii i 
procedur;
- strategie dotyczące zgłaszania 
nieprawidłowości będą monitorowane i 
poddawane regularnej ocenie przez 
niezależne organy;
- zgłaszanie nieprawidłowości na zewnątrz 
poprzez informowanie urzędników 
wybranych w wyborach, organizacji 
pozarządowych, mediów i innych 
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odpowiednich podmiotów będzie poddane 
ochronie, jeżeli kanały wewnętrzne nie 
działają lub nie istnieją.

Or. en

Poprawka 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji instytucji 
zamawiających.

skreślony

Or. it

Poprawka 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do
celów weryfikacji decyzji instytucji 
zamawiających.

Właściwe organy mogą kierować 
naruszenia wykryte w toku prowadzonych 
przez ten organ działań monitorujących i 
doradztwa prawnego do jurysdykcji, która 
jest właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji instytucji 
zamawiających.

Or. fr
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Poprawka 1489
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie uprawniają organ
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji instytucji 
zamawiających.

Państwa członkowskie uprawniają organy
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji instytucji 
zamawiających.

Or. es

Poprawka 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, organ nadzoru 
działa jako właściwy punkt kontaktowy dla 
Komisji, gdy monitoruje ona stosowanie 
prawa unijnego oraz wykonanie budżetu 
Unii na podstawie art. 17 Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz art. 317 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgłasza 
on do Komisji wszelkie przypadki 
naruszenia niniejszej dyrektywy w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia 
w odniesieniu do zamówień, które są 
bezpośrednio lub pośrednio finansowane 
przez Unię.

4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, właściwe 
organy działają jako właściwy punkt 
kontaktowy dla Komisji, gdy monitoruje 
ona stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię.
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Or. fr

Poprawka 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może w szczególności przekazać 
organowi nadzoru rozpatrzenie 
konkretnych spraw, jeżeli nie została 
jeszcze zawarta umowa lub można nadal 
przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 
Może ona również powierzyć organowi 
nadzoru przeprowadzenie działań
monitorujących niezbędnych do 
zapewnienia wykonania środków, do 
których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane w celu naprawy 
stwierdzonego przez Komisję naruszenia 
unijnych przepisów i zasad dotyczących 
zamówień publicznych.

skreślony

Or. fr

Poprawka 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
domniemanych naruszeń unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 

skreślony
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dopilnowanie, aby właściwe organy 
krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.

Or. fr

Poprawka 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone 
przez organ nadzoru w celu zapewnienia 
zgodności decyzji instytucji 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
zasadami Traktatu nie mogą zastępować 
ani naruszać roli Komisji jako instytucji 
stojącej na straży Traktatu. W przypadku 
gdy Komisja postanawia przekazać 
rozpatrzenie konkretnej sprawy zgodnie z 
ust. 4, zachowuje również prawo do 
podejmowania interwencji zgodnie z 
uprawnieniami powierzonymi jej na mocy 
Traktatu.

5. Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone 
przez właściwe organy w celu zapewnienia 
zgodności decyzji instytucji 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
zasadami Traktatu nie mogą zastępować 
ani naruszać roli Komisji jako instytucji 
stojącej na straży Traktatu. W przypadku 
gdy Komisja postanawia przekazać 
rozpatrzenie konkretnej sprawy zgodnie z 
ust. 4, zachowuje również prawo do 
podejmowania interwencji zgodnie z 
uprawnieniami powierzonymi jej na mocy 
Traktatu.

Or. fr

Poprawka 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Instytucje zamawiające przekazują skreślony
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krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:
a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;
b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane.

Or. de

Uzasadnienie

Kompleksowy obowiązek publikacji oznaczałby, że niektóre umowy byłby podawane do 
wiadomości wraz z wszystkimi szczegółami handlowymi, a tym samym osoby trzecie miałyby
dostęp do zawartej w nich wiedzy fachowej, tj. tajemnic handlowych, co, w stosownych 
przypadkach, stanowiłoby wręcz naruszenie przepisów dotyczących poufności. Nie 
zwiększałoby to jednak przejrzystości, ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia 
kończy się wraz z udzieleniem zamówienia.

Poprawka 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Instytucje zamawiające przekazują
krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej

6. Instytucje zamawiające przekazują
właściwym organom pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:

Or. fr

Poprawka 1496
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 6 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;

a) 800 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;

Or. en

Poprawka 1497
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;

a) 250 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;

Or. en

Poprawka 1498
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane.

b) 5 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane.

Or. en

Poprawka 1499
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 6 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane.

b) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane.

Or. en

Poprawka 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
organ nadzoru zapewnia nieograniczony, 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub 
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.

skreślony

Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku.
Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.

Or. de
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Uzasadnienie

Obecne prawo wglądu do akt w postępowaniach spornych dotyczących udzielania zamówień 
oraz dodatkowe prawa wynikające z już bardzo szerokiego zakresu ustaw o wolności 
informacji są całkowicie wystarczające.

Poprawka 1501
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych, organ 
nadzoru zapewnia nieograniczony, pełny, 
bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub prywatnych, 
bądź mogłoby zaszkodzić uczciwej 
konkurencji pomiędzy nimi.

7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych, organ 
nadzoru zapewnia, na wniosek,
nieograniczony, pełny, bezpośredni i 
bezpłatny dostęp do zawartych umów, o 
których mowa w ust. 6. Dostępu do 
pewnych części umów można odmówić, 
wyłącznie jeżeli ich ujawnienie mogłoby 
utrudnić stosowanie przepisów prawa lub 
byłoby sprzeczne z interesem publicznym, 
mogłoby zaszkodzić uzasadnionym 
interesom handlowym wykonawców 
publicznych lub prywatnych, bądź 
mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji 
pomiędzy nimi. Decyzje o odmowie 
dostępu do pewnych części umów o 
zamówieniach publicznych podjęte z tych 
względów należy odpowiednio uzasadnić i 
opublikować.

Or. en

Poprawka 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 7 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych, organ 
nadzoru zapewnia nieograniczony, pełny, 
bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub prywatnych, 
bądź mogłoby zaszkodzić uczciwej 
konkurencji pomiędzy nimi.

7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych, właściwe 
organy zapewniają nieograniczony, pełny, 
bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub prywatnych, 
bądź mogłoby zaszkodzić uczciwej 
konkurencji pomiędzy nimi.

Or. fr

Poprawka 1503
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz
zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych, organ 
nadzoru zapewnia nieograniczony, pełny, 
bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust.
6. Dostępu do pewnych części umów
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub prywatnych, 
bądź mogłoby zaszkodzić uczciwej 
konkurencji pomiędzy nimi.

7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych, organ 
nadzoru gromadzi i zapewnia publiczny,
nieograniczony, pełny, bezpośredni i 
bezpłatny dostęp do wszystkich 
dokumentów dotyczących dowolnej 
procedury przetargowej. Szczegółowe 
dokumenty proceduralne, takie jak 
umowy, korekty umów i audyty, dotyczące 
wszystkich zawartych umów są również 
udostępniane publicznie. Dostępu do 
pewnych części takich informacji można 
odmówić, jeżeli ich ujawnienie mogłoby 
utrudnić stosowanie przepisów prawa lub 
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byłoby sprzeczne z interesem publicznym, 
mogłoby zaszkodzić uzasadnionym 
interesom handlowym wykonawców 
publicznych lub prywatnych, bądź 
mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji 
pomiędzy nimi.

Or. en

Poprawka 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez organ nadzoru
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2.

8. Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez właściwe organy
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2.

Or. fr

Poprawka 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Indywidualne sprawozdania dotyczące 
postępowań o udzielenie zamówienia

Sprawozdawczość indywidualna

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).
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Poprawka 1506
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do każdego zamówienia,
umowy ramowej oraz dynamicznego 
systemu zakupów instytucja zamawiająca 
sporządza pisemne sprawozdanie, które 
zawiera co najmniej następujące elementy:

W odniesieniu do każdego zamówienia
publicznego o wartości powyżej 
ustalonych progów, niezależnie od tego, 
czy jest to kontrakt czy umowa ramowa, 
lub do dynamicznego systemu zakupów 
instytucja zamawiająca sporządza pisemne 
sprawozdanie, które zawiera co najmniej 
następujące elementy:

Or. en

Poprawka 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nazwy/imiona i nazwiska 
zakwalifikowanych kandydatów lub 
zwycięskich oferentów oraz powody ich 
wyboru;

b) w stosownych przypadkach wyniki 
kwalifikacji podmiotowej i/lub 
ograniczenia liczby ofert zgodnie z art. 64 
i 65, a mianowicie:
(i) nazwy/imiona i nazwiska wybranych 
kandydatów lub oferentów oraz powody 
ich wyboru;
(ii) nazwy/imiona i nazwiska odrzuconych 
kandydatów lub oferentów oraz powody 
ich odrzucenia;

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).
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Poprawka 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nazwy/imiona i nazwiska odrzuconych 
kandydatów lub oferentów oraz powody 
ich odrzucenia;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość). Tekst tej litery został 
przeniesiony do lit. b).

Poprawka 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nazwę/imię i nazwisko zwycięskiego 
oferenta oraz powody wyboru jego oferty, 
a także, jeśli jest to wiadome, wskazanie 
części zamówienia lub umowy ramowej, 
jaką zwycięski oferent zamierza zlecić do 
wykonania osobom trzecim;

e) nazwę/imię i nazwisko zwycięskiego 
oferenta oraz powody wyboru jego oferty;

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość). Wymóg zaproponowany 
przez Komisję w pierwotnej wersji lit. d) dotyczącej informacji o procentowej wartości 
podwykonawstwa spowodowałby niepotrzebne obciążenia administracyjne i byłby często 
trudny do przewidzenia z góry przez głównego dostawcę/oferenta (i tym samym trudno byłoby 
się nim podzielić z instytucją zamawiającą).
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Poprawka 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nazwę/imię i nazwisko zwycięskiego 
oferenta oraz powody wyboru jego oferty, 
a także, jeśli jest to wiadome, wskazanie 
części zamówienia lub umowy ramowej, 
jaką zwycięski oferent zamierza zlecić do 
wykonania osobom trzecim;

e) nazwę/imię i nazwisko zwycięskiego 
oferenta oraz powody wyboru jego oferty, 
a także, jeśli jest to wiadome, wskazanie 
części zamówienia lub umowy ramowej, 
jaką zwycięski oferent zamierza zlecić do 
wykonania osobom trzecim, oraz 
informacje o jego podwykonawcach, w 
tym ich nazwy/imiona i nazwiska, dane 
kontaktowe i przedstawiciele prawni;

Or. de

Poprawka 1511
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w odniesieniu do dialogu 
konkurencyjnego – warunki określone w 
art. XX uzasadniające zastosowanie tej 
procedury;

Or. en

Poprawka 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) w stosownych przypadkach – wykryte skreślona
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przypadki konfliktu interesów i podjęte w 
następstwie tego środki.

Or. en

Poprawka 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
sporządzone zgodnie z art. 48 zawiera 
informacje wymagane w niniejszym 
ustępie, instytucje zamawiające mogą 
powołać się na to ogłoszenie.

Or. en

Uzasadnienie

Alternative proposals on governance (reporting).

Poprawka 1514
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające dokumentują 
przebieg wszystkich postępowań o 
udzielenie zamówienia, bez względu na to, 
czy są one prowadzone za pomocą 
środków elektronicznych czy bez ich 
użycia. W tym celu dokumentują one 
wszystkie etapy postępowania o udzielenie 
zamówienia, w tym wszelką komunikację z 
wykonawcami oraz wewnątrz instytucji, 
przygotowywanie ofert, ewentualne 
prowadzenie dialogu lub negocjacji, 

Instytucje zamawiające podejmują 
odpowiednie działania zmierzające do 
udokumentowania przebiegu procedur 
udzielania zamówień publicznych 
przeprowadzanych za pomocą środków 
elektronicznych.



AM\908760PL.doc 121/176 PE492.869v01-00

PL

kwalifikację kandydatów i udzielenie 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające dokumentują 
przebieg wszystkich postępowań o 
udzielenie zamówienia, bez względu na to, 
czy są one prowadzone za pomocą 
środków elektronicznych czy bez ich 
użycia. W tym celu dokumentują one 
wszystkie etapy postępowania o udzielenie 
zamówienia, w tym wszelką komunikację z 
wykonawcami oraz wewnątrz instytucji, 
przygotowywanie ofert, ewentualne 
prowadzenie dialogu lub negocjacji, 
kwalifikację kandydatów i udzielenie 
zamówienia.

Instytucje zamawiające dokumentują 
przebieg wszystkich postępowań o 
udzielenie zamówienia, bez względu na to, 
czy są one prowadzone za pomocą 
środków elektronicznych czy bez ich 
użycia. W tym celu zapewniają sobie 
wystarczającą dokumentację w celu 
uzasadnienia decyzji podejmowanych 
wszystkich etapach postępowania o 
udzielenie zamówienia, taką jak 
dokumentacja dotycząca komunikacji z 
wykonawcami oraz wewnątrz instytucji, 
przygotowywanie ofert, ewentualne 
prowadzenie dialogu lub negocjacji, 
kwalifikację kandydatów i udzielenie 
zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).

Poprawka 1516
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające dokumentują 
przebieg wszystkich postępowań o 
udzielenie zamówienia, bez względu na to, 
czy są one prowadzone za pomocą
środków elektronicznych czy bez ich 
użycia. W tym celu dokumentują one 
wszystkie etapy postępowania o udzielenie 
zamówienia, w tym wszelką komunikację z 
wykonawcami oraz wewnątrz instytucji, 
przygotowywanie ofert, ewentualne 
prowadzenie dialogu lub negocjacji, 
kwalifikację kandydatów i udzielenie 
zamówienia.

Instytucje zamawiające podejmują 
odpowiednie kroki w celu 
dokumentowania przebiegu postępowań o 
udzielenie zamówienia, prowadzonych za 
pomocą środków elektronicznych. 

Or. nl

Uzasadnienie

Należy raczej preferować system sprawozdań określony w art. 43 dyrektywy 2004/18/WE, niż 
zaproponowane uregulowania. Ponadto nowe przepisy prowadzą do zwiększenia obciążeń 
administracyjnych.

Poprawka 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające dokumentują 
przebieg wszystkich postępowań o 
udzielenie zamówienia, bez względu na to, 
czy są one prowadzone za pomocą 
środków elektronicznych czy bez ich 
użycia. W tym celu dokumentują one 
wszystkie etapy postępowania o udzielenie 
zamówienia, w tym wszelką komunikację z 
wykonawcami oraz wewnątrz instytucji, 
przygotowywanie ofert, ewentualne 
prowadzenie dialogu lub negocjacji, 
kwalifikację kandydatów i udzielenie 
zamówienia.

Instytucje zamawiające dokumentują 
przebieg wszystkich postępowań o 
udzielenie zamówienia, bez względu na to, 
czy są one prowadzone za pomocą 
środków elektronicznych czy bez ich 
użycia. W tym celu dokumentują one 
wszystkie etapy postępowania o udzielenie 
zamówienia, w tym wszelką komunikację z 
wykonawcami, przygotowywanie ofert, 
ewentualne prowadzenie dialogu lub 
negocjacji, kwalifikację kandydatów i 
udzielenie zamówienia.
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Or. en

Poprawka 1518
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające dokumentują 
przebieg wszystkich postępowań o 
udzielenie zamówienia, bez względu na to, 
czy są one prowadzone za pomocą 
środków elektronicznych czy bez ich 
użycia. W tym celu dokumentują one 
wszystkie etapy postępowania o udzielenie 
zamówienia, w tym wszelką komunikację z 
wykonawcami oraz wewnątrz instytucji, 
przygotowywanie ofert, ewentualne 
prowadzenie dialogu lub negocjacji, 
kwalifikację kandydatów i udzielenie 
zamówienia.

Instytucje zamawiające dokumentują 
przebieg wszystkich postępowań o 
udzielenie zamówienia, bez względu na to, 
czy są one prowadzone za pomocą 
środków elektronicznych czy bez ich 
użycia. W tym celu dokumentują one 
wszystkie etapy postępowania o udzielenie 
zamówienia, w tym wszelką komunikację z 
wykonawcami, przygotowywanie ofert, 
ewentualne prowadzenie dialogu lub 
negocjacji, kwalifikację kandydatów i 
udzielenie zamówienia.

Or. en

Poprawka 1519
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to, bądź jego główne 
elementy, przekazuje się, na żądanie, 
Komisji lub krajowemu organowi 
nadzoru.

Sprawozdanie to, bądź jego główne 
elementy, przekazuje się, na żądanie, 
Komisji.

Or. en
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Poprawka 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to, bądź jego główne 
elementy, przekazuje się, na żądanie, 
Komisji lub krajowemu organowi 
nadzoru.

Sprawozdanie to, bądź jego główne 
elementy, przekazuje się, na żądanie, 
Komisji lub krajowym organom lub 
strukturom, o których mowa w art. 83.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).

Poprawka 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to, bądź jego główne 
elementy, przekazuje się, na żądanie, 
Komisji lub krajowemu organowi 
nadzoru.

Sprawozdanie to, bądź jego główne 
elementy, przekazuje się, na żądanie, 
Komisji lub właściwemu organowi
krajowemu.

Or. en

Poprawka 1522
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to, bądź jego główne 
elementy, przekazuje się, na żądanie, 

Sprawozdanie to, bądź jego główne 
elementy, przekazuje się, na żądanie, 
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Komisji lub krajowemu organowi 
nadzoru.

Komisji.

Or. en

Poprawka 1523
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Gromadzenie danych statystycznych na podstawie sprawozdań państw członkowskich jest 
niepewne i prowadzi do biurokracji i kosztów. Celem art. 86 jest nadzorowanie danych 
gromadzonych w bazie danych TED na podstawie art. 48 wniosku. Zarówno jednak dane z 
TED, jak i krajowe dane sprawozdawcze często nie są pełne. Zamiast wzajemnej kontroli 
TED jako filar gromadzenia danych statystycznych powinien być dalej wzmacniany, zaś filar 
sprawozdawczości krajowej należałoby zupełnie zlikwidować.

Poprawka 1525
Wim van de Camp
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Należy skreślić proponowany przepis. Prowadzi on do niepotrzebnego zwiększenia obciążeń 
administracyjnych.

Poprawka 1526
Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Poprawka 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowe sprawozdania oraz wykazy 
instytucji zamawiających

Krajowe sprawozdania

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).

Poprawka 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy ustanowione lub powołane 
zgodnie z art. 84 przedkładają Komisji 
sprawozdanie z wdrażania obejmujące 
dane statystyczne za każdy rok, 
sporządzone w oparciu o standardowy 
formularz, najpóźniej do dnia 31 
października następnego roku.

1. Państwa członkowskie przedkładają 
Komisji sprawozdanie statystyczne za 
każdy rok, sporządzone w oparciu o 
standardowy formularz, najpóźniej do dnia 
31 października następnego roku.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).

Poprawka 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy ustanowione lub powołane 
zgodnie z art. 84 przedkładają Komisji 
sprawozdanie z wdrażania obejmujące 

1. Właściwe organy w państwach 
członkowskich przedkładają Komisji 
sprawozdanie statystyczne za każdy rok, 
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dane statystyczne za każdy rok, 
sporządzone w oparciu o standardowy 
formularz, najpóźniej do dnia 31 
października następnego roku.

sporządzone w oparciu o standardowy 
formularz, najpóźniej do dnia 31 
października następnego roku.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek nakłada na państwa członkowskie nadmierne obowiązki. W szczególności 
niemożliwe będzie przedstawianie Komisji pełnej listy wszystkich instytucji zamawiających w 
danym państwie członkowskim. W praktyce liczba instytucji zamawiających jest duża (w 
niektórych krajach mogą ich być tysiące) i zmienia się z roku na rok, w zależności od zmian 
strukturalnych w administracji.

Poprawka 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kompletny i aktualny wykaz wszystkich 
instytucji administracji centralnej, 
instytucji zamawiających administracji 
niższego szczebla oraz podmiotów prawa 
publicznego, w tym instytucji 
zamawiających administracji niższego 
szczebla oraz związków instytucji
zamawiających udzielających zamówień 
publicznych i zawierających umowy 
ramowe, ze wskazaniem niepowtarzalnego 
numeru identyfikacyjnego każdej 
instytucji, o ile tego rodzaju numer jest 
przewidziany w ustawodawstwie 
krajowym. Wykaz ten jest uszeregowany 
według rodzajów instytucji;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek nakłada na państwa członkowskie nadmierne obowiązki. W szczególności 
niemożliwe będzie przedstawianie Komisji pełnej listy wszystkich instytucji zamawiających w 
danym państwie członkowskim. W praktyce liczba instytucji zamawiających jest duża (w 
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niektórych krajach mogą ich być tysiące) i zmienia się z roku na rok, w zależności od zmian 
strukturalnych w administracji.

Poprawka 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kompletny i aktualny wykaz wszystkich 
instytucji administracji centralnej, 
instytucji zamawiających administracji 
niższego szczebla oraz podmiotów prawa 
publicznego, w tym instytucji 
zamawiających administracji niższego 
szczebla oraz związków instytucji 
zamawiających udzielających zamówień 
publicznych i zawierających umowy 
ramowe, ze wskazaniem niepowtarzalnego 
numeru identyfikacyjnego każdej 
instytucji, o ile tego rodzaju numer jest 
przewidziany w ustawodawstwie 
krajowym. Wykaz ten jest uszeregowany 
według rodzajów instytucji;

a) wykaz wszystkich instytucji 
administracji centralnej, instytucji 
zamawiających administracji niższego 
szczebla oraz podmiotów prawa 
publicznego, które w danym roku udzieliły
zamówień publicznych lub zawarły
umowy ramowe, ze wskazaniem 
niepowtarzalnego numeru 
identyfikacyjnego każdej instytucji, o ile 
tego rodzaju numer jest przewidziany w 
ustawodawstwie krajowym. Wykaz ten jest 
uszeregowany według rodzajów instytucji;

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).

Poprawka 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kompletny i aktualny wykaz wszystkich 
centralnych jednostek zakupujących;

skreślona
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Or. en

Uzasadnienie

Wniosek nakłada na państwa członkowskie nadmierne obowiązki. W szczególności 
niemożliwe będzie przedstawianie Komisji pełnej listy wszystkich instytucji zamawiających w 
danym państwie członkowskim. W praktyce liczba instytucji zamawiających jest duża (w 
niektórych krajach mogą ich być tysiące) i zmienia się z roku na rok, w zależności od zmian 
strukturalnych w administracji.

Poprawka 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kompletny i aktualny wykaz wszystkich 
centralnych jednostek zakupujących;

b) wykaz wszystkich centralnych jednostek 
zakupujących, które w danym roku 
udzieliły zamówienia publicznego lub 
zawarły umowy ramowe;

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).

Poprawka 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do wszystkich zamówień 
powyżej progów określonych w art. 4 
niniejszej dyrektywy:

c) w odniesieniu do wszystkich zamówień 
powyżej progów określonych w art. 4 
niniejszej dyrektywy, szacowana liczba i 
wartość zamówień udzielonych w danym 
roku, w rozkładzie na każdy rodzaj 
instytucji, procedury i prac, dostaw oraz 
usług.:
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Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).

Poprawka 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) liczba i wartość udzielonych zamówień 
dla każdego rodzaju instytucji w podziale 
na rodzaj procedury oraz w podziale na 
roboty budowlane, dostawy i usługi 
określone według działów nomenklatury 
CPV;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).

Poprawka 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2 – litera c) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) w przypadku gdy umowy zawarto w 
wyniku zastosowania procedury 
negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia 
– dane, o których mowa w ppkt (i), są 
przedstawiane również w podziale na 
sytuacje, o których mowa w art. 30, oraz 
uwzględniają liczbę i wartość udzielonych 
zamówień w podziale na państwa 
członkowskie i państwa trzecie 

skreślony
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zwycięskich wykonawców;

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).

Poprawka 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w odniesieniu do wszystkich zamówień
poniżej progów określonych w art. 4 
niniejszej dyrektywy, które zostałyby
objęte niniejszą dyrektywą, gdyby ich
wartość przekroczyła te progi – liczba i
wartość udzielonych zamówień w podziale 
na rodzaj instytucji.

d) w odniesieniu do zamówienia poniżej 
progów określonych w art. 4 niniejszej 
dyrektywy, które jednak zostałoby objęte 
niniejszą dyrektywą, gdyby jego wartość 
przekroczyła te progi – szacowana łączna 
całkowita wartość udzielonych zamówień 
w ciągu danego roku. Szacunek ten może 
w szczególności opierać się na danych 
dostępnych na mocy krajowych wymogów 
dotyczących publikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).

Poprawka 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie udostępniają 
Komisji informacje na temat ich struktury 
instytucjonalnej związanej z wdrożeniem, 
monitorowaniem i egzekwowaniem 

skreślony
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przepisów niniejszej dyrektywy, a także na 
temat krajowych inicjatyw podjętych w 
celu przekazania wytycznych w zakresie 
unijnych przepisów dotyczących 
zamówień publicznych lub wsparcia ich 
wdrożenia, bądź w celu sprostania 
wyzwaniom związanym z ich wdrożeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).

Poprawka 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie udostępniają 
Komisji informacje na temat ich struktury 
instytucjonalnej związanej z wdrożeniem, 
monitorowaniem i egzekwowaniem 
przepisów niniejszej dyrektywy, a także na 
temat krajowych inicjatyw podjętych w 
celu przekazania wytycznych w zakresie 
unijnych przepisów dotyczących 
zamówień publicznych lub wsparcia ich 
wdrożenia, bądź w celu sprostania 
wyzwaniom związanym z ich wdrożeniem.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp 4 nie wydaje się konieczny.

Poprawka 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja ustanawia standardowy 
formularz na potrzeby sporządzania 
rocznego sprawozdania z wdrażania 
obejmującego dane statystyczne, o którym 
mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 91.

5. Komisja ustanawia standardowy 
formularz na potrzeby sporządzania 
rocznego sprawozdania statystycznego, o 
którym mowa w ust. 1. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
91.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (sprawozdawczość).

Poprawka 1542
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86 a
Obowiązki dotyczące statystyki i treść 

sprawozdań statystycznych
1. Państwa członkowskie udostępniają 
Komisji informacje na temat ich struktury 
instytucjonalnej związanej z wdrożeniem, 
monitorowaniem i egzekwowaniem 
przepisów niniejszej dyrektywy, a także na 
temat krajowych inicjatyw podjętych w 
celu przekazania wytycznych w zakresie 
unijnych przepisów dotyczących 
zamówień publicznych lub wsparcia ich 
wdrożenia, bądź w celu sprostania 
wyzwaniom związanym z ich wdrożeniem.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, 
zawiera co najmniej następujące 
informacje w odniesieniu do wszystkich 
zamówień przekraczających progi 
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ustanowione w art. 4 niniejszej dyrektywy:
(i) liczba i wartość udzielonych zamówień 
dla każdego rodzaju instytucji w podziale 
na rodzaj procedury oraz w podziale na 
roboty budowlane, dostawy i usługi 
określone według działów nomenklatury 
CPV;
(ii) w przypadku gdy umowy zawarto w 
wyniku zastosowania procedury 
negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia 
– dane, o których mowa w ppkt (i), są 
przedstawiane również w podziale na 
sytuacje, o których mowa w art. 30, oraz 
uwzględniają liczbę i wartość udzielonych 
zamówień w podziale na państwa 
członkowskie i państwa trzecie 
zwycięskich wykonawców;
W miarę możliwości dane, o których 
mowa w lit. a) akapit pierwszy, 
przedstawia się w podziale na:
a) zastsowane procedury udzielania 
zamówień; oraz
b) dla każdej z tych procedur prace ujęte 
w załączniku II oraz produkty i usługi 
ujęte w załączniku XVI, określone wedle 
kategorii w nomenklaturze CPV;
c) narodowość wykonawcy, któremu dane 
zamówienie zostało udzielone.
W przypadku gdy umowy zawarto w 
wyniku zastosowania procedury 
negocjacyjnej – dane, o których mowa w 
ust. 1 lit. a), są przedstawiane również w 
podziale na sytuacje, o których mowa w 
art. 27 i 30, oraz określają liczbę i wartość 
udzielonych zamówień w podziale na 
państwa członkowskie i państwa trzecie 
zwycięskich wykonawców.
3. Dla każdej kategorii instytucji 
zamawiającej, której nie ujęto w 
załączniku I, w sprawozdaniu 
statystycznym podaje się przynajmniej:
a) liczbę i wartość udzielonych zamówień, 
w podziale dokonanym zgodnie z ust. 1 
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akapit drugi;
b) całkowitą wartość zamówień 
udzielonych zgodnie z uchyleniami 
Porozumienia.
4. W sprawozdaniu statystycznym podaje 
się wszelkie pozostałe informacje 
statystyczne wymagane na mocy 
Porozumienia. Informacje, o których 
mowa w akapicie pierwszym, określa się 
na podstawie procedury wymienionej w 
art. 91 ust. 2.

Or. en

Poprawka 1543
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86 a
Środki odwoławcze i sankcje

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy skutecznego i szybkiego 
odwołania, a także skuteczne, 
odstraszające i proporcjonalne sankcje w 
razie oszustwa, korupcji, konfliktu 
interesów lub innych poważnych 
nieprawidłowości. Odwołania i sankcje 
stosowane w tych przypadkach obejmują 
uchylenie odpowiedniego zamówienia 
publicznego oraz odpowiedzialność za 
szkodę.

Or. en

Poprawka 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 87 skreślony
Pomoc dla instytucji zamawiających i 
przedsiębiorstw
1. Państwa członkowskie udostępniają 
struktury wsparcia technicznego, aby 
zapewniać instytucjom zamawiającym 
doradztwo prawne i gospodarcze, 
przekazywać im wytyczne i udzielać im 
pomocy w przygotowywaniu i 
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 
zamówienia. Państwa członkowskie 
zapewniają także każdej instytucji 
zamawiającej możliwość uzyskania 
kompetentnej pomocy i doradztwa w 
indywidualnych sprawach.
2. Aby poprawić dostęp wykonawców do 
postępowań o udzielenie zamówienia, w 
tym w szczególności MŚP, oraz 
zagwarantować poprawne zrozumienie 
przepisów niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
uzyskania odpowiedniej pomocy, w tym za 
pomocą środków elektronicznych lub
istniejących sieci wsparcia w sprawach 
gospodarczych.
3. Wykonawcom, którzy zamierzają wziąć 
udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w innym państwie 
członkowskim, udostępnia się pomoc 
administracyjną w tym konkretnym 
zakresie. Pomoc ta obejmuje co najmniej 
wymogi administracyjne w danym 
państwie członkowskim, a także 
ewentualne obowiązki związane z 
zamówieniami elektronicznymi.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zainteresowani wykonawcy mieli łatwy 
dostęp do odpowiednich informacji na 
temat obowiązków związanych z 
podatkami, ochroną środowiska, a także 
przepisów prawa socjalnego i prawa pracy 
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obowiązujących w państwie 
członkowskim, regionie lub miejscowości, 
w których mają być realizowane roboty 
budowlane lub mają być świadczone 
usługi, mających zastosowanie do robót 
budowlanych przeprowadzanych na 
danym terenie lub usług świadczonych 
podczas realizacji zamówienia.
4. Do celów ust. 1, 2 i 3 państwa 
członkowskie mogą powołać jeden organ 
bądź kilka organów lub jednostek 
administracyjnych Państwa członkowskie 
zapewniają właściwą koordynację działań 
między tymi organami i strukturami.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (pomoc dla instytucji zamawiających i 
przedsiębiorców), polegające na skreśleniu art. 87. Propozycje Komisji musiałyby zostać 
poparte jasnym dowodem wykazującym opłacalność; te szczegółowe propozycje naruszyłyby 
także zasady pomocniczości i proporcjonalności. Jednak państwa członkowskie niewątpliwie 
muszą przyjąć zasady MŚP/„najpierw myśl na małą skalę” w zamówieniach publicznych. 
Zaproonowano to w punkcie uzasadnienia.

Poprawka 1545
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Organizowanie pomocy dla instytucji zamawiających na szczeblu krajowym leży w gestii 
samych państw członkowskich. Gdyby przepisy były bardziej przejrzyste, zachodziłaby 
mniejsza potrzeba objaśniania przepisów dotyczących zamówień publicznych.
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Poprawka 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 87 skreślony
Pomoc dla instytucji zamawiających i 
przedsiębiorstw
1. Państwa członkowskie udostępniają 
struktury wsparcia technicznego, aby 
zapewniać instytucjom zamawiającym 
doradztwo prawne i gospodarcze, 
przekazywać im wytyczne i udzielać im 
pomocy w przygotowywaniu i 
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 
zamówienia. Państwa członkowskie 
zapewniają także każdej instytucji 
zamawiającej możliwość uzyskania 
kompetentnej pomocy i doradztwa w 
indywidualnych sprawach.
2. Aby poprawić dostęp wykonawców do 
postępowań o udzielenie zamówienia, w 
tym w szczególności MŚP, oraz 
zagwarantować poprawne zrozumienie 
przepisów niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
uzyskania odpowiedniej pomocy, w tym za 
pomocą środków elektronicznych lub 
istniejących sieci wsparcia w sprawach 
gospodarczych.
3. Wykonawcom, którzy zamierzają wziąć 
udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w innym państwie 
członkowskim, udostępnia się pomoc 
administracyjną w tym konkretnym 
zakresie. Pomoc ta obejmuje co najmniej 
wymogi administracyjne w danym 
państwie członkowskim, a także 
ewentualne obowiązki związane z 
zamówieniami elektronicznymi.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zainteresowani wykonawcy mieli łatwy 
dostęp do odpowiednich informacji na 
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temat obowiązków związanych z 
podatkami, ochroną środowiska, a także 
przepisów prawa socjalnego i prawa pracy 
obowiązujących w państwie 
członkowskim, regionie lub miejscowości, 
w których mają być realizowane roboty 
budowlane lub mają być świadczone 
usługi, mających zastosowanie do robót 
budowlanych przeprowadzanych na 
danym terenie lub usług świadczonych 
podczas realizacji zamówienia.
4. Do celów ust. 1, 2 i 3 państwa 
członkowskie mogą powołać jeden organ 
bądź kilka organów lub jednostek 
administracyjnych Państwa członkowskie 
zapewniają właściwą koordynację działań 
między tymi organami i strukturami.

Or. en

Poprawka 1547
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie udostępniają 
struktury wsparcia technicznego, aby 
zapewniać instytucjom zamawiającym
doradztwo prawne i gospodarcze, 
przekazywać im wytyczne i udzielać im 
pomocy w przygotowywaniu i 
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 
zamówienia. Państwa członkowskie 
zapewniają także każdej instytucji 
zamawiającej możliwość uzyskania 
kompetentnej pomocy i doradztwa w 
indywidualnych sprawach.

1. Państwa członkowskie udostępniają 
struktury wsparcia technicznego, aby 
zapewniać instytucjom zamawiającym
informacje prawne i gospodarcze, 
przekazywać im wytyczne i udzielać im 
pomocy w przygotowywaniu i 
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 
zamówienia. Państwa członkowskie 
zapewniają także każdej instytucji 
zamawiającej możliwość uzyskania 
kompetentnej pomocy i informacji w 
indywidualnych sprawach.

Or. en
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Uzasadnienie

Doprecyzowanie; brzmienie można by interpretować jako doradztwo prawne, jednak państwa 
członkowskie nie są właściwe dla udzielania doradztwa prawnego w sprawie przepisów 
prawa europejskiego.

Poprawka 1548
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie udostępniają 
struktury wsparcia technicznego, aby 
zapewniać instytucjom zamawiającym 
doradztwo prawne i gospodarcze, 
przekazywać im wytyczne i udzielać im 
pomocy w przygotowywaniu i 
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 
zamówienia. Państwa członkowskie 
zapewniają także każdej instytucji 
zamawiającej możliwość uzyskania 
kompetentnej pomocy i doradztwa w 
indywidualnych sprawach.

1. Państwa członkowskie udostępniają 
struktury wsparcia, aby zapewniać 
instytucjom zamawiającym doradztwo 
prawne i gospodarcze, przekazywać im 
wytyczne i udzielać im pomocy w 
przygotowywaniu i przeprowadzaniu 
postępowań o udzielenie zamówienia.
Państwa członkowskie zapewniają także 
każdej instytucji zamawiającej możliwość 
uzyskania kompetentnej pomocy i 
doradztwa w indywidualnych sprawach.
Państwa członkowskie mogą również 
korzystać z zewnętrznych usług 
doradczych w celu uzupełnienia swoich 
umiejętności i kompetencji z zakresu 
zarządzania programami i projektami.

Or. en

Poprawka 1549
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów ust. 1, 2 i 3 państwa 
członkowskie mogą powołać jeden organ 
bądź kilka organów lub jednostek 

skreślony
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administracyjnych Państwa członkowskie 
zapewniają właściwą koordynację działań 
między tymi organami i strukturami.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł powoduje niepotrzebne obciążenia administracyjne. To do państw członkowskich 
należy organizacja ich wewnętrznej administracji. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o utworzeniu organu nadzorczego (art. 84) bez uregulowań europejskich. Art. 84 jest 
sprzeczny z zasadą pomocniczości.

Poprawka 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 88 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy i wprowadzają środki 
mające zwiększyć skuteczność ich 
wzajemnej współpracy, aby zapewnić 
wymianę informacji w kwestiach, o 
których mowa w art. 40, 41, 42, 55, 57, 59, 
60, 61, 63 oraz 69. Zapewniają również 
zachowanie poufności wymienianych przez 
nie informacji.

1. Państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy i wprowadzają środki 
mające zwiększyć skuteczność ich 
wzajemnej współpracy, aby zapewnić 
wymianę informacji w kwestiach, o 
których mowa w art. 40, 41, 42, 55, 57, 59, 
60, 61, 63, 69 i 73a. Zapewniają również 
zachowanie poufności wymienianych przez 
nie informacji.

Or. en

Poprawka 1551
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 88 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów niniejszego artykułu państwa 
członkowskie wyznaczają jeden lub więcej 
punktów kontaktowych, których dane 

skreślony
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przekazują innym państwom 
członkowskim, organom nadzoru i 
Komisji. Państwa członkowskie publikują 
i regularnie aktualizują wykaz punktów 
kontaktowych. Za koordynację tych 
punktów kontaktowych odpowiada organ 
nadzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł powoduje niepotrzebne obciążenia administracyjne. To do państw członkowskich 
należy organizacja ich wewnętrznej administracji. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o utworzeniu organu nadzorczego (art. 84) bez uregulowań europejskich. Art. 84 jest 
sprzeczny z zasadą pomocniczości.

Poprawka 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 88 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów niniejszego artykułu państwa 
członkowskie wyznaczają jeden lub więcej 
punktów kontaktowych, których dane 
przekazują innym państwom 
członkowskim, organom nadzoru i 
Komisji. Państwa członkowskie publikują 
i regularnie aktualizują wykaz punktów 
kontaktowych. Za koordynację tych 
punktów kontaktowych odpowiada organ 
nadzoru.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania (współpraca administracyjna).

Poprawka 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 88 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów niniejszego artykułu państwa 
członkowskie wyznaczają jeden lub więcej 
punktów kontaktowych, których dane 
przekazują innym państwom 
członkowskim, organom nadzoru i 
Komisji. Państwa członkowskie publikują 
i regularnie aktualizują wykaz punktów 
kontaktowych. Za koordynację tych 
punktów kontaktowych odpowiada organ 
nadzoru.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nakładanie na państwa członkowskie obowiązku powołania dodatkowych organów nie jest 
środkiem proporcjonalnym. Ponadto różne kompetencje przypisane takiemu organowi, jak na 
przyklad nadzór, koordynacja czy sprawozdawczość, mogą powodować konflikty intetresów.

Poprawka 1554
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 88 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów niniejszego artykułu państwa 
członkowskie wyznaczają jeden lub więcej 
punktów kontaktowych, których dane
przekazują innym państwom 
członkowskim, organom nadzoru i 
Komisji. Państwa członkowskie publikują i 
regularnie aktualizują wykaz punktów 
kontaktowych. Za koordynację tych 
punktów kontaktowych odpowiada organ 
nadzoru.

3. Do celów niniejszego artykułu, państwa 
członkowskie wyznaczają jeden lub więcej 
punktów łącznikowych, których dane
kontaktowe są przekazywane innym 
państwom członkowskim i Komisji.
Państwa członkowskie publikują i 
regularnie aktualizują wykaz punktów 
kontaktowych.

Or. en
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(Zob. skreślenie art. 86).

Poprawka 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 88 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wymiana informacji następuje za 
pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym 
ustanowionego na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
XXX/XXXX44 [wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
współpracy administracyjnej za 
pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym 
(„rozporządzenie w sprawie IMI”), 
COM(2011) 522]. Państwa członkowskie 
przekazują informacje, o które zwrócą się 
inne państwa członkowskie, w możliwie 
najkrótszym terminie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nakładanie na państwa członkowskie obowiązku powołania dodatkowych organów nie jest 
środkiem proporcjonalnym. Ponadto różne kompetencje przypisane takiemu organowi, jak na 
przyklad nadzór, koordynacja czy sprawozdawczość, mogą powodować konflikty intetresów.

Poprawka 1556
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 89 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
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w art. 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 i 86,
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

w art. 6, 13, 19, 20, 23 i 59, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 1557
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga Komitet Doradczy 
ds. Zamówień Publicznych ustanowiony na 
mocy decyzji Rady 71/306/EWG45.
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspomaga Komitet Doradczy 
ds. Zamówień Publicznych ustanowiony na 
mocy decyzji Rady 71/306/EWG45 oraz 
komitet ustanowiony na mocy art. 7 
rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 
(rozporządzenie w sprawie przeszkód w 
handlu)46. Komitety te są komitetami w
rozumieniu art. 3 rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

__________________
46 Dz.U. L 349 z 31.12.1994, s. 71.

Or. en

Poprawka 1558
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – ustęp 2



AM\908760PL.doc 147/176 PE492.869v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
artykułu stosuje się art. 4 rozporządzenia
(UE) nr 182/2011.

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
artykułu stosuje się art. 4 rozporządzenia
(UE) nr 182/2011, a właściwym komitetem 
jest komitet ustanowiony decyzją Rady 
71/306/EWG.

Or. en

Poprawka 1559
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011, a właściwym 
komitetem jest komitet ustanowiony 
rozporządzeniem w sprawie przeszkód w 
handlu.

Or. en

Poprawka 1560
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – część H

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

CZĘŚĆ H skreślona
INFORMACJE, JAKIE NALEŻY 
ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O 
ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCYM USŁUG 
SPOŁECZNYCH I INNYCH 
SZCZEGÓLNYCH USŁUG
(o którym mowa w art. 75 ust. 1)
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1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli 
przewidziany w przepisach krajowych), 
adres łącznie z kodem NUTS, numer 
telefonu, numer faksu, adres e-mail i 
adres internetowy instytucji zamawiającej 
oraz, jeśli są różne, biura, w którym 
można uzyskać dodatkowe informacje.
2. W stosownych przypadkach, adres e-
mail lub adres internetowy, pod którym 
umożliwiony zostanie dostęp do 
specyfikacji i wszelkich dokumentów 
uzupełniających.
3. Rodzaj instytucji zamawiającej oraz 
główny rodzaj prowadzonej działalności.
4. W stosownych przypadkach wskazanie,
czy instytucja zamawiająca jest centralną 
jednostką zakupującą bądź czy stosuje się 
jakąkolwiek inną formę wspólnego 
udzielania zamówień.
5. Numer(y) w nomenklaturze CPV; jeżeli 
zamówienie jest podzielone na części, 
informacje podaje się dla każdej części. 
6. Kod NUTS dla głównej lokalizacji robót 
budowlanych w przypadku zamówień na 
roboty budowlane lub kod NUTS dla 
głównego miejsca realizacji w przypadku 
dostaw i usług. 
7. Opis usług oraz w, stosownych 
przypadkach, towarzyszących im robót 
budowlanych i dostaw, które będą 
zamawiane.

8. Szacunkowa całkowita wartość 
zamówienia(zamówień); jeżeli zamówienie 
jest podzielone na części, informacje 
podaje się dla każdej części.

9. Warunki udziału, w tym:

a) w stosownych przypadkach wskazanie, 
czy zamówienie zastrzeżone jest dla 
zakładów pracy chronionej lub czy jego 
realizacja ograniczona jest do programów 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

b) w stosownych przypadkach wskazanie, 
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czy wykonanie usługi jest zastrzeżone 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub administracyjnymi dla określonych 
zawodów.

10. Termin(y) zgłoszenia się do instytucji 
zamawiającej w celu udziału.

11. Krótki opis głównych aspektów 
procedury udzielania zamówienia, jaka 
zostanie zastosowana.

12. Wszelkie inne istotne informacje.

Or. en

Poprawka 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Załącznik VI – sekcja 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część H skreślona
INFORMACJE, JAKIE NALEŻY 
ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIU O 
ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCYM USŁUG 
SPOŁECZNYCH I INNYCH 
SZCZEGÓLNYCH USŁUG
(o którym mowa w art. 75 ust. 1)
1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli 
przewidziany w przepisach krajowych), 
adres łącznie z kodem NUTS, numer 
telefonu, numer faksu, adres e-mail i 
adres internetowy instytucji zamawiającej 
oraz, jeśli są różne, biura, w którym 
można uzyskać dodatkowe informacje.
2. W stosownych przypadkach, adres e-
mail lub adres internetowy, pod którym 
umożliwiony zostanie dostęp do 
specyfikacji i wszelkich dokumentów 
uzupełniających.
3. Rodzaj instytucji zamawiającej oraz 
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główny rodzaj prowadzonej działalności.
4. W stosownych przypadkach wskazanie, 
czy instytucja zamawiająca jest centralną 
jednostką zakupującą bądź czy stosuje się 
jakąkolwiek inną formę wspólnego 
udzielania zamówień.
5. Numer(y) w nomenklaturze CPV; jeżeli 
zamówienie jest podzielone na części, 
informacje podaje się dla każdej części. 
6. Kod NUTS dla głównej lokalizacji robót 
budowlanych w przypadku zamówień na 
roboty budowlane lub kod NUTS dla 
głównego miejsca realizacji w przypadku 
dostaw i usług. 
7. Opis usług oraz w, stosownych 
przypadkach, towarzyszących im robót 
budowlanych i dostaw, które będą 
zamawiane.

8. Szacunkowa całkowita wartość 
zamówienia(zamówień); jeżeli zamówienie 
jest podzielone na części, informacje 
podaje się dla każdej części.

9. Warunki udziału, w tym:

a) w stosownych przypadkach wskazanie, 
czy zamówienie zastrzeżone jest dla 
zakładów pracy chronionej lub czy jego 
realizacja ograniczona jest do programów 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

b) w stosownych przypadkach wskazanie, 
czy wykonanie usługi jest zastrzeżone 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub administracyjnymi dla określonych 
zawodów.

10. Termin(y) zgłoszenia się do instytucji 
zamawiającej w celu udziału.

11. Krótki opis głównych aspektów 
procedury udzielania zamówienia, jaka 
zostanie zastosowana.

12. Wszelkie inne istotne informacje.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane, oznacza całość zaleceń 
technicznych zawartych w szczególności w 
dokumentach specyfikujących zamówienie, 
określających wymagane cechy materiału, 
produktu lub dostawy, odpowiadające 
przeznaczeniu zamierzonemu przez 
instytucję zamawiającą; charakterystyka ta 
obejmuje poziomy oddziaływania na 
środowisko i klimat, dostosowanie projektu 
do wszystkich potrzeb (w tym dostępność 
dla osób niepełnosprawnych) oraz ocenę 
zgodności, wydajność, bezpieczeństwo lub 
wymiary, w tym procedury dotyczące 
zapewnienia jakości, terminologię, 
symbole, testy i metody testowania, 
opakowanie, oznakowanie i etykietowanie, 
instrukcje użytkowania oraz procesy i 
metody produkcji na każdym etapie cyklu 
życia obiektów budowlanych; 
charakterystyka ta obejmuje również 
zasady dotyczące projektowania i
kosztorysowania, warunki testowania, 
kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 
metod i technik budowy oraz wszelkie 
pozostałe warunki techniczne, które 
instytucja zamawiająca może określić, na 
mocy przepisów ogólnych lub 
szczególnych, w odniesieniu do 
ukończonych obiektów budowlanych oraz 
materiałów lub części, z których są one 
wykonane;

a) w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane, oznacza całość zaleceń 
technicznych zawartych w szczególności w 
dokumentach specyfikujących zamówienie, 
określających wymagane cechy materiału, 
produktu lub dostawy, odpowiadające 
przeznaczeniu zamierzonemu przez 
instytucję zamawiającą; charakterystyka ta 
obejmuje poziomy oddziaływania na 
środowisko i klimat, dostosowanie projektu 
do wszystkich potrzeb (w tym dostępność 
dla osób niepełnosprawnych) oraz ocenę 
zgodności, wydajność, bezpieczeństwo lub 
wymiary, w tym procedury dotyczące 
zapewnienia jakości, terminologię, 
symbole, testy i metody testowania, 
opakowanie, oznakowanie i etykietowanie, 
instrukcje użytkowania oraz procesy i 
metody produkcji na każdym etapie cyklu 
życia obiektów budowlanych; 
charakterystyka ta obejmuje również 
zasady dotyczące projektowania (w tym 
ochrony danych już w fazie 
projektowania) i kosztorysowania, 
warunki testowania, kontroli i odbioru 
obiektów budowlanych, metod i technik 
budowy oraz wszelkie pozostałe warunki 
techniczne, które instytucja zamawiająca 
może określić, na mocy przepisów 
ogólnych lub szczególnych, w odniesieniu 
do ukończonych obiektów budowlanych 
oraz materiałów lub części, z których są 
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one wykonane;

Or. en

Poprawka 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane, oznacza całość zaleceń 
technicznych zawartych w szczególności w 
dokumentach specyfikujących zamówienie, 
określających wymagane cechy materiału, 
produktu lub dostawy, odpowiadające 
przeznaczeniu zamierzonemu przez 
instytucję zamawiającą; charakterystyka ta 
obejmuje poziomy oddziaływania na 
środowisko i klimat, dostosowanie projektu 
do wszystkich potrzeb (w tym dostępność 
dla osób niepełnosprawnych) oraz ocenę 
zgodności, wydajność, bezpieczeństwo lub 
wymiary, w tym procedury dotyczące 
zapewnienia jakości, terminologię, 
symbole, testy i metody testowania, 
opakowanie, oznakowanie i etykietowanie, 
instrukcje użytkowania oraz procesy i 
metody produkcji na każdym etapie cyklu 
życia obiektów budowlanych; 
charakterystyka ta obejmuje również 
zasady dotyczące projektowania i 
kosztorysowania, warunki testowania, 
kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 
metod i technik budowy oraz wszelkie 
pozostałe warunki techniczne, które 
instytucja zamawiająca może określić, na 
mocy przepisów ogólnych lub 
szczególnych, w odniesieniu do 
ukończonych obiektów budowlanych oraz 
materiałów lub części, z których są one 
wykonane;

a) w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane, oznacza całość zaleceń 
technicznych zawartych w szczególności w 
dokumentach specyfikujących zamówienie, 
określających wymagane cechy materiału, 
produktu lub dostawy, odpowiadające 
przeznaczeniu zamierzonemu przez 
instytucję zamawiającą; charakterystyka ta 
obejmuje poziomy oddziaływania na 
środowisko i klimat, dostosowanie projektu 
do wszystkich potrzeb (w tym dostępność 
dla osób niepełnosprawnych) oraz ocenę 
zgodności, wydajność, bezpieczeństwo lub 
wymiary, w tym procedury dotyczące 
zapewnienia jakości, terminologię, 
symbole, testy i metody testowania, 
opakowanie, oznakowanie i etykietowanie, 
instrukcje użytkowania, procesy i metody 
produkcji oraz warunki pracy na każdym 
etapie cyklu życia obiektów budowlanych;
charakterystyka ta obejmuje również 
zasady dotyczące projektowania i 
kosztorysowania, warunki testowania, 
kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 
metod i technik budowy oraz wszelkie 
pozostałe warunki techniczne, które 
instytucja zamawiająca może określić, na 
mocy przepisów ogólnych lub 
szczególnych, w odniesieniu do 
ukończonych obiektów budowlanych oraz 
materiałów lub części, z których są one 
wykonane;

Or. en
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Poprawka 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku zamówień publicznych na 
dostawy lub usługi, oznacza specyfikację 
w dokumencie określającym wymagane 
cechy produktu lub usługi, takie jak 
poziomy jakości, poziomy oddziaływania 
na środowisko i klimat, dostosowanie 
projektu do wszystkich potrzeb (w tym 
dostępność dla osób niepełnosprawnych) 
oraz ocenę zgodności, wydajność, 
przeznaczenie produktu, bezpieczeństwo 
lub wymiary, w tym wymagania odnoszące 
się do produktu w zakresie nazwy, pod 
jaką produkt jest sprzedawany, 
terminologię, symbole, testy i metody 
testowania, opakowanie, oznakowanie i 
etykietowanie, instrukcje użytkowania, 
procesy i metody produkcji na każdym 
etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz 
procedury oceny zgodności;

b) w przypadku zamówień publicznych na 
dostawy lub usługi, oznacza specyfikację 
w dokumencie określającym wymagane 
cechy produktu lub usługi, takie jak 
poziomy jakości, poziomy oddziaływania 
na środowisko i klimat, dostosowanie 
projektu do wszystkich potrzeb (w tym 
dostępność dla osób niepełnosprawnych) 
oraz ocenę zgodności, wydajność, 
przeznaczenie produktu, bezpieczeństwo 
lub wymiary, w tym wymagania odnoszące 
się do produktu w zakresie nazwy, pod 
jaką produkt jest sprzedawany, 
terminologię, uregulowania dotyczące 
projektowania (w tym ochrony danych już 
w fazie projektowania), symbole, testy i 
metody testowania, opakowanie, 
oznakowanie i etykietowanie, instrukcje 
użytkowania, procesy i metody produkcji 
na każdym etapie cyklu życia dostawy lub 
usługi oraz procedury oceny zgodności;

Or. en

Poprawka 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku zamówień publicznych na 
dostawy lub usługi, oznacza specyfikację 
w dokumencie określającym wymagane 
cechy produktu lub usługi, takie jak 

b) w przypadku zamówień publicznych na 
dostawy lub usługi, oznacza specyfikację 
w dokumencie określającym wymagane 
cechy produktu lub usługi, takie jak 
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poziomy jakości, poziomy oddziaływania 
na środowisko i klimat, dostosowanie 
projektu do wszystkich potrzeb (w tym 
dostępność dla osób niepełnosprawnych) 
oraz ocenę zgodności, wydajność, 
przeznaczenie produktu, bezpieczeństwo 
lub wymiary, w tym wymagania odnoszące 
się do produktu w zakresie nazwy, pod 
jaką produkt jest sprzedawany, 
terminologię, symbole, testy i metody 
testowania, opakowanie, oznakowanie i 
etykietowanie, instrukcje użytkowania, 
procesy i metody produkcji na każdym 
etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz 
procedury oceny zgodności;

poziomy jakości, poziomy oddziaływania 
na środowisko i klimat, dostosowanie 
projektu do wszystkich potrzeb (w tym 
dostępność dla osób niepełnosprawnych) 
oraz ocenę zgodności, wydajność, 
przeznaczenie produktu, bezpieczeństwo 
lub wymiary, w tym wymagania odnoszące 
się do produktu w zakresie nazwy, pod 
jaką produkt jest sprzedawany, 
terminologię, symbole, testy i metody 
testowania, opakowanie, oznakowanie i 
etykietowanie, instrukcje użytkowania, 
procesy i metody produkcji oraz warunki 
pracy na każdym etapie cyklu życia 
dostawy lub usługi oraz procedury oceny 
zgodności;

Or. en

Poprawka 1566
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną zatwierdzoną przez uznaną
instytucję normalizacyjną w celu 
powtarzalnego i stałego stosowania, której 
przestrzeganie nie jest obowiązkowe i 
która należy do jednej z następujących 
kategorii:

(2) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną ustanowioną w drodze 
konsensusu i zatwierdzoną przez uznaną
organizację normalizacyjną w celu 
powtarzalnego i stałego stosowania, której 
przestrzeganie nie jest obowiązkowe i 
która należy do jednej z następujących 
kategorii:

Or. en

Poprawka 1567
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „wspólna specyfikacja techniczna” 
oznacza specyfikację techniczną określoną 
zgodnie z procedurą uznaną przez państwa 
członkowskie lub zgodnie z art. 9 i 10 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady [XXX] w sprawie normalizacji 
europejskiej [oraz zmieniającego 
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 
2009/23/WE], która została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej;

(4) „wspólna specyfikacja techniczna” 
oznacza specyfikację techniczną określoną 
zgodnie z procedurą uznaną przez państwa 
członkowskie lub, w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zgodnie 
z art. 9 i 10 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady [XXX] w sprawie 
normalizacji europejskiej [oraz 
zmieniającego dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 
2007/23/WE, 2009/105/WE i 
2009/23/WE], która została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek CEN/CENELEC – dostosowanie do definicji z dyrektywy 98/34/WE.

Poprawka 1568
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „wspólna specyfikacja techniczna” 
oznacza specyfikację techniczną określoną 
zgodnie z procedurą uznaną przez państwa 
członkowskie lub zgodnie z art. 9 i 10 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady [XXX] w sprawie normalizacji 
europejskiej [oraz zmieniającego 
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 
95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

(4) „wspólna specyfikacja techniczna” 
oznacza specyfikację techniczną określoną 
zgodnie z procedurą uznaną przez państwa 
członkowskie lub, w dziedzinie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, zgodnie 
z art. 9 i 10 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady [XXX] w sprawie 
normalizacji europejskiej [oraz 
zmieniającego dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
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2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 
2009/23/WE], która została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej;

94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 
2007/23/WE, 2009/105/WE i 
2009/23/WE], która została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- konwencja 155 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy

Or. en

Poprawka 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – tiret ósme b(nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- konwencja nr 1 w sprawie godzin pracy 
(przemysł)

Or. en

Poprawka 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – tiret ósme c (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- konwencja nr 131 dotycząca ustalania 
płacy minimalnej

Or. en

Poprawka 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – tiret ósme d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- konwencja nr 102 w sprawie 
zabezpieczeń społecznych (standardy 
minimalne)

Or. en

Poprawka 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) identyfikację wykonawcy; a) identyfikację wykonawcy; numer 
rejestrowy przedsiębiorstwa oraz jego 
nazwę, adres i bank;

Or. en

Poprawka 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załacznik XIII – ustęp 1 – litera a a) (nowa)



PE492.869v01-00 158/176 AM\908760PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) opis przedsiębiorstwa, w szczególności 
rok założenia, forma przedsiębiorstwa, 
właściciel(e), członkowie zarządu, kod 
przemysłowy, krótki opis głównych usług 
i/lub produkcji przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) zaświadczenie, że wykonawca 
wypełnił swoje zobowiązania w zakresie 
uiszczania podatków oraz systemów 
zabezpieczenia społecznego zgodnie z 
przepisami poszczególnych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) główne wskaźniki gospodarcze 
wykonawcy za ostatnie trzy lata 
obrachunkowe: wielkość sprzedaży brutto, 
zysk operacyjny przed opodatkowaniem 
(EBIT) i współczynnik wypłacalności; 
przedsiębiorstwa rozpoczynające 
działalność dopełnią wymogu z lit. da), 
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gdy informacje dotyczące okresu od 
początku działalności do chwili obecnej 
zostaną dodane do ich paszportu 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – ustęp 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) główne wskaźniki organizacyjne 
wykonawcy: średnia liczba pracowników 
w ciągu ostatnich trzech lat oraz liczba 
pracowników na koniec ubiegłego roku; 
przedsiębiorstwa rozpoczynające 
działalność dopełnią wymogu z lit. db), 
gdy informacje dotyczące okresu od 
początku działalności do chwili obecnej 
zostaną dodane do ich paszportu 
zamówień publicznych;

Or. en

Poprawka 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wskazanie okresu ważności paszportu, 
który nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

f) wskazanie okresu ważności paszportu, 
który nie może być krótszy niż rok.

Or. en
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Poprawka 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wskazanie okresu ważności paszportu, 
który nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

f) wskazanie okresu ważności paszportu, 
który nie może być krótszy niż 12
miesięcy.

Or. en

Poprawka 1580
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wykaz głównych dostaw lub usług 
zrealizowanych nie wcześniej niż w ciągu 
ostatnich trzech lat, z podaniem kwot, dat 
wykonania oraz odbiorców publicznych 
lub prywatnych. W razie potrzeby, w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
konkurencji, instytucje zamawiające mogą 
zaznaczyć, iż dowody dotyczące 
odpowiednich dostaw lub usług 
zrealizowanych bądź wykonanych ponad
trzy lata wcześniej nie zostaną 
uwzględnione;

(ii) wykaz głównych dostaw lub usług 
zrealizowanych nie wcześniej niż w ciągu 
ostatnich trzech lat, z podaniem kwot, dat 
wykonania oraz odbiorców publicznych 
lub prywatnych. W razie potrzeby, w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
konkurencji, instytucje zamawiające mogą 
zaznaczyć, iż dowody dotyczące 
odpowiednich dostaw lub usług 
zrealizowanych bądź wykonanych ponad
pięć lat wcześniej nie zostaną 
uwzględnione;

Or. en

Uzasadnienie

Kompetencje w zakresie doradztwa inżynieryjnego są wypadkową metodologii, umiejętności i 
zasobów, które niekoniecznie są odzwierciedlone/wykazane w wyspecjalizowanej dziedzinie w 
minionych pięciu latach.
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Poprawka 1581
Phil Prendergast

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wykaz głównych dostaw lub usług 
zrealizowanych nie wcześniej niż w ciągu 
ostatnich trzech lat, z podaniem kwot, dat 
wykonania oraz odbiorców publicznych 
lub prywatnych. W razie potrzeby, w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
konkurencji, instytucje zamawiające mogą 
zaznaczyć, iż dowody dotyczące 
odpowiednich dostaw lub usług 
zrealizowanych bądź wykonanych ponad
trzy lata wcześniej nie zostaną 
uwzględnione;

(ii) wykaz głównych dostaw lub usług 
zrealizowanych nie wcześniej niż w ciągu 
ostatnich pięciu lat, z podaniem kwot, dat 
wykonania oraz odbiorców publicznych 
lub prywatnych. W razie potrzeby, w celu 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
konkurencji, instytucje zamawiające mogą 
zaznaczyć, iż dowody dotyczące 
odpowiednich dostaw lub usług 
zrealizowanych bądź wykonanych ponad
pięć lat wcześniej nie zostaną 
uwzględnione;

Or. en

Poprawka 1582
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wskazanie środków zarządzania 
środowiskiem, które wykonawca będzie 
mógł zastosować podczas realizacji 
zamówienia;

f) wskazanie środków zarządzania 
środowiskiem i zarządzania społecznego, 
które wykonawca będzie mógł zastosować 
podczas realizacji zamówienia;

Or. en

Poprawka 1583
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 2 – ustęp 1 – litera f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wskazanie środków zarządzania
środowiskiem, które wykonawca będzie 
mógł zastosować podczas realizacji 
zamówienia;

f) wskazanie środków zarządzania
zrównoważonym rozwojem, które 
wykonawca będzie mógł zastosować 
podczas realizacji zamówienia;

Or. en

Poprawka 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik XVI Załącznik skreśłony

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowy załącznik został zastąpiony przez załącznik 16A i 16B.

Poprawka 1585
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK XVI Załącznik zostaje skreślony.

Or. fr

Uzasadnienie

Ten załącznik zostaje zastąpiony załącznikami XVIA i XVIB.
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Poprawka 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI

Tekst proponowany przez Komisję

Kod CPV Opis

79611000-0; 

od 85000000-9 do 85323000-9

(z wyjątkiem 85321000-5 i 85322000-2) 

Usługi zdrowotne i społeczne

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 

79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-

5 do 80660000-8 (z wyjątkiem 80533000-

9, 80533100-0, 80533200-1); od 

92000000-1 do 92700000-8 (z wyjątkiem 

92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) 

Usługi administracyjne w zakresie 

edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

75300000-9 Usługi w zakresie obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Świadczenia społeczne

98000000-3; Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

98120000-0 Usługi świadczone przez związki 

zawodowe

98131000-0 Usługi religijne

Poprawka
Kod CPV Opis

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8; 

od 85000000-9 do 85323000-9

(z wyjątkiem 85321000-5 i 85322000-2);

98133100-5 i 98200000-5.

Usługi zdrowotne, społeczne i powiązane



PE492.869v01-00 164/176 AM\908760PL.doc

PL

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 

79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-

5 do 80660000-8 (z wyjątkiem 80533000-

9, 80533100-0, 80533200-1); od 

92000000-1 do 92700000-8 (z wyjątkiem 

92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) 

Usługi administracyjne w zakresie 

edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

75300000-9 Usługi w zakresie obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Świadczenia społeczne

98000000-3; 55521100-9 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

98120000-0 Usługi świadczone przez związki 

zawodowe

98131000-0 Usługi religijne

od 61000000-5 do 61530000-9; od 

63370000-3 do 63372000-7

Transport wodny

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; od 63000000-9 do 63600000-
5 (z wyjątkiem 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7

Dodatkowe i pomocnicze usługi 
transportowe

od 74500000-4 do 74540000-6 
(z wyjątkiem 74511000-4); od 95000000-2 
do 95140000-5

Usługi rekrutacji i pozyskiwania 
personelu

od 74600000-5 do 74620000-1 Usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa, 
inne niż usługi samochodów 
opancerzonych

od 74875000-3 do 74875200-5, i od 
92000000-1 do 92622000-7 (z wyjątkiem 
92230000-2)

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Or. en
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Uzasadnienie

Portal „Twoja Europa” musi znacząco zwiększyć swoją widoczność wśród konsumentów jako 
pojedynczy internetowy punkt kontaktowy w kwestii praw przedsiębiorstw i obywateli.

Poprawka 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI – kolumna 1 – wiersz 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

79611000-0 oraz
od 85000000-9 do 85323000-9
(z wyjątkiem 85321000-5 i 85322000-2)

79611000-0 oraz
od 85000000-9 do 85323000-9
(z wyjątkiem 85321000-5, 85322000-2 i
85143000-3)

Or. en

Uzasadnienie

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)

Poprawka 1588
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI – wiersz 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

98120000-0 / Usługi świadczone przez 
związki zawodowe

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Związki zawodowe są samodzielnymi podmiotami prywatnymi, które nie powinny podlegac 
przepisom o zamówieniach publicznych. Nie jest jasne, jaki będzie skutek włączenia związków 
zawodowych, dlatego należy skreślić przedmiotowy przepis, skoro brak przekonującego
argumentu za ich włączeniem. 

Poprawka 1589
Projekt opinii

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI – wiersz 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

od 79100000-5 do 79140000-7 / Usługi 
prawne

Or. en

Uzasadnienie

Jako że usługi prawne cechuje wybór personalny, nie nadają się one do udzielania zamówień 
przy pełnym zastosowaniu systemu udzielania zamówień publicznych. Ponadto są one 
świadczone w otoczeniu prawnym, które wykazuje znaczne odmienności w różnych państwach 
członkowskich, zatem popyt na takie usługi siłą rzeczy ogranicza się do podmiotów 
wykazujących się specjalistycznymi kompetencjami w zakresie odpowiedniego prawa 
krajowego. 

Poprawka 1590
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI – wiersze od 7 do 71 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

79112000-2 Usługi przedstawicielstwa 
prawnego
79100000-5 Usługi prawne
79110000-8 Usługi doradztwa prawnego i 
przedstawicielstwa prawnego
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79111000-5 Usługi doradztwa prawnego
79112100-3 Usługi przedstawicielstwa 
zainteresowanych podmiotów
79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie 
prawa patentowego i autorskiego
79121000-8 Usługi doradcze w zakresie 
prawa autorskiego
79121100-90 Usługi doradztwa w zakresie 
prawa własności oprogramowania
79130000-4 Usługi z zakresu 
dokumentacji prawnej i poświadczania
79131000-1 Usługi z zakresu 
dokumentacji
79132000-8 Usługi poświadczania
79140000-7 Usługi doradztwa prawnego i 
informacyjne

Or. en

Uzasadnienie

Szczególne traktowanie usług jest uzasadnione wyłącznie pod warunkiem, że ma ono 
zastosowanie do wszystkich usług o takim samym charakterze, usług prawnych – należy 
podkreślić, że nie należy lekceważyć takich samych zasad poufności.

Poprawka 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Usługi zdrowotne i społeczne Usługi zdrowotne, weterynaryjne i 
społeczne

Usługi administracyjne w zakresie 
edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

Usługi administracyjne w zakresie 
edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

Usługi w zakresie obowiązkowego 
ubezpieczenia społecznego

Usługi w zakresie obowiązkowego 
ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne
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Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
Usługi świadczone przez związki 
zawodowe

Usługi świadczone przez związki 
zawodowe

Usługi religijne Usługi religijne

Usługi hotelarskie i restauracyjne
Koleje
Żegluga
Dodatkowe i pomocnicze usługi 
transportowe
Usługi rekrutacji i pozyskiwania 
personelu, z wyjątkiem umów o pracę
Usługi detektywistyczne i związane z 
ochroną, z wyjątkiem usługi samochodów 
opancerzonych
Usługi edukacyjne i doskonalenia 
zawodowego
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe, 
z wyjątkiem umów kupna, rozbudowy, 
produkcji lub współprodukcji programów 
przez nadawcę oraz umów, których 
przedmiotem jest czas antenowy
Inne usługi, z wyjątkiem umów o pracę 
oraz z wyjątkiem umów kupna, 
rozbudowy, produkcji lub współprodukcji 
programów przez nadawcę oraz umów, 
których przedmiotem jest czas antenowy

Or. de

Uzasadnienie

Dotychczasowy podział na usługi typu A i typu B powinien zostać zasadniczo utrzymany, 
ponieważ usługi typu B są nieistotne z punkty widzenia rynku wewnętrznego bądź ich 
znaczenie jest bardzo niewielkie. Pominięcie usług w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji 
byłoby szczególnie niezrozumiałe i prowadziłoby w praktyce do znacznych problemów i 
dodatkowego nakładu administracyjnego. Znaczenie pojęcia „usługi administracyjne” jest tu 
zbyt niejasne i spłycone.

Poprawka 1592
Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Załącznik XVIa

Załącznik XVIa – Część A
Usługi, o których mowa w art. 1

Kategorie Wyszczególnienie Kod CPC(1) Kod CPV
1 Usługi konserwacyjne i 

naprawcze
6112, 6122, 633, 
886

od 50100000-6 do 50884000-5 
(z wyjątkiem 50310000-1 do 
50324200-4 i 50116510-9, 50190000-
3, 502290006, 50243000-0) i od 
51000000-9 do 51900000-1

2 Usługi transportu 
lądowego, w tym usługi 
samochodów 
opancerzonych oraz 
usługi kurierskie z 
wyjątkiem transportu 
poczty

712 (z 
wyjątkiem 
71235)
7512, 87304

od 60100000-9 do 60183000-4 (z 
wyjątkiem 60160000-7, 60161000-4, 
60220000-6) i od 64120000-3 do 
64121200-2

3 Usługi transportu 
lotniczego pasażerów i 
towarów, z wyjątkiem 
transportu poczty

73 (z wyjątkiem 
7321) od 60410000-5 do 60424120-3 (z 

wyjątkiem 60411000-2, 60421000-5) i 
60500000-3, od 60440000-4 do 
60445000-9

4 Transport poczty drogą 
lądową(2) i lotniczą

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Usługi 
telekomunikacyjne

752 od 64200000-8 do 64228200-2, 
72318000-7 i od 72700000-7 do 
72720000-3 

6 Usługi finansowe
a) usługi 

ubezpieczeniowe
b) usługi bankowe i 

inwestycyjne(3)

dawny 81, 812, 
814 od 66100000-1 do 66720000-3 

7 Usługi komputerowe i 
usługi z nimi związane

84 Od 50310000-1 do 50324200-4, od 
72000000-5 do 72920000-5 (z 
wyjątkiem 72318000-7 i od 72700000-
7 do 72720000-3), 9342410-4

8 Usługi badawcze i 
rozwojowe(4)

85 od 73000000-2 do 73436000-7 
(z wyjątkiem 73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0
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9 Usługi w zakresie 
księgowości, audytu oraz 
prowadzenia ksiąg 
rachunkowych

862 od 79210000-9 do 79223000-3 

10 Usługi badania rynku i 
opinii publicznej

864 od 79300000-7 do 79330000-6 i 
79342310-9, 79342311-6 

11 Usługi konsultacyjne w 
zakresie zarządzania(5) i 
usługi z nimi związane

865, 866 od 73200000-4 do 73220000-0, od 
79400000-8 do 79421200-3 i 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2, 79342321-9, 79910000-
6, 79991000-7, 98362000-8 

12 Usługi architektoniczne,
usługi inżynieryjne i 
zintegrowane usługi 
inżynieryjne; usługi 
urbanistyczne i 
architektury krajobrazu,
związane z nimi usługi 
konsultacji naukowych i 
technicznych; usługi 
badań i analiz 
technicznych

867
od 71000000-8 do 71900000-7 (z 
wyjątkiem 71550000-8) oraz 
79994000-8 

13 Usługi reklamowe 871 od 79341000-6 do 79342200-5 (z 
wyjątkiem 79342000-3 i 79342100-4)

14 Usługi sprzątania 
budynków i usługi 
zarządzania mieniem

874, 82201 do 
82206 od 70300000-4 do 70340000-6 i od 

90900000-6 do 90924000-0 
15 Usługi w zakresie 

publikowania 
i drukowania –
wykonywane na 
podstawie 
wynagrodzenia lub 
umowy

88442
od 79800000-2 do 79824000-6 i od 
79970000-6 do 79980000-7 

16 Usługi w zakresie 
odprowadzania ścieków i 
wywozu nieczystości;
usługi sanitarne i 
podobne

94 od 90400000-1 do 90743200-9 (z 
wyjątkiem 90712200-3, od 90910000-
9 do 90920000-2 i 50190000-3, 
50229000-6, 50243000-0

(1) Nomenklatura CPC (wersja tymczasowa) stosowana w celu zdefiniowania zakresu 
dyrektywy 92/50/EWG.
(2) Z wyjątkiem usług transportu kolejowego objętych kategorią 18.
(3) Z wyjątkiem umów o świadczenie usług finansowych w związku z emisją, sprzedażą, 
nabyciem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych 
oraz usług świadczonych przez bank centralny. Wyłączeniem objęte są także: usługi 
związane z nabyciem lub wynajęciem – niezależnie od sposobu finansowania – gruntu, 
istniejących budynków lub innych nieruchomości, lub też dotyczące praw z nimi 
związanych; niemniej jednak niniejszej dyrektywie podlegają umowy o świadczenie usług 
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finansowych, zawarte w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy 
nabycia najmu lub dzierżawy.
(4) Z wyjątkiem zamówień na usługi badawcze i rozwojowe innych niż te, których wyniki 
należą wyłącznie do instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego w celu ich 
wykorzystania w prowadzeniu działalności własnej, pod warunkiem że usługa ta jest w 
całości opłacana przez tę instytucję zamawiającą.
(5) Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

Załącznik XVIa – Część B
Usługi, o których mowa w art. 4 lit. d) i art. 74

Kategorie Wyszczególnienie Kod CPC(1) Kod CPV

17 Usługi hotelarskie 
i restauracyjne

64 od 55100000-1 do 55524000-9 i od 
98340000-8 do 98341100-6 

18 Usługi transportu 
kolejowego

711 od 60200000-0 do 60220000-6 

19 Usługi transportu 
wodnego

72 od 60600000-4 do 60653000-0 i od 
63727000-1 do 63727200-3 

20 Dodatkowe i pomocnicze 
usługi transportowe

74
od 63000000-9 do 63734000-3 (z 
wyjątkiem 63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3 i od 63727000-1 do 
63727200-3) i 98361000-1

21 Usługi prawnicze 861 od 79100000-5 do 79140000-7 
22 Usługi rekrutacji i 

pozyskiwania personelu 
(2)

872
od 79600000-0 do 79635000-4 (z 
wyjątkiem 79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0) i od 98500000-8 do 
98514000-9

23 Usługi detektywistyczne 
i bezpieczeństwa, 
z wyjątkiem usług 
samochodów 
opancerzonych

873 (z 
wyjątkiem 
87304)

od 80100000-5 do 80660000-8 (z 
wyjątkiem 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1) 

24 Usługi edukacyjne i 
szkoleniowe

92 od 80100000-5 do 80660000-8 (z 
wyjątkiem 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1) 

25 Usługi społeczne i 
zdrowotne

93 79611000-0 i od 85000000-9 do 
85323000-9 (z wyjątkiem 85321000-5 
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i 85322000-2)
26 Usługi rekreacyjne, 

kulturalne i sportowe (3)
96 od 79995000-5 do 79995200-7 i od 

92000000-1 do 92700000-8 (z 
wyjątkiem 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6)

27 Inne usługi

(1) Nomenklatura CPC (wersja tymczasowa) stosowana w celu zdefiniowania zakresu 
dyrektywy 92/50/EWG.
(2) Z wyjątkiem umów o pracę.
(3) Z wyjątkiem umów kupna, rozbudowy, produkcji lub współprodukcji programów przez 
nadawcę oraz umów, których przedmiotem jest czas antenowy.

Or. fr

Poprawka 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XVI a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Załącznik XVIa
Załącznik XVIa – część A

Usługi, o których mowa w art. 6a

Kategoria 
N

Wyszczególnienie Nr 
referencyj
ny CPC (1)

Nr referencyjny CPV N

1 Usługi eksploatacyjne i 
naprawcze

6112, 
6122, 633,
886

Od 50100000-6 do 
50884000-5 
(z wyjątkiem 50310000-
1 do 50324200-4 
i 50116510-9, 
50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0) i od 
51000000-9 do 
51900000-1 

2 Usługi transportu 
lądowego (2), w tym 
usługi samochodów 
opancerzonych oraz 

712 (z 
wyjątkiem 
71235),
7512, 

Od 60100000-9 do 
60183000-4 
(z wyjątkiem 60160000-
7, 60161000-4, 
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usługi kurierskie, z 
wyjątkiem transportu 
poczty

87304 60220000-6) i od 
64120000-3 do 
64121200-2 

3 Usługi transportu 
lotniczego pasażerów i 
towarów, z wyjątkiem 
transportu poczty

73 
(z wyjątkie
m 7321)

Od 60410000-5 do 
60424120-3 (z 
wyjątkiem 60411000-2, 
60421000-5), i 
60500000-3, oraz od 
60440000-4 do 
60445000-9 

4 Transport poczty drogą 
lądową (3) i lotniczą

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Usługi 
telekomunikacyjne

752 Od 64200000-8 do 
64228200-2 72318000-7 
i od 72700000-7 do 
72720000-3 

6 Usługi finansowe
(a) usługi 
ubezpieczeniowe
(b) Banking and 
investment
services (4)

np. 81, 
812, 814 Od 66100000-1 do 

66720000-3 (4)

7 usługi informatyczne, 84 Od 50310000-1 do 
50324200-4, od 
72000000-5 do 
72920000-5 (z 
wyjątkiem 72318000-7 i 
od 72700000-7 do 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Usługi badawcze i 
rozwojowe (5)

85 Od 73000000-2 do 
73436000-7 (z 
wyjątkiem 73200000-4, 
73210000-7, 73220000-
0)

9 Usługi w zakresie 
księgowości, audytu 
oraz prowadzenia ksiąg 
rachunkowych 

862
Od 79210000-9 do 
79223000-3 

10 Usługi badania rynku i 
opinii publicznej 864

Od 79300000-7 do 
79330000-6 oraz 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Usługi konsultacyjne 
w zakresie zarządzania 865, 866

Od 73200000-4 do 
73220000-0, od 
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(6) i usługi z nimi 
związane

79400000-8 do 
79421200-3 oraz 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Usługi 
architektoniczne,
inżynieryjne 
i zintegrowane usługi 
inżynieryjne; usługi 
urbanistyczne, 
architektury 
krajobrazu, związane 
z nimi usługi 
konsultacji naukowych 
i technicznych; usługi 
w zakresie badań 
i analiz technicznych

867
Od 71000000-8 do 
71900000-7 z wyjątkiem 
71550000- 8) oraz 
79994000-8 

13 usługi reklamowe, 871 Od 79341000-6 do 
79342200-5 (z 
wyjątkiem 79342000-3 i 
79342100-4)

14 Usługi sprzątania 
budynków i usługi 
zarządzania mieniem

874, 82201 
to
82206

Od 70300000-4 do 
70340000-6 i od 
90900000-6 do 
90924000-0 

15 Usługi w zakresie 
publikowania 
i drukowania –
wykonywane na 
podstawie 
wynagrodzenia lub 
umowy

88442 Od 79800000-2 do 
79824000-6 i od 
79970000-6 do 
79980000-7 

16 Usługi w zakresie 
odprowadzania ścieków 
i wywozu nieczystości; 
usługi sanitarne 
i podobne

94 Od 90400000-1 do 
90743200-9 (z 
wyjątkiem 90712200-
3), od 90910000-9 do 
90920000-2 i 50190000-
3, 50229000-6 
50243000-0 

________________________________________
(1) Z wyjątkiem umów o pracę.
(2) Z wyjątkiem umów kupna, rozbudowy, produkcji lub współprodukcji programów przez 

nadawcę oraz umów, których przedmiotem jest czas antenowy.
(3) Z wyjątkiem usług transportu kolejowego objętych kategorią 18 CPC prov.
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(4) Z wyjątkiem umów o świadczenie usług finansowych w związku z emisją, sprzedażą, 
nabyciem lub transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych oraz usług świadczonych przez bank centralny.

Również wyłączone: Również zamówień, których przedmiotem jest, bez względu na sposób 
finansowania, nabycie, najem lub dzierżawa gruntów, istniejących budynków i innych 
nieruchomości lub praw do nich: niemniej jednak niniejszej dyrektywie podlegają 
umowy o świadczenie usług finansowych, zawarte w dowolnej formie, równocześnie, 
przed lub po zawarciu umowy nabycia najmu lub dzierżawy.

(5) Z wyjątkiem usług badawczo-rozwojowych innych niż te, z których korzyści przypadają 
wyłącznie instytucji zamawiającej dla potrzeb jej własnej działalności, pod warunkiem że 
usługa jest w całości opłacana przez tę instytucję zamawiającą.

(6) Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

Załącznik XVIa – część B 

Usługi, o których mowa w art. 6a
Nr 

kategorii
Wyszczególnienie Kod CPC 

(1)
Nr referencyjny CPV N

17 Usługi hotelarskie i 
restauracyjne

64 Od 55100000-1 do 
55524000-9 i od 
98340000-8 do 
98341100-6 

18 Usługi transportu 
kolejowego

711 Od 60200000-0 do 
60220000-6 

19 Transport lądowy 
i rurociągowy

72 Od 60600000-4 do 
60653000-0 i od 
63727000-1 do 
63727200-3 

20 Dodatkowe 
i pomocnicze usługi 
transportowe

74 Od 63000000-9 do 
63734000-3 (z 
wyjątkiem 63711200-8, 
63712700-0, 63712710-
3, i od 63727000-1 do 
63727200-3) oraz 
98361000-1 

21 usługi prawne, 861 Od 79100000-5 do 
79140000-7 

22 Usługi rekrutacji i 
pozyskiwania personelu 
(1)

872 Od 79600000-0 do 
79635000-4 (z 
wyjątkiem 79611000-0, 
79632000-3, 79633000-
0), i od 98500000-8 do 
98514000-9 

23 Usługi detektywistyczne 
i bezpieczeństwa, 
z wyjątkiem usług 
samochodów 
opancerzonych

873 
(z wyjątkie
m 87304)

Od 79700000-1 do 
79723000-8 
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24  Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe

92 Od 80100000-5 do 
80660000-8 (z 
wyjątkiem 80533000- 9, 
80533100-0, 80533200-
1)

25  Usługi zdrowotne i 
społeczne

93 79611000-0 i od 
85000000-9 do 
85323000-9 (z 
wyjątkiem 85321000-5 i 
85322000-2) 

26 Usługi rekreacyjne, 
kulturalne i sportowe

96 Od 79995000-5 do 
79995200-7 i od 
92000000-1 do 
92700000-8 (z 
wyjątkiem 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-
6)

27 Inne usługi (2)
(1) Z wyjątkiem umów o pracę.

(2) Z wyjątkiem umów kupna, rozbudowy, produkcji lub współprodukcji programów przez 
nadawcę oraz umów, których przedmiotem jest czas antenowy.

Or. en


