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Poprawka 445
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 446
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 447
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 448
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 449
Sergio Gaetano Cofferati

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe informacje dotyczące 
zamówień są podawane do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 450
Sergio Gaetano Cofferati
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 451
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 452
Pablo Arias Echeverría
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 453
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia dla zakładów 
pracy chronionej oraz wykonawców, 
których głównym celem jest społeczna 
i zawodowa integracja pracowników 
niepełnosprawnych oraz pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
lub przewidzieć możliwość realizacji 
takich zamówień w ramach programów 
zatrudnienia chronionego, pod warunkiem 
że ponad 30 % osób zatrudnionych przez te 
zakłady, przez tych wykonawców lub 
w ramach tych programów stanowią 
pracownicy niepełnosprawni lub osoby 
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji.
„Osoby znajdujące się w niekorzystnej 
sytuacji” obejmują między innymi: 
bezrobotnych, osoby mające szczególne 
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trudności z integracją, osoby zagrożone 
wykluczeniem, członków grup szczególnie 
wrażliwych i członków 
nieuprzywilejowanych mniejszości.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia dla: 

a) zakładów pracy chronionej 
wspieranych i w większości 
kontrolowanych przez podmioty 
niekomercyjne lub przewidzieć możliwość 
realizacji takich zamówień w ramach 
programów zatrudnienia chronionego, 
pod warunkiem że większość 
zatrudnionych pracowników to osoby 
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niepełnosprawne, które ze względu na 
charakter lub stopień swojej 
niepełnosprawności nie mogą wykonywać 
swojej pracy w normalnych warunkach 
lub mają trudności ze znalezieniem 
zatrudnienia na zwykłym rynku;
b) społecznych przedsiębiorstw 
i programów, których głównym celem jest 
społeczna i zawodowa integracja 
pracowników znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, pod warunkiem że 
ponad 30% osób zatrudnionych przez tych 
wykonawców lub osób pracujących przy 
tych programach stanowią pracownicy 
znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.
Zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie powinno zawierać 
odniesienie do tego przepisu.
W państwach członkowskich, w których 
panują uzasadniające to okoliczności, tzn. 
mieszka w nich spora liczba osób 
mogących pracować, ale 
niezatrudnionych, rezerwa zamówień, 
o której mowa w lit. a) powyżej, będzie 
obowiązkowa co najmniej dla określonej 
liczby lub odsetka zamówień, które wskażą 
instytucje zamawiające lub inne właściwe 
organy.

Or. es

Poprawka 455
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie uchybienie temu obowiązkowi 
może skutkować pociągnięciem do 
odpowiedzialności podmiotu 
zamawiającego.
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Poprawka 456
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. O ile nie przewidziano inaczej 
w niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji 
o udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 64 i 69 
niniejszej dyrektywy, podmiot 
zamawiający nie ujawnia informacji 
przekazanych jej przez wykonawców 
i oznaczonych przez nich jako poufne, 
w tym między innymi tajemnic 
technicznych lub handlowych oraz 
poufnych aspektów ofert.

2. Niezależnie od przpisów niniejszej
dyrektywy lub prawa krajowego, a także 
bez uszczerbku dla obowiązków 
związanych z podawaniem do wiadomości 
publicznej informacji o udzielonych 
zamówieniach oraz udostępnianiem 
kandydatom i oferentom informacji, 
określonych w art. 64 i 69 niniejszej 
dyrektywy, podmiot zamawiający nie 
ujawnia informacji przekazanych mu przez 
wykonawców i oznaczonych przez nich 
jako poufne, w tym między innymi 
tajemnic technicznych lub handlowych 
oraz poufnych aspektów ofert.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 457
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. O ile nie przewidziano inaczej 
w niniejszej dyrektywie lub w prawie 

2. O ile nie przewidziano inaczej 
w niniejszej dyrektywie lub w prawie 
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krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji 
o udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 64 i 69 
niniejszej dyrektywy, podmiot 
zamawiający nie ujawnia informacji 
przekazanych jej przez wykonawców
i oznaczonych przez nich jako poufne, 
w tym między innymi tajemnic 
technicznych lub handlowych oraz 
poufnych aspektów ofert.

krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji 
o udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 64 i 69 
niniejszej dyrektywy, podmiot 
zamawiający nie ujawnia informacji
i części składowych ofert przekazanych jej 
przez wykonawców.

Or. fr

Poprawka 458
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. O ile nie przewidziano inaczej w 
niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji o 
udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 64 i 69 
niniejszej dyrektywy, podmiot 
zamawiający nie ujawnia informacji 
przekazanych jej przez wykonawców i 
oznaczonych przez nich jako poufne, w 
tym między innymi tajemnic technicznych 
lub handlowych oraz poufnych aspektów 
ofert.

2. O ile nie przewidziano inaczej w 
niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji 
o udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 64 i 69 
niniejszej dyrektywy, podmiot 
zamawiający nie ujawnia informacji 
przekazanych jej przez wykonawców,
zwłaszcza tajemnic technicznych lub 
handlowych oraz poufnych aspektów ofert.

Wszelkie uchybienie temu obowiązkowi 
może skutkować pociągnięciem do 
odpowiedzialności podmiotu 
zamawiającego.
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Uzasadnienie

Zaostrzenie przepisów dotyczących poufnego charakteru informacji przekazywanych 
podmiotowi zamawiającemu przez kandydatów lub oferentów w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia. Podmiot zamawiający ponosi odpowiedzialność w przypadku 
ujawnienia informacji chronionych, takich jak tajemnice techniczne lub handlowe.

Poprawka 459
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Artykuł 32 ust. 1 i 2 nie uniemożliwia 
podawania do wiadomości publicznej 
treści zawartych umów z wszystkimi 
późniejszymi zmianami.

Or. en

Poprawka 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 461
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W praktyce telefon nie jest stosowany w takich procedurach. Preferowane są środki 
komunikacji, które są szybsze i zapewniają identyfikowalność. 

Poprawka 462
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić kompatybilność formatów 
technicznych, a także standardów 
w zakresie procesów i przekazywania 
wiadomości, zwłaszcza w kontekście 
transgranicznym, Komisja jest uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 98 w celu ustanowieniu 
obowiązku stosowania określonych 
standardów technicznych, co najmniej 
w zakresie korzystania z elektronicznego 
składania ofert i wniosków, katalogów 
elektronicznych i elektronicznych środków 
uwierzytelniania.

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

Or. en

Poprawka 463
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W praktyce telefon nie jest stosowany w takich procedurach. Preferowane są środki 
komunikacji, które są szybsze i zapewniają identyfikowalność. 

Poprawka 464
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej dwa lata po terminie 
określonym w art. 101 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, 
w tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie 
z wymogami niniejszego artykułu.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej cztery lata po terminie 
określonym w art. 101 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, 
w tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie 
z wymogami niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Ramy czasowe są zbyt restrykcyjne.
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Poprawka 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
najpóźniej dwa lata po terminie 
określonym w art. 101 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia
podlegające niniejszej dyrektywie
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, 
w tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie 
z wymogami niniejszego artykułu.

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

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
do dnia 1 stycznia 2020 r. 100 % 
postępowań o udzielenie zamówienia 
podlegających niniejszej dyrektywie 
przeprowadzanych było z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, 
w tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie 
z wymogami niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Uznaje się, że to dwuetapowe podejście wyznacza cel w sposób bardziej realistyczny 
i łatwiejszy do osiągnięcia, ponadto daje ono instytucjom zamawiającym wystarczająco dużo 
czasu na planowanie i wdrożenie.

Poprawka 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej dwa lata po terminie 

Państwa członkowskie podejmują wszelkie 
konieczne działania w celu ułatwienia 
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określonym w art. 101 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia
podlegające niniejszej dyrektywie
przeprowadzane były z zastosowaniem
środków komunikacji elektronicznej, 
w tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie 
z wymogami niniejszego artykułu.

stosowania we wszystkich postępowaniach
o udzielenie zamówienia podlegających
niniejszej dyrektywie środków 
komunikacji elektronicznej, 
w szczególności elektronicznego składania 
ofert i wniosków, zgodnie z wymogami 
niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 467
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej dwa lata po terminie 
określonym w art. 101 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, 
w tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie 
z wymogami niniejszego artykułu.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej trzy lata po terminie określonym 
w art. 101 ust. 1 wszystkie postępowania 
o udzielenie zamówienia podlegające 
niniejszej dyrektywie przeprowadzane były 
z zastosowaniem środków komunikacji 
elektronicznej, w tym w szczególności 
elektronicznego składania ofert 
i wniosków, zgodnie z wymogami 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Poprawka 468
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają, w 
odniesieniu do instytucji zamawiających 
w rozumieniu art. 2 pkt 1, przepisy mające 
na celu skuteczne zapobieganie 

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

udzielenie zamówienia podlegających 
przepisom niniejszej dyrektywy, 
wykrywanie tych przypadków oraz 
bezzwłoczne przeciwdziałanie tym 
przypadkom, w tym na etapach planowania 
i przygotowywania postępowania, 
sporządzania dokumentów specyfikujących 
zamówienie, kwalifikacji kandydatów i 
oferentów oraz udzielenia zamówienia, tak 
by uniknąć zakłócenia konkurencji i 
zapewnić równe traktowanie wszystkich 
oferentów.

Or. it

Poprawka 469
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 470
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 472
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 473
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Osobisty interes rozumie się jako interes 
majątkowy lub finansowy wspólny dla 
kandydatów lub oferentów, a także jako 
korzyści płynące z bezpośrednich 
płatności finansowych wypłacanych
w ramach zatrudnienia, umowy o pracę, 
inwestycji oraz uczestnictwa 
w działaniach podpartych umową.

Or. fr

Poprawka 474
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

Do celów niniejszego artykułu „osobisty 
interes” oznacza względy rodzinne,
wspólne interesy ekonomiczne lub
polityczne łączące te osoby oraz 
kandydatów lub oferentów, w tym 
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w tym sprzeczne interesy zawodowe. sprzeczne interesy zawodowe.

Or. it

Poprawka 475
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Poprawka 476
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Termin „członkowie organów decyzyjnych” oznacza lokalnych radnych, deputowanych 
regionalnych i posłów krajowych − jest to bardzo dalekosiężna definicja, tworząca dużo 
biurokracji. W większości państw członkowskich istnieją inne instrumenty, lepiej dostosowane 
do potrzeby zwalczania korupcji.
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Poprawka 477
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kandydaci i oferenci byli zobowiązani 
do złożenia na początku postępowania 
o udzielenie zamówienia oświadczenia 
dotyczącego występowania jakichkolwiek 
uprzywilejowanych powiązań z osobami, 
o których mowa w ust. 2 lit. b), które mogą 
sprawić, że osoby te zostaną postawione 
w sytuacji konfliktu interesów. Instytucja 
zamawiająca wskazuje w indywidualnym 
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 94, 
czy dany kandydat lub oferent złożył 
oświadczenie.

b) kandydaci i oferenci, np. dyrektorzy 
przedsiębiorstw lub wszelkie inne osoby 
mające uprawnienia decyzyjne bądź 
uprawnienia lub kontrolę w odniesieniu 
do kandydata lub oferenta, byli 
zobowiązani do złożenia na początku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
oświadczenia dotyczącego występowania 
jakichkolwiek uprzywilejowanych 
powiązań z osobami, o których mowa 
w ust. 2 lit. b), które mogą sprawić, że 
osoby te zostaną postawione w sytuacji 
konfliktu interesów. Instytucja 
zamawiająca wskazuje w indywidualnym 
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 94, 
czy dany kandydat lub oferent złożył 
oświadczenie.

Or. en

Poprawka 478
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

b) kandydaci i oferenci byli zobowiązani 
do złożenia na początku postępowania o 
udzielenie zamówienia oświadczenia 
dotyczącego występowania jakichkolwiek 
uprzywilejowanych powiązań z osobami, o 
których mowa w ust. 2 lit. b), które mogą 
sprawić, że osoby te zostaną postawione w 
sytuacji konfliktu interesów. Instytucja 

b) kandydaci i oferenci byli zobowiązani 
do złożenia, również na mocy kodeksu 
etycznego przewidzianego przez podmiot 
zamawiający na początku postępowania o 
udzielenie zamówienia oświadczenia 
dotyczącego występowania jakichkolwiek 
uprzywilejowanych powiązań z osobami, o 
których mowa w ust. 2 lit. b), które mogą 
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zamawiająca wskazuje w indywidualnym 
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 94, 
czy dany kandydat lub oferent złożył 
oświadczenie.

sprawić, że osoby te zostaną postawione w 
sytuacji konfliktu interesów. Podmiot 
zamawiający wskazuje w indywidualnym 
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 94, 
czy dany kandydat lub oferent złożył 
oświadczenie.

Or. it

Poprawka 479
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kandydaci i oferenci byli zobowiązani 
do złożenia na początku postępowania 
o udzielenie zamówienia oświadczenia 
dotyczącego występowania jakichkolwiek 
uprzywilejowanych powiązań z osobami, 
o których mowa w ust. 2 lit. b), które mogą 
sprawić, że osoby te zostaną postawione 
w sytuacji konfliktu interesów. Instytucja 
zamawiająca wskazuje w indywidualnym 
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 94, 
czy dany kandydat lub oferent złożył 
oświadczenie.

b) kandydaci i oferenci byli zobowiązani 
do złożenia na początku postępowania 
o udzielenie zamówienia oświadczenia 
dotyczącego występowania jakichkolwiek 
uprzywilejowanych powiązań z osobami, 
o których mowa w ust. 2 lit. b), które mogą 
sprawić, że osoby te zostaną postawione 
w sytuacji konfliktu interesów.

Or. en

Poprawka 480
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku konfliktu interesów 
instytucja zamawiająca podejmuje 
stosowne środki. Środki te mogą 
obejmować odsunięcie danego członka 

W przypadku konfliktu interesów podmiot 
zamawiający podejmuje stosowne środki. 
Środki te mogą obejmować odsunięcie
danego członka personelu od uczestnictwa 
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personelu od uczestnictwa w danym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zmianę podziału obowiązków i zakresu 
odpowiedzialności w ramach personelu. W 
przypadku gdy nie można skutecznie 
zaradzić konfliktowi interesów stosując 
inne środki, kandydat lub oferent, którego 
konflikt dotyczy, zostaje wykluczony z 
udziału w postępowaniu.

w danym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zmianę podziału 
obowiązków i zakresu odpowiedzialności 
w ramach personelu. W przypadku gdy nie 
można skutecznie zaradzić konfliktowi 
interesów stosując inne środki, kandydat 
lub oferent, którego konflikt dotyczy, 
zostaje wykluczony z udziału w 
postępowaniu.

Or. it

Poprawka 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wykrycia uprzywilejowanych 
powiązań instytucja zamawiająca 
bezzwłocznie informuje o tym organ 
nadzoru, wyznaczony zgodnie z art. 93, 
i podejmuje stosowne środki, aby uniknąć 
niewłaściwego wpływu na proces 
udzielania zamówienia i zapewnić równe 
traktowanie kandydatów i oferentów. W 
przypadku gdy nie można skutecznie 
zaradzić konfliktowi interesów stosując 
inne środki, kandydat lub oferent, którego 
konflikt dotyczy, zostaje wykluczony 
z udziału w postępowaniu.

skreślona

Or. en

Poprawka 482
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wykrycia 
uprzywilejowanych powiązań instytucja 
zamawiająca bezzwłocznie informuje 
o tym organ nadzoru, wyznaczony zgodnie 
z art. 93, i podejmuje stosowne środki, aby 
uniknąć niewłaściwego wpływu na proces 
udzielania zamówienia i zapewnić równe 
traktowanie kandydatów i oferentów. W 
przypadku gdy nie można skutecznie 
zaradzić konfliktowi interesów stosując 
inne środki, kandydat lub oferent, którego 
konflikt dotyczy, zostaje wykluczony 
z udziału w postępowaniu.

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

Or. en

Uzasadnienie

Nadmiar biurokracji; jednym z założeń tego przeglądu było uproszczenie prawa, aby 
doprowadzić do większej opłacalności. Ostatnie zdanie nie jest konieczne, ponieważ pierwsze 
zdanie jest wystarczająco precyzyjne. Głównym priorytetem jest przejrzystość.

Poprawka 483
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wykrycia 
uprzywilejowanych powiązań instytucja 
zamawiająca bezzwłocznie informuje o 
tym organ nadzoru, wyznaczony zgodnie z 
art. 93, i podejmuje stosowne środki, aby 
uniknąć niewłaściwego wpływu na proces 
udzielania zamówienia i zapewnić równe 
traktowanie kandydatów i oferentów. W 
przypadku gdy nie można skutecznie 
zaradzić konfliktowi interesów stosując 
inne środki, kandydat lub oferent, którego 
konflikt dotyczy, zostaje wykluczony z 
udziału w postępowaniu.

W przypadku wykrycia 
uprzywilejowanych powiązań podmiot 
zamawiający bezzwłocznie informuje o 
tym organ nadzoru, wyznaczony zgodnie z 
art. 93, i podejmuje stosowne środki, aby 
uniknąć niewłaściwego wpływu na proces 
udzielania zamówienia i zapewnić równe 
traktowanie kandydatów i oferentów. W 
przypadku gdy nie można skutecznie 
zaradzić konfliktowi interesów stosując 
inne środki, kandydat lub oferent, którego 
konflikt dotyczy, zostaje wykluczony z 
udziału w postępowaniu.
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Or. it

Poprawka 484
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wykrycia 
uprzywilejowanych powiązań instytucja 
zamawiająca bezzwłocznie informuje 
o tym organ nadzoru, wyznaczony zgodnie 
z art. 93, i podejmuje stosowne środki, aby 
uniknąć niewłaściwego wpływu na proces 
udzielania zamówienia i zapewnić równe 
traktowanie kandydatów i oferentów. W 
przypadku gdy nie można skutecznie 
zaradzić konfliktowi interesów stosując 
inne środki, kandydat lub oferent, którego 
konflikt dotyczy, zostaje wykluczony 
z udziału w postępowaniu.

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

Or. en

Poprawka 485
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 486
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszelkie środki podjęte na podstawie 
niniejszego artykułu są dokumentowane 
w indywidualnym sprawozdaniu, o którym 
mowa w art. 94.

skreślony

Or. en

Poprawka 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36a
Ochrona osób zgłaszających 

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

Or. en

Poprawka 488
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wywarcie nieodpowiedniego wpływu na 
proces decyzyjny podmiotu zamawiającego
z zastosowaniem niedozwolonych środków
lub uzyskanie informacji poufnych, które 
mogą przynieść im nienależną korzyść 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Or. fr

Uzasadnienie

Doprecyzowanie przepisów dotyczących postępowania niezgodnego z prawem.

Poprawka 489
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 1 – rozdział 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział IVa
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Zasady wzajemności
Artykuł 37a 
Prawo instytucji/podmiotów 
zamawiających do wykluczania ofert 
obejmujących towary i usługi nieobjęte 
zobowiązaniami
1. Podmioty zamawiające ustalają, czy 
możliwe jest wykluczenie z procedur 
udzielania zamówienia ofert 
obejmujących towary, dostawy lub usługi 
pochodzące z państw trzecich 
niezwiązanych umowami 
międzynarodowymi, jeżeli wartość 
nieobjętych prac, dostaw lub usług 
stanowi ponad 50% całkowitej wartości 
prac, dostaw lub usług składających się 
na ofertę, w poszanowaniu kolejnych 
przepisów. Ofertę pochodzącą z państw 
trzecich niezwiązanych umową 
międzynarodową automatycznie odrzuca 
się, jeżeli zaproponowana cena jest o 30% 
niższa od ceny lub średniego kosztu 
w pozostałych ofertach.
2. Podmioty zamawiające mogą zażądać 
od oferentów przedstawienia informacji 
na temat pochodzenia prac, dostaw lub 
usług uwzględnionych w ofercie oraz ich 
wartości. Akceptują one oświadczenia 
własne jako wstępny dowód na to, iż oferty 
nie mogą zostać wykluczone zgodnie 
z ust. 1. W każdej chwili w toku 
postępowania instytucja zamawiająca 
może poprosić oferenta o przedstawienie 
całości lub części wymaganej 
dokumentacji, jeżeli wydaje się to 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego 
przebiegu postępowania. Jeżeli podmioty 
zamawiające otrzymają oferty 
odpowiadające warunkom ust. 1, 
z powodu których oferty te zostaną przez 
nie wykluczone, powiadamiają o tym 
Komisję. W trakcie trwania procedury 
powiadomienia podmioty zamawiające 
mogą kontynuować analizę ofert. 
Powiadomienie to przesyła się za pomocą 
środków elektronicznych 
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z wykorzystaniem standardowego 
formularza. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze ustanawiające standardowe 
formularze na potrzeby oświadczeń
dotyczących pochodzenia prac, dostaw lub 
usług. Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 100 ust. 2. Standardowy 
formularz zawiera następujące 
informacje:
a) nazwę i dane kontaktowe podmiotu 
zamawiającego;
b) opis przedmiotu zamówienia;
c) nazwę i dane kontaktowe wykonawcy, 
którego oferta ma zostać wykluczona;
d) informacje na temat pochodzenia 
wykonawcy, na temat prac, dostaw lub 
usług oraz ich wartości.
3. Jeżeli Komisja nie zatwierdzi decyzji 
podmiotu zamawiającego dotyczącej 
wykluczenia danej oferty na mocy ust. 1, 
Komisja musi wyrazić swój uzasadniony 
sprzeciw w terminie 15 dni licząc od 
pierwszego dnia roboczego po dniu, 
w którym otrzymała ona powiadomienie. 
W należycie uzasadnionych przypadkach 
termin ten można przedłużyć jeden raz 
o maksymalnie 15 dni, szczególnie gdy 
informacje zawarte w powiadomieniu lub 
w załączonej dokumentacji są niepełne 
lub niedokładne, bądź jeżeli przytoczone 
fakty podlegają istotnym zmianom. Jeżeli 
z końcem tego okresu 30 dni Komisja nie 
przyjęła decyzji zatwierdzającej lub 
odrzucającej wykluczenie, uznaje się je za 
zatwierdzone przez Komisję.
4. Podmioty zamawiające żądają od 
oferentów przedstawienia informacji na 
temat pochodzenia towarów i usług 
uwzględnionych w ofercie oraz ich 
wartości. Akceptują one oświadczenia 
własne jako wstępny dowód na to, iż oferty 
nie mogą zostać wykluczone zgodnie z ust. 
1. W każdej chwili w toku postępowania 
podmiot zamawiający może poprosić 
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oferenta o przedstawienie całości lub 
części wymaganej dokumentacji, jeżeli 
wydaje się to niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego przebiegu postępowania. 
5. Wykluczenie z procedur udzielania 
zamówienia ofert obejmujących towary, 
dostawy lub usługi musi spełniać 
następujące warunki:
a) jeżeli umowa międzynarodowa 
dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie 
zamówień publicznych pomiędzy Unią 
a państwem, z którego pochodzą dane 
towary lub usługi, zawiera –
w odniesieniu do towarów lub usług, 
których dotyczy proponowane wykluczenie 
– wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku 
ze strony Unii;
b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), 
nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje 
środki restrykcyjne w udzielaniu 
zamówień prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim.
Do celów lit. b) domniemywa się braku 
znaczącej wzajemności, jeżeli środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
skutkują poważną i powtarzającą się 
dyskryminacją unijnych wykonawców, 
prac, dostaw i usług.
6. Przed podjęciem decyzji na podstawie 
ust. 3 Komisja dokonuje wysłuchania 
zainteresowanych podmiotów 
zamawiających.
Artykuł 38 b 
Wprowadzenie w życie zasad wzajemności
Umowy zawarte z wykonawcą 
z naruszeniem zamiaru powziętego przez 
Komisję i dotyczącego wykluczenia oferty 
zgodnie z art. 38 a, w następstwie 
powiadomienia o zatwierdzeniu 
wykluczenia przez podmioty zamawiające, 
uznaje się za nieskuteczne w rozumieniu 
dyrektywy 2007/66/WE.
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Or. fr

Poprawka 490
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 1 – rozdział 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział IV a
Zasady traktowania dostaw lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami
Artykuł 37 a
Wykluczenie ofert zawierających dostawy 
lub usługi nieobjęte zobowiązaniami
1. Na wniosek podmiotów zamawiających, 
w przypadku zamówień o szacunkowej 
wartości na poziomie lub powyżej 
5 000 000 EUR bez podatku od wartości 
dodanej (VAT), Komisja ocenia, czy 
wyrazić zgodę na wykluczenie 
z postępowania o udzielenie zamówienia 
oferty obejmującej dostawy lub usługi 
pochodzące spoza Unii, jeżeli wartość 
dostaw lub usług nieobjętych 
zobowiązaniami przekracza 50 % 
całkowitej wartości dostaw lub usług 
uwzględnionych w ofercie, na warunkach 
określonych poniżej.
2. W przypadku gdy podmioty 
zamawiające zamierzają złożyć wniosek 
o wykluczenie z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie ust. 1, 
zaznaczają to w ogłoszeniu o zamówieniu 
opublikowanym przez nie zgodnie z art. 
63.
Podmioty zamawiające wymagają od 
oferentów przedstawienia informacji na 
temat pochodzenia dostaw lub usług 
uwzględnionych w ofercie oraz ich 
wartości.
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
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ustanawiające standardowe formularze na 
potrzeby oświadczeń dotyczących 
pochodzenia dostaw i usług.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 100 ust. 2.
Jeżeli podmioty zamawiające otrzymują 
oferty spełniające warunki ust. 1, 
w odniesieniu do których zamierzają na 
tej podstawie złożyć wniosek 
o wykluczenie, przekazują powiadomienie 
do Komisji. W trakcie trwania procedury 
powiadomienia podmiot zamawiający 
może kontynuować analizę ofert.
Powiadomienie przesyła się za pomocą 
środków elektronicznych 
z wykorzystaniem standardowego 
formularza. Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze ustanawiające standardowe 
formularze. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 100 ust. 2. 
Standardowy formularz zawiera 
następujące informacje:
a) nazwę i dane kontaktowe podmiotu 
zamawiającego;
b) opis przedmiotu zamówienia;
c) nazwę i dane kontaktowe wykonawcy, 
którego oferta ma zostać wykluczona;
d) informacje na temat pochodzenia 
wykonawcy, dostaw lub usług oraz ich 
wartości.
Komisja może poprosić podmiot 
zamawiający o dodatkowe informacje.
Informacje te przekazuje się w terminie 
ośmiu dni roboczych, licząc od pierwszego 
dnia roboczego następującego po dniu 
otrzymania wniosku o udzielenie 
dodatkowych informacji. Jeżeli Komisja 
nie otrzyma informacji w tym terminie, 
termin określony w ust. 3 zawiesza się do 
czasu otrzymania przed Komisję 
wymaganych informacji.
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3. W odniesieniu do zamówień, o których 
mowa w ust. 1, Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy dotyczący zgody na 
planowane wykluczenie w terminie dwóch 
miesięcy, licząc od pierwszego dnia 
roboczego następującego po dniu 
otrzymania przez Komisję powiadomienia. 
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 100 ust. 2a. W należycie 
uzasadnionych przypadkach termin ten 
można przedłużyć jeden raz 
o maksymalnie dwa miesiące, szczególnie 
gdy informacje zawarte w powiadomieniu 
lub w załączonej dokumentacji są 
niepełne lub niedokładne, bądź jeżeli 
przytoczone fakty podlegają istotnym 
zmianom. Jeżeli – do końca 
wspomnianego dwumiesięcznego terminu 
bądź do końca przedłużonego terminu –
Komisja nie przyjmie decyzji zezwalającej 
lub niezezwalającej na wykluczenie, 
uznaje się, że Komisja odrzuciła 
wykluczenie.
4. Przyjmując akty wykonawcze zgodnie 
z ust. 3, Komisja wyraża zgodę na 
planowane wykluczenie w następujących 
przypadkach:
a) jeżeli umowa międzynarodowa 
dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie 
zamówień publicznych pomiędzy Unią 
a państwem, z którego pochodzą dane 
dostawy i/ lub usługi, zawiera –
w odniesieniu do dostaw lub usług, 
których dotyczy proponowane wykluczenie 
– wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku 
ze strony Unii;
b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), 
nie istnieje, a dane państwo trzecie 
utrzymuje środki ograniczające 
w udzielaniu zamówień prowadzące do 
braku znaczącej wzajemności w zakresie 
otwarcia rynku między Unią a tym 
państwem trzecim.
Do celów lit. b) domniemywa się brak 
znaczącej wzajemności, jeżeli środki 
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ograniczające w udzielaniu zamówień 
skutkują poważną i powtarzającą się 
dyskryminacją unijnych wykonawców, 
dostaw i usług.
Przyjmując akty wykonawcze zgodnie 
z ust. 3, Komisja nie wyraża zgody na 
planowane wykluczenie, jeżeli 
naruszyłoby to zobowiązania dotyczące 
dostępu do rynku podjęte przez Unię 
w zawartych umowach 
międzynarodowych.
5. Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczącej wzajemności, Komisja bada 
następujące elementy:
a) w jakim stopniu prawo zamówień 
publicznych danego państwa zapewnia 
przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi 
standardami w dziedzinie zamówień 
publicznych oraz wyklucza możliwość 
dyskryminacji unijnych dostaw, usług 
i wykonawców;
b) w jakim stopniu organy publiczne lub 
poszczególni zamawiający utrzymują bądź 
przyjmują praktyki dyskryminujące 
dostawy, usługi i wykonawców z Unii.
6. Przed podjęciem decyzji na podstawie 
ust. 3 Komisja wysłuchuje 
zainteresowanego oferenta lub 
zainteresowanych oferentów.
7. Podmioty zamawiające, które 
wykluczyły oferty zgodnie z ust. 1, 
zaznaczają to w ogłoszeniu o udzieleniu 
zamówienia opublikowanym zgodnie z art. 
64 niniejszej dyrektywy.
Artykuł 37 b
Reguły pochodzenia
1. Pochodzenie produktu ustala się 
zgodnie z art. 22–26 rozporządzenia (WE) 
nr 2913/1992 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 
Celny.
2. Pochodzenie usługi ustala się na 
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podstawie pochodzenia dostarczającej ją 
osoby fizycznej lub prawnej.
3. Do celów niniejszej dyrektywy dostawy 
lub usługi pochodzące z państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
innych niż państwa członkowskie traktuje 
się na równi z dostawami lub usługami 
pochodzącymi z państw członkowskich.
Artykuł 37 c
Wdrożenie warunków dotyczących 
wzajemności
Umowy zawarte z wykonawcą 
z naruszeniem aktów wykonawczych 
Komisji przyjętych zgodnie z art. 37a 
w związku z planowanym wykluczeniem 
zgłoszonym przez podmioty zamawiające 
uznaje się za nieskuteczne w rozumieniu 
dyrektywy 2007/66/WE.

Or. en

Poprawka 491
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie postanawiają, że 
instytucje zamawiające mogą stosować 
procedurę otwartą, procedurę ograniczoną 
lub procedurę negocjacyjną z uprzednim 
zaproszeniem do ubiegania się 
o zamówienie zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie postanawiają, że 
instytucje zamawiające mogą stosować 
procedurę otwartą, procedurę ograniczoną 
lub procedurę negocjacyjną z uprzednim 
zaproszeniem do ubiegania się 
o zamówienie i partnerstwo innowacyjne
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 492
Evelyne Gebhardt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 493
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) za pomocą ogłoszenia o istnieniu 
systemu kwalifikowania zgodnie z art. 62, 
jeżeli zamówienia udziela się w drodze 
procedury ograniczonej, procedury 
negocjacyjnej lub partnerstwa 
innowacyjnego;

b) za pomocą ogłoszenia o istnieniu 
systemu kwalifikowania zgodnie z art. 62, 
jeżeli zamówienia udziela się w drodze 
procedury ograniczonej lub procedury 
negocjacyjnej.

Or. fr

Poprawka 494
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) za pomocą ogłoszenia o istnieniu 
systemu kwalifikowania zgodnie z art. 62, 
jeżeli zamówienia udziela się w drodze 
procedury ograniczonej, procedury 

b) za pomocą ogłoszenia o istnieniu 
systemu kwalifikowania zgodnie z art. 62, 
jeżeli zamówienia udziela się w drodze 
procedury ograniczonej lub procedury 
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negocjacyjnej lub partnerstwa 
innowacyjnego;

negocjacyjnej.

Or. fr

Poprawka 495
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że podmioty zamawiające 
mogą stosować procedurę negocjacyjną 
bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania 
się o zamówienie wyłącznie
w szczególnych przypadkach 
i okolicznościach wyraźnie określonych 
w art. 42.

3. Państwa członkowskie postanawiają, że 
podmioty zamawiające mogą stosować 
procedurę negocjacyjną bez uprzedniego 
zaproszenia do ubiegania się 
o zamówienie, jak wyraźnie określono
w art. 42.

Or. en

Poprawka 496
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Termin składania ofert powinien zostać przedłużony do 47 dni, co dałoby kandydatom 
wystarczająco dużo czasu na przygotowanie oferty; jednocześnie termin ten byłby krótszy niż 
aktualnie obowiązujący (52 dni).



PE492.862v02-00 38/184 AM\909613PL.doc

PL

Poprawka 497
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmiot zamawiający może skrócić 
o pięć dni termin składania ofert 
określony w ust. 1 akapit drugi, jeżeli 
akceptuje składanie ofert za pomocą 
środków elektronicznych zgodnie z art. 33 
ust. 3, 4 i 5.

skreślony

Or. en

Poprawka 498
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału wynosi, co do 
zasady, 30 dni od daty wysłania ogłoszenia 
o zamówieniu lub od daty wysłania 
zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania i nie może być w żadnym 
wypadku krótszy niż 15 dni.

Minimalny termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału wynosi, co do 
zasady, 35 dni od daty wysłania ogłoszenia 
o zamówieniu lub od daty wysłania 
zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania i nie może być w żadnym 
wypadku krótszy niż 15 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału powinien zostać przedłużony do 35 
dni, co dałoby kandydatom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie oferty.

Poprawka 499
Heide Rühle



AM\909613PL.doc 39/184 PE492.862v02-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału wynosi, co do 
zasady, 30 dni od daty wysłania ogłoszenia 
o zamówieniu lub, w przypadku gdy 
okresowe ogłoszenie informacyjne stanowi 
zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie, od daty wysłania 
zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania i nie może być w żadnym 
wypadku krótszy niż 15 dni.

Minimalny termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału wynosi
dostateczną liczbę dni od daty wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu lub, w przypadku 
gdy okresowe ogłoszenie informacyjne 
stanowi zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie, od daty wysłania 
zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania i nie może być w żadnym 
wypadku krótszy niż 15 dni.

Or. en

Poprawka 500
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału wynosi, co do 
zasady, 30 dni od daty wysłania ogłoszenia 
o zamówieniu lub, w przypadku gdy 
okresowe ogłoszenie informacyjne stanowi 
zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie, od daty wysłania 
zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania i nie może być w żadnym 
wypadku krótszy niż 15 dni.

Minimalny termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału wynosi, co do 
zasady, 35 dni od daty wysłania ogłoszenia 
o zamówieniu lub, w przypadku gdy 
okresowe ogłoszenie informacyjne stanowi 
zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie, od daty wysłania 
zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania i nie może być w żadnym 
wypadku krótszy niż 15 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału powinien zostać przedłużony do 35 
dni, co dałoby kandydatom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie oferty.
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Poprawka 501
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit trzeci – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zabrania się podmiotom 
zamawiającym negocjowania wyłącznie 
cen ofert.

Or. fr

Poprawka 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43 skreślony
Partnerstwo innowacyjne

1. P a ń s t w a  członkowskie mogą 
postanowić, że podmioty zamawiające 
mogą stosować partnerstwo innowacyjne 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. 
Pańs two  członkowskie może podjąć 
decyzję o niedokonywaniu transpozycji do 
prawa krajowego procedury partnerstwa 
innowacyjnego lub o ograniczeniu jej 
zastosowania do określonych rodzajów 
zamówień.
W partnerstwach innowacyjnych każdy 
wykonawca może złożyć wniosek 
o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi 
na zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) 
i c) w kontekście utworzenia 
zorganizowanego partnerstwa na rzecz 
opracowania produktu, usługi lub 
obiektów budowlanych o charakterze 
innowacyjnym oraz późniejszego zakupu 
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odpowiednich dostaw, usług lub robót 
budowlanych, pod warunkiem że 
odpowiadają one uzgodnionym poziomom 
realizacji i kosztom.
2. Organizacja partnerstwa obejmuje 
kolejne etapy zgodnie z kolejnością 
kroków w procesie badawczo-
innowacyjnym, potencjalnie aż do etapu 
wytworzenia produktu lub realizacji 
usług. W ramach partnerstwa przewiduje 
się cele pośrednie, które ma osiągnąć 
partner, oraz płatność wynagrodzenia 
w odpowiednich ratach. W oparciu o te 
cele podmiot zamawiający może po 
każdym etapie postanowić zakończyć 
partnerstwo i rozpocząć nowe 
postępowanie o udzielenie zamówienia 
w odniesieniu do pozostałych etapów, pod 
warunkiem że nabył odpowiednie prawa 
własności intelektualnej. 

3. Zamówienia udziela się zgodnie 
z przepisami dotyczącymi procedury 
negocjacyjnej z uprzednim zaproszeniem 
do ubiegania się o zamówienie określonej 
w art. 42. 

Podczas kwalifikacji kandydatów 
podmioty zamawiające zwracają 
szczególną uwagę na kryteria dotyczące 
zdolności i doświadczenia oferentów 
w zakresie badań i rozwoju lub 
opracowywania innowacyjnych 
rozwiązań. Instytucje zamawiające mogą 
ograniczyć liczbę odpowiednich 
kandydatów, których zaproszą do udziału 
w postępowaniu, zgodnie z art. 72 ust. 2.

Tylko wykonawcy zaproszeni przez 
podmiot zamawiający po dokonaniu oceny 
wymaganych informacji mogą 
przedkładać projekty badawcze 
i innowacyjne mające na celu 
zaspokojenie potrzeb określonych przez 
podmiot zamawiający, które nie mogą 
zostać spełnione poprzez istniejące 
rozwiązania. Zamówienia udziela się 
wyłącznie na podstawie kryterium oferty 
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najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie 
z art. 76 ust. 1 lit. a).

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

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

Or. en

Poprawka 503
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43 skreślony
Partnerstwo innowacyjne
1. P a ń s t w a  członkowskie mogą 
postanowić, że podmioty zamawiające 
mogą stosować partnerstwo innowacyjne 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. 
Pańs two  członkowskie może podjąć 
decyzję o niedokonywaniu transpozycji do 
prawa krajowego procedury partnerstwa 
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innowacyjnego lub o ograniczeniu jej 
zastosowania do określonych rodzajów 
zamówień.

W partnerstwach innowacyjnych każdy 
wykonawca może złożyć wniosek 
o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi 
na zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) 
i c) w kontekście utworzenia 
zorganizowanego partnerstwa na rzecz 
opracowania produktu, usługi lub 
obiektów budowlanych o charakterze 
innowacyjnym oraz późniejszego zakupu 
odpowiednich dostaw, usług lub robót 
budowlanych, pod warunkiem że 
odpowiadają one uzgodnionym poziomom 
realizacji i kosztom.

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

3. Zamówienia udziela się zgodnie 
z przepisami dotyczącymi procedury 
negocjacyjnej z uprzednim zaproszeniem 
do ubiegania się o zamówienie określonej 
w art. 42. 

Podczas kwalifikacji kandydatów 
podmioty zamawiające zwracają 
szczególną uwagę na kryteria dotyczące 
zdolności i doświadczenia oferentów 
w zakresie badań i rozwoju lub 
opracowywania innowacyjnych 
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rozwiązań. Instytucje zamawiające mogą 
ograniczyć liczbę odpowiednich 
kandydatów, których zaproszą do udziału 
w postępowaniu, zgodnie z art. 72 ust. 2.

Tylko wykonawcy zaproszeni przez 
podmiot zamawiający po dokonaniu oceny 
wymaganych informacji mogą 
przedkładać projekty badawcze 
i innowacyjne mające na celu 
zaspokojenie potrzeb określonych przez 
podmiot zamawiający, które nie mogą 
zostać spełnione poprzez istniejące 
rozwiązania. Zamówienia udziela się 
wyłącznie na podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie 
z art. 76 ust. 1 lit. a).

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

Or. fr

Poprawka 504
Frank Engel, Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że podmioty zamawiające mogą stosować 
partnerstwo innowacyjne zgodnie 
z przepisami niniejszej dyrektywy.
Państwo członkowskie może podjąć 
decyzję o niedokonywaniu transpozycji do 
prawa krajowego procedury partnerstwa 
innowacyjnego lub o ograniczeniu jej 
zastosowania do określonych rodzajów 
zamówień.

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

Or. fr

Poprawka 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że podmioty zamawiające mogą stosować 
partnerstwo innowacyjne zgodnie 
z przepisami niniejszej dyrektywy.
Państwo członkowskie może podjąć 
decyzję o niedokonywaniu transpozycji do 
prawa krajowego procedury partnerstwa 
innowacyjnego lub o ograniczeniu jej 
zastosowania do określonych rodzajów 
zamówień.

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

Or. en

Uzasadnienie

Wspieranie partnerstw innowacyjnych jest w tym procesie modernizacji głównym priorytetem. 
Sama transpozycja procedury nie powinna być opcjonalna, powinna natomiast być jednolita
we wszystkich państwach członkowskich, aby zapewnić równe warunki.
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Poprawka 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W partnerstwach innowacyjnych każdy 
wykonawca może złożyć wniosek 
o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi 
na zaproszenie do ubiegania się
o zamówienie zgodnie z art. 39 ust. 2 lit. b) 
i c) w kontekście utworzenia 
zorganizowanego partnerstwa na rzecz 
opracowania produktu, usługi lub obiektów 
budowlanych o charakterze innowacyjnym 
oraz późniejszego zakupu odpowiednich 
dostaw, usług lub robót budowlanych, pod 
warunkiem że odpowiadają one 
uzgodnionym poziomom realizacji 
i kosztom.

W partnerstwach innowacyjnych każdy 
wykonawca może złożyć wniosek 
o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu w kontekście 
utworzenia zorganizowanego partnerstwa 
na rzecz opracowania produktu, usługi lub 
obiektów budowlanych o charakterze 
innowacyjnym oraz późniejszego zakupu 
odpowiednich dostaw, usług lub robót 
budowlanych, w przypadku których 
rozwiązania już dostępne na rynku nie są 
w stanie sprostać zapotrzebowaniu na nie,
pod warunkiem, że odpowiadają one 
uzgodnionym poziomom realizacji 
i kosztom. Zamówienia dotyczącego 
powołania partnerstwa innowacyjnego 
udziela się wyłącznie na podstawie 
kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie zgodnie z art. 76 ust. 1 lit. 
a).

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ulepsza nową procedurę dotyczącą partnerstw innowacyjnych.

Poprawka 507
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy) i drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Organizacja partnerstwa obejmuje 
kolejne etapy zgodnie z kolejnością 
kroków w procesie badawczo-
innowacyjnym, co może obejmować etap
wytworzenia produktu lub realizacji usług
lub zakończenia prac. Partnerstwo 
wyznacza cele pośrednie, które ma 
osiągnąć partner, oraz przewiduje płatność 
wynagrodzenia w odpowiednich ratach. W 
oparciu o te cele podmiot zamawiający 
może po każdym etapie postanowić 
zakończyć partnerstwo i rozpocząć nowe 
postępowanie o udzielenie zamówienia 
w odniesieniu do pozostałych etapów, pod 
warunkiem, że podmiot zamawiający 
określił w dokumentach specyfikujących 
zamówienie warunki, na jakich może 
zadecydować o zakończeniu partnerstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Ibid.
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Poprawka 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia udziela się zgodnie 
z przepisami dotyczącymi procedury 
negocjacyjnej z uprzednim zaproszeniem
do ubiegania się o zamówienie określonej 
w art. 42.

Zamówienia udziela się zgodnie 
z przepisami określonymi w lit. 1 a) do 1h) 
poniżej:

a) Instytucje zamawiające wskazują 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, które elementy określają 
minimalne wymagania, jakie należy 
spełnić. Wskazówki te są wystarczająco 
precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom 
ustalenie charakteru i zakresu 
zamówienia oraz podjęcie decyzji 
dotyczącej złożenia wniosku 
o dopuszczenie do udziału w procedurze. 
b) Minimalny termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału wynosi 30 dni 
od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub 30 dni od daty wysłania zaproszenia 
do potwierdzenia zainteresowania 
w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie. Minimalny 
termin składania pierwotnych ofert 
wynosi 30 dni od daty wysłania 
zaproszenia do składania ofert.
c) Instytucje zamawiające negocjują 
z oferentami złożone przez nich pierwotne
oferty oraz wszelkie kolejne złożone oferty 
w celu ulepszenia ich treści, tak by 
zapewnić lepsze spełnianie przez nie 
kryteriów udzielenia zamówienia 
określonych w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.
d) Podczas negocjacji instytucje 
zamawiające zapewniają równe 
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traktowanie wszystkich oferentów. W tym 
celu nie udzielają one informacji 
w sposób dyskryminacyjny, który może 
zapewnić niektórym oferentom przewagę 
nad innymi oferentami. Dopilnowują one 
w szczególności, aby wszyscy oferenci, 
których oferty nie zostały wyeliminowane, 
byli informowani na piśmie o wszelkich 
zmianach w specyfikacjach technicznych 
innych dokumentów specyfikujących 
zamówienie innych niż określające 
minimalne wymogi, dając tym oferentom 
odpowiednio dużo czasu na umozliwienie 
zmodyfikowania i ponownego złożenia 
poprawionych ofert uwzględniających te 
zmiany.
e) Zgodnie z art. 32 instytucje 
zamawiające nie ujawniają innym 
uczestnikom informacji poufnych 
udzielanych przez kandydata biorącego 
udział w negocjacjach bez jego zgody. 
Zgoda ta nie może mieć formy ogólnego 
zwolnienia, ale musi być wyrażona 
w odniesieniu do planowanego 
przekazania określonych informacji.
f) Minimalne wymogi i kryteria udzielenia 
zamówienia nie podlegają negocjacjom.
g) Po upływie terminu skłądania ofert 
a przed rozpoczęciem ich analizowania 
instytucje zamawiające mogą określić 
wagę przypisaną każdemu podtytułowi 
kryterium udzielenia zamówienia 
określonego z wyprzedzeniem zgodnie 
z art. 76 ust. 5, pod warunkiem że: 
i) kryteria udzielenia zamówienia 
określone w dokumentach 
specyfikujących zamówienie lub 
w ogłoszeniu o zamówieniu są 
niezmienione; 
ii) nie obejmuje to nowych elementów, 
które mogłyby wpłynąć na przygotowanie 
ofert;
iii) nie prowadzi to do dyskryminacji 
wobec żadnego oferenta.
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h) procedury dotyczące partnerstw 
innowacyjnych mogą zostać podzielone na 
kolejne etapy w celu ograniczenia liczby 
ofert będących przedmiotem negocjacji 
poprzez zastosowanie kryteriów udzielenia 
zamówienia wskazanych w ogłoszeniu 
o zamówieniu, zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania lub 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie. W ogłoszeniu o zamówieniu, 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania lub dokumentach 
specyfikujących zamówienie instytucja 
zamawiająca wskazuje jasno, czy 
skorzysta z takiego rozwiązania.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowa poprawka, łącząca procedurę dotyczącą partnerstw innowacyjnych z procedurą 
konkurencyjną z negocjacjami, niestosowaną w innych przypadkach do zamówień 
sektorowych, oraz umożliwiająca nieco szersze negocjacje, zważywszy że są one wymagane 
dla tych rodzajów zamówień, które wchodzą w zakres nowej procedury, co wyjaśnia, dlaczego 
tylko niektóre najważniejsze części art. 27 głównej dyrektywy o zamówieniach publicznych 
zostały tu przeniesione, by zapewnić przejrzystość i sprawiedliwość.

Poprawka 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas kwalifikacji kandydatów 
podmioty zamawiające zwracają 
szczególną uwagę na kryteria dotyczące 
zdolności i doświadczenia oferentów
w zakresie badań i rozwoju lub
opracowywania innowacyjnych rozwiązań.
Instytucje zamawiające mogą ograniczyć 
liczbę odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 72 ust. 2.

Podczas kwalifikacji kandydatów 
podmioty zamawiające zwracają 
szczególną uwagę na kryteria dotyczące 
zdolności kandydatów w zakresie badań 
i rozwoju oraz opracowywania 
innowacyjnych rozwiązań. Instytucje 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 72 ust. 2.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawienie procedury dotyczącej partnerstw innowacyjnych, ułatwiając skorzystanie z niej 
w szczególności innowacyjnym MŚP.

Poprawka 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tylko wykonawcy zaproszeni przez 
podmiot zamawiający po dokonaniu oceny 
wymaganych informacji mogą przedkładać 
projekty badawcze i innowacyjne mające 
na celu zaspokojenie potrzeb określonych 
przez podmiot zamawiający, które nie 
mogą zostać spełnione poprzez istniejące 
rozwiązania. Zamówienia udziela się 
wyłącznie na podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie 
z art. 76 ust. 1 lit. a).

Tylko wykonawcy zaproszeni przez 
podmiot zamawiający po dokonaniu oceny 
wymaganych informacji mogą przedkładać 
projekty badawcze i innowacyjne mające 
na celu zaspokojenie potrzeb określonych 
przez podmiot zamawiający, które nie 
mogą zostać spełnione poprzez istniejące 
rozwiązania.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawa udzielenia zamówienia jest już określona w poprzednich poprawkach dotyczących 
partnerstwa innowacyjnego.

Poprawka 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Struktura partnerstwa oraz w szczególności 
czas trwania i wartość poszczególnych 
etapów odzwierciedlają stopień 

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

etapów odzwierciedla stopień 
innowacyjności proponowanego 
rozwiązania i kolejność działań badawczo-
innowacyjnych niezbędnych do 
opracowania innowacyjnego rozwiązania 
niedostępnego jeszcze na rynku.
Szacunkowa wartość dostaw, usług lub 
robót budowlanych nie jest 
nieproporcjonalna do inwestycji 
wymaganych do ich rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zapewnia, że wykorzystanie partnerstw innowacyjnych jest odpowiednie 
do podstawowego celu nowej procedury oraz że są one opłacalne ekonomicznie.

Poprawka 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Te ograniczenia są już objęte poprzednią poprawką w sprawie partnerstw innowacyjnych.

Poprawka 514
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające mogą stosować 
procedurę negocjacyjną bez uprzedniego 
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie 
w następujących przypadkach:

Zabrania się podmiotom zamawiającym 
stosowania procedury negocjacyjnej bez 
ogłoszenia, by wynegocjować wyłącznie 
cenę usług. Podmioty zamawiające mogą 
stosować procedurę negocjacyjną bez 
uprzedniego zaproszenia do ubiegania się 
o zamówienie w następujących 
przypadkach:

Or. fr

Poprawka 515
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury z uprzednim zaproszeniem do 
ubiegania się o zamówienie nie złożono 
żadnej oferty bądź żadnej odpowiedniej 
oferty lub żadnego wniosku o 
dopuszczenie do udziału, o ile pierwotne 
warunki zamówienia nie ulegają zmianom;

Or. it

Poprawka 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli celem zamówienia jest stworzenie c) jeżeli z przyczyn artystycznych 
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lub uzyskanie dzieła sztuki; zamówienie może zostać udzielone tylko 
konkretnemu wykonawcy;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 517
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt i)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

i) braku konkurencji ze względów 
technicznych;

skreślony

Or. it

Poprawka 518
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) braku konkurencji ze względów 
technicznych;

i) braku konkurencji ze względów 
technicznych lub prawnych;

Or. en

Poprawka 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) braku konkurencji ze względów 
technicznych;

i) braku konkurencji ze względów 
technicznych lub prawnych;

Or. en

Poprawka 520
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (i)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

i) braku konkurencji ze względów 
technicznych;

i) braku konkurencji ze względów 
prawnych lub technicznych;

Or. de

Poprawka 521
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera d) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 522
Evelyne Gebhardt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera d) – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 523
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 524
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności
spowodowanej siłą wyższą – terminy 
przewidziane dla procedury otwartej, 
procedury ograniczonej lub procedury 
negocjacyjnej z uprzednim zaproszeniem 
do ubiegania się o zamówienie nie mogą 
być dotrzymane. Okoliczności 
przywoływane w celu uzasadnienia pilnej 
konieczności nie mogą być w żadnym 
wypadku wywołane przez podmiot 
zamawiający;

e) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności, która nie 
była do przewidzenia przez podmiot 
zamawiający – terminy przewidziane dla 
procedury otwartej, procedury 
ograniczonej lub procedury negocjacyjnej 
z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się 
o zamówienie nie mogą być dotrzymane.
Okoliczności przywoływane w celu 
uzasadnienia pilnej konieczności nie mogą 
być w żadnym wypadku wywołane przez 
podmiot zamawiający;

Or. en

Poprawka 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności
spowodowanej siłą wyższą – terminy 
przewidziane dla procedury otwartej, 
procedury ograniczonej lub procedury
negocjacyjnej z uprzednim zaproszeniem 
do ubiegania się o zamówienie nie mogą 
być dotrzymane. Okoliczności 
przywoływane w celu uzasadnienia pilnej 
konieczności nie mogą być w żadnym 
wypadku wywołane przez podmiot 
zamawiający;

e) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności – terminy 
przewidziane dla procedury otwartej, 
procedury ograniczonej lub procedury 
negocjacyjnej z uprzednim zaproszeniem 
do ubiegania się o zamówienie nie mogą 
być dotrzymane. Okoliczności 
przywoływane w celu uzasadnienia pilnej 
konieczności nie mogą być w żadnym 
wypadku wywołane przez podmiot 
zamawiający;

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie pilnej konieczności do przypadków, w których wystąpiła siła wyższa, byłoby 
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nadmiernym uproszczeniem.

Poprawka 526
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera e)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

e) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności 
spowodowanej siłą wyższą – terminy 
przewidziane dla procedury otwartej, 
procedury ograniczonej lub procedury 
negocjacyjnej z uprzednim zaproszeniem 
do ubiegania się o zamówienie nie mogą 
być dotrzymane. Okoliczności 
przywoływane w celu uzasadnienia pilnej 
konieczności nie mogą być w żadnym 
wypadku wywołane przez podmiot 
zamawiający;

e) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności 
spowodowanej wydarzeniami, których 
instytucja zamawiająca nie mogła 
przewidzieć – terminy przewidziane dla 
procedury otwartej, procedury 
ograniczonej lub procedury negocjacyjnej 
z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się 
o zamówienie nie mogą być dotrzymane.
Okoliczności przywoływane w celu 
uzasadnienia pilnej konieczności nie mogą 
być w żadnym wypadku wywołane przez 
podmiot zamawiający;

Or. de

Poprawka 527
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w przypadku zamówień na dostawy 
dotyczących dodatkowych dostaw 
realizowanych przez pierwotnego 
dostawcę, których celem jest częściowe 
wznowienie dostaw lub odnowienie 
instalacji bieżącego użytku, bądź 
zwiększenie dostaw lub rozbudowa 
instalacji istniejących, jeżeli zmiana 
dostawcy zobowiązywałaby podmiot 

f) w przypadku zamówień na dostawy 
dotyczących dodatkowych dostaw 
realizowanych przez pierwotnego 
dostawcę, których celem jest częściowe 
wznowienie dostaw lub odnowienie 
instalacji bieżącego użytku, bądź 
zwiększenie dostaw lub rozbudowa 
instalacji istniejących, jeżeli zmiana 
dostawcy zobowiązywałaby podmiot 
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zamawiający do nabywania materiałów 
o innych właściwościach technicznych, co 
powodowałoby niekompatybilność lub 
nieproporcjonalnie duże trudności 
techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu;

zamawiający do nabywania materiałów 
o innych właściwościach technicznych, co 
powodowałoby niekompatybilność lub 
nieproporcjonalnie duże trudności 
techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu; w 
przypadku dodatkowych robót 
budowlanych lub usług, które nie były 
uwzględnione w przyznanym początkowo 
projekcie, lub w zawartej uprzednio 
umowie, których wykonanie, ze względu 
na nieprzewidziane okoliczności, stało się 
konieczne dla realizacji zamówienia, pod 
warunkiem że zostaną one zlecone 
przedsiębiorcy budowlanemu lub 
usługodawcy realizującemu pierwotne 
zamówienie:
– jeżeli takich dodatkowych robót 
budowlanych lub usług nie można 
oddzielić od głównego zamówienia 
z przyczyn technicznych lub 
ekonomicznych, bez poważnych trudności 
dla podmiotu zamawiającego, lub
– jeżeli takie dodatkowe roboty budowlane 
lub usługi, mimo że dają się oddzielić od 
realizacji głównego zamówienia, są 
absolutnie niezbędne na jego dalszych 
etapach;

Or. en

Uzasadnienie

Obecna dyrektywa sektorowa przewiduje ujęcie „dodatkowych robót budowlanych lub usług” 
w spisie przypadków, w których podmiot zamawiający może zastosować procedurę bez 
uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie. Warunek ten ma ogromne znaczenie 
dla podmiotów zamawiających, zatem nie ma powodów, żeby usuwać go z tekstu nowej 
dyrektywy. Wyjątek przewidziany w nowym art. 82 ust. 6 wniosku nie jest – zasadniczo —
równoznaczny z pierwotnym przepisem (obecny art. 40 ust. 3 lit. f)), a jego treść nie obejmuje 
dokładnie takich samych okoliczności.

Poprawka 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w przypadku dodatkowych robót 
budowlanych lub usług, które nie były 
uwzględnione w przyznanym początkowo 
projekcie, lub w zawartej uprzednio 
umowie, których wykonanie, ze względu 
na nieprzewidziane okoliczności, stało się 
konieczne dla realizacji zamówienia, pod 
warunkiem że zostaną one zlecone 
przedsiębiorcy budowlanemu lub 
usługodawcy realizującemu pierwotne 
zamówienie:
i) jeżeli takich dodatkowych robót 
budowlanych lub usług nie można 
oddzielić od głównego zamówienia 
z przyczyn technicznych lub 
ekonomicznych, bez poważnych trudności 
dla podmiotu zamawiającego, lub
ii) jeżeli takie dodatkowe roboty 
budowlane lub usługi, mimo że dają się 
oddzielić od realizacji głównego 
zamówienia, są absolutnie niezbędne na 
jego dalszych etapach;

Or. en

Uzasadnienie

Obecna dyrektywa sektorowa przewiduje ujęcie „dodatkowych robót budowlanych lub usług” 
w spisie przypadków, w których podmiot zamawiający może zastosować procedurę bez 
uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie. Warunek ten ma ogromne znaczenie 
dla podmiotów zamawiających, zatem nie ma powodów, żeby usuwać go z tekstu nowej 
dyrektywy. Wyjątek przewidziany w nowym art. 82 ust. 6 wniosku nie jest – zasadniczo —
równoznaczny z pierwotnym przepisem (obecny art. 40 ust. 3 lit. f)), a jego treść nie obejmuje 
dokładnie takich samych okoliczności.

Poprawka 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)



AM\909613PL.doc 61/184 PE492.862v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) w przypadku dodatkowych robót 
budowlanych lub usług, które nie były 
uwzględnione w przyznanym początkowo 
projekcie, lub w zawartej uprzednio 
umowie, których wykonanie, ze względu 
na nieprzewidziane okoliczności, stało się 
konieczne dla realizacji zamówienia, pod 
warunkiem że zostaną one zlecone 
przedsiębiorcy budowlanemu lub 
usługodawcy realizującemu pierwotne 
zamówienie:
i) jeżeli takich dodatkowych robót 
budowlanych lub usług nie można 
oddzielić od głównego zamówienia 
z przyczyn technicznych lub 
ekonomicznych, bez poważnych trudności 
dla podmiotu zamawiającego, lub
ii) jeżeli takie dodatkowe roboty 
budowlane lub usługi, mimo że dają się 
oddzielić od realizacji głównego 
zamówienia, są absolutnie niezbędne na 
jego dalszych etapach;

Or. en

Uzasadnienie

Obecna dyrektywa sektorowa przewiduje ujęcie „dodatkowych robót budowlanych lub usług” 
w spisie przypadków, w których podmiot zamawiający może zastosować procedurę bez 
uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie. Warunek ten ma ogromne znaczenie 
dla podmiotów zamawiających, zatem nie ma powodów, żeby usuwać go z tekstu nowej 
dyrektywy. Wyjątek przewidziany w nowym art. 82 ust. 6 wniosku nie jest równoznaczny 
z pierwotnym przepisem.

Poprawka 530
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera j)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) w odniesieniu do zakupu towarów na 
szczególnie korzystnych warunkach od 
dostawcy definitywnie likwidującego 
swoją działalność, od likwidatorów 
w postępowaniu upadłościowym, lub 
w wyniku układu z wierzycielami lub
podobnej procedury wynikającej 
z krajowych przepisów ustawowych lub 
wykonawczych;

j) w odniesieniu do zakupu towarów na 
szczególnie korzystnych warunkach od 
dostawcy definitywnie likwidującego 
swoją działalność, od likwidatorów 
w postępowaniu upadłościowym lub 
w wyniku podobnej procedury wynikającej 
z krajowych przepisów ustawowych lub 
wykonawczych;

Or. en

Uzasadnienie

Częstej sytuacji, w której wykonawca zawarł ugodę z wierzycielami, nie należy uznawać za 
podstawę wykluczenia jako taką.

Poprawka 531
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jest nieprawidłowa lub niemożliwa do 
przyjęcia; oraz

a) jest nieprawidłowa lub niemożliwa do 
przyjęcia; lub

Or. en

Poprawka 532
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli podmiot zamawiający na mocy 
niniejszego artykułu podejmie decyzję 
o zastosowaniu procedury negocjacyjnej 
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bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania 
się o zamówienie, przedstawia organowi 
nadzoru, o którym mowa w art. 93, 
szczegółowe sprawozdanie zawierające 
uzasadnienie tej decyzji wraz z 
dokumentami specyfikującymi 
zamówienie oraz powiązanymi 
informacjami, a także, w przypadku 
zamiaru zastosowania procedury 
negocjacyjnej bez uprzedniego 
zaproszenia do ubiegania się 
o zamówienie na podstawie ust. 1 lit. a), 
dokumenty specyfikujące zamówienie z 
poprzedniego przetargu.

Or. it

Poprawka 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowa ramowa oznacza umowę zawartą 
pomiędzy co najmniej jednym podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 
wykonawcą, której celem jest określenie 
warunków dotyczących zamówień, które 
zostaną udzielone w danym okresie, 
w szczególności w odniesieniu do ceny 
oraz, w stosownych przypadkach, 
przewidywanych ilości.

Umowa ramowa oznacza umowę zawartą 
pomiędzy co najmniej jednym podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 
wykonawcą, której celem jest określenie 
warunków dotyczących zamówień, które 
zostaną udzielone w danym okresie.

Or. en

Uzasadnienie

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.
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Poprawka 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 535
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.
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Poprawka 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje zamawiające mają swobodę w zakresie regulowania umów ramowych wchodzących 
w zakres dyrektywy sektorowej, pod warunkiem, że stosują one procedury przewidziane w tej 
dyrektywie.

Poprawka 537
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Okres obowiązywania umowy ramowej nie 
przekracza sześciu lat, poza wyjątkowymi 
przypadkami, które są należycie 
uzasadnione, w szczególności ze względu 
na przedmiot umowy ramowej. Okres 
obowiązywania umowy ramowej 
w zakresie utrzymania oparty jest na cyklu 
życia danych robót budowlanych lub 
dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozwiązać problemy, takie jak w przypadku zamówień na utrzymanie na przykład wind.
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Poprawka 538
Frank Engel, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 539
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

Okres obowiązywania umowy ramowej nie 
przekracza czterech lat, chyba że ze 
względu na szczególny charakter 
przedmiotu umowy ramowej konieczne 
jest ustalenie dłuższego okresu.

Or. it
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Poprawka 540
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Okres trwania umów ramowych powinien zostać ograniczony, by zwiększyć konkurencyjność. 
Jednak zważywszy na fakt, że obecne dyrektywy nie przewidują żadnych ograniczeń, okres 
czterech lat wydaje się zbyt krótki i ograniczyłby zachęty dla oferentów, w szczególności MŚP, 
dotyczące uczestnictwa w przetargach, ponieważ na ich barkach spocząłby ciężar ponownego 
ubiegania się o zamówienie po krótkim okresie czasu.

Poprawka 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Poprawka 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany przepis odzwierciedla dyscyplinę umów ramowych przewidzianych klasyczną 
dyrektywą i należy go odrzucić, ponieważ jest on wbrew logice dyrektywy sektorowej. 
Dyrektywa sektorowa ma na celu składanie zamówień przez podmioty działające w danych 
sektorach na zasadzie szczególnego reżimu, bardziej elastycznego niż ten przewidziany 
w klasycznej dyrektywie.

Poprawka 543
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 544
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy umowę ramową 
zawiera się z jednym wykonawcą, 

skreślony
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zamówień opartych na takiej umowie 
udziela się na warunkach w niej 
określonych.
Na potrzeby udzielania takich zamówień 
podmioty zamawiające mogą na piśmie 
konsultować się z wykonawcą będącym 
stroną umowy ramowej, żądając od niego, 
w razie potrzeby, uzupełnienia oferty.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej rewizji było uproszczenie procedury i doprowadzenie do większej jasności prawnej 
– obecnie obowiązujący przepis jest znacznie prostszy (por. art. 14 w 2004/17/WE) i nie ma 
powodu, by go zmieniać.

Poprawka 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Poprawka 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Poprawka 547
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej rewizji było uproszczenie procedury i doprowadzenie do większej jasności prawnej 
– obecnie obowiązujący przepis jest znacznie prostszy (por. art. 14 w 2004/17/WE) i nie ma 
powodu, by go zmieniać.

Poprawka 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en
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Poprawka 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Poprawka 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 45 – paragraph 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Konkurencja, o której mowa w ust. 4 lit. 
b), opiera się na tych samych warunkach, 
które stosowano na potrzeby zawarcia 
umowy ramowej i, w razie potrzeby, na 

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

Or. en

Poprawka 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Konkurencja, o której mowa w ust. 4 lit. 
b), opiera się na tych samych warunkach, 
które stosowano na potrzeby zawarcia 
umowy ramowej i, w razie potrzeby, na 
bardziej szczegółowo sprecyzowanych 
warunkach, oraz, w stosownych 

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

Or. en

Poprawka 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 553
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 5 – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 555
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku bieżących zakupów, 
których cechy, jako ogólnie dostępnych na 
rynku, spełniają wymagania podmiotów 
zamawiających, podmioty zamawiające 
mogą stosować dynamiczny system 
zakupów. Dynamiczny system zakupów 
jest realizowany jako w pełni elektroniczny 
proces, otwarty przez cały swój okres 

1. W przypadku bieżących zakupów, 
których cechy, jako ogólnie dostępnych na 
rynku i o mniej więcej znormalizowanej 
jakości produktów, spełniają wymagania 
podmiotów zamawiających, podmioty 
zamawiające mogą stosować dynamiczny 
system zakupów. Systemu tego nie można 
stosować w celu nabywania usług oraz 
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ważności dla każdego wykonawcy, który 
spełnia kryteria kwalifikacji.

złożonych lub nieznormalizowanych 
produktów. Dynamiczny system zakupów 
jest realizowany jako w pełni elektroniczny 
proces, otwarty przez cały swój okres 
ważności dla każdego wykonawcy, który 
spełnia kryteria kwalifikacji.

Or. en

Poprawka 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 557
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 558
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku zakończenia 
funkcjonowania systemu – ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia, o którym mowa 
w art. 64.

skreślona

Or. en

Poprawka 559
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Podmioty zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert. Aukcje elektronicznej 
mogą być stosowane wyłącznie do 
powszechnie stosowanego nabywania 
towarów, które są ogólnie dostępne na 
rynku i których jakość podlega 
w mniejszym lub większym stopniu 
znormalizowanym kryteriom. Nie mogą 
być one stosowane w celu nabywania 
usług oraz złożonych lub 
nieznormalizowanych produktów.

Or. en

Poprawka 562
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 563
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 564
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Ten artykuł nie ma zastosowania do 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane.
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Or. it

Poprawka 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zamówienia udziela się na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, do
zaproszenia dołącza się również wynik 
pełnej oceny danej oferty, 
przeprowadzonej zgodnie z wagą 
kryteriów, o której mowa w art. 76 ust. 5 
akapit pierwszy.

Do zaproszenia dołącza się również wynik 
pełnej oceny danej oferty, 
przeprowadzonej zgodnie z wagą 
kryteriów, o której mowa w art. 76 ust. 5 
akapit pierwszy.

Or. en

Poprawka 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 48 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie mogą przewidzieć 
stosowanie katalogów elektronicznych w 
związku z zamówieniami na usługi 
i dostawy. Ten artykuł nie ma 
zastosowania do zamówień publicznych 
na roboty budowlane.

Or. it

Poprawka 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 49 – paragraph 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 569
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 50 skreślony
Pomocnicze działania zakupowe
Jednostki realizujące pomocnicze 
działania zakupowe są wybierane zgodnie 
z procedurami udzielania zamówień 
określonymi w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 570
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 51 – paragraph 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeden podmiot zamawiający lub więcej
podmiotów zamawiających może zgodzić 
się na przeprowadzenie niektórych 
konkretnych zamówień wspólnie.

1. Co najmniej dwa podmioty 
zamawiające lub więcej mogą zgodzić się 
na przeprowadzenie niektórych 
konkretnych zamówień wspólnie.

Or. en

Poprawka 571
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku przeprowadzania 
postępowania o udzielenie zamówienia
w całości wspólnie przez zainteresowane 
podmioty zamawiające, są one wspólnie 
odpowiedzialne za wypełnienie 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy. Uznaje się, że podmioty 
zamawiające prowadzą postępowanie 
o udzielenie zamówienia wspólnie, jeżeli 
jeden podmiot zamawiający przeprowadza 
procedurę zarówno w swoim imieniu, jak i 
w imieniu innych zainteresowanych 
podmiotów zamawiających.

Or. en

Poprawka 572
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 573
Raffaele Baldassarre
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 51 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

Jednak w przypadku przeprowadzania 
postępowania o udzielenie zamówienia i 
realizacji umów wynikających z tego 
postępowania przez więcej niż jeden z 
uczestniczących podmiotów 
zamawiających, każdy z podmiotów 
zamawiających nadal odpowiada za 
wypełnianie obowiązków wynikających z 
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do 
etapów, które przeprowadza. Państwa 
członkowskie określają warunki 
stosowania niniejszego artykułu zgodnie z 
odnośnym ustawodawstwem krajowym i w 
poszanowaniu ustawodawstwa 
wspólnotowego.

Or. it

Poprawka 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 52 skreślony
Wspólne udzielanie zamówień przez 
podmioty zamawiające z różnych państw 
członkowskich

1. Nie naruszając przepisów tytułu 
I rozdział III sekcja 2 podsekcja 2 
„Stosunki szczególne”, podmioty 
zamawiające z różnych państw 
członkowskich mogą wspólnie udzielać 
zamówień poprzez zastosowanie jednego 
ze sposobów opisanych w niniejszym 
artykule.
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2. Kilka podmiotów zamawiających może 
dokonywać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług od centralnej jednostki 
zakupującej znajdującej się w innym 
państwie członkowskim lub za jej 
pośrednictwem. W takim przypadku 
postępowanie o udzielenie zamówienia 
przeprowadza się zgodnie z przepisami 
krajowymi państwa członkowskiego, 
w którym znajduje się centralna jednostka 
zakupująca. 

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

a) przepisy krajowe, które mają 
zastosowanie do postępowania 
o udzielenie zamówienia;

b) wewnętrzną organizację postępowania 
o udzielenie zamówienia, w tym kwestie 
zarządzania postępowaniem, podziału 
obowiązków, podziału zamawianych robót 
budowlanych, dostaw lub usług oraz 
zawarcia umów.

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

4. W przypadku gdy kilka podmiotów 
zamawiających z różnych państw 
członkowskich utworzyło wspólny podmiot 
prawny, na przykład europejskie 
ugrupowanie współpracy terytorialnej na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady1 lub 
inny podmiot ustanowiony na mocy prawa 

                                               
1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19.
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unijnego, uczestniczące podmioty 
zamawiające uzgadniają w drodze decyzji 
właściwego organu mające zastosowanie 
przepisy regulujące udzielanie zamówień 
obowiązujące w jednym z następujących 
państw członkowskich:

a) przepisy krajowe państwa 
członkowskiego, w którym wspólny 
podmiot prawny ma siedzibę statutową;

b) przepisy krajowe państwa 
członkowskiego, w którym wspólny 
podmiot prawny prowadzi swoją 
działalność.

Porozumienie to może obowiązywać na 
czas nieokreślony, jeśli jest umocowane 
w akcie ustanawiającym wspólny podmiot 
prawny, bądź może być ograniczone do 
określonego okresu, określonych 
rodzajów zamówień lub do jednego 
konkretnego zamówienia lub większej ich 
liczby.

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

a) jeżeli jeden z uczestniczących 
podmiotów zamawiających przeprowadza 
postępowanie w imieniu pozostałych 
podmiotów lub zarządza tym 
postępowaniem, zastosowanie mają 
przepisy krajowe państwa członkowskiego 
tego podmiotu zamawiającego;

b) jeżeli postępowanie nie jest 
przeprowadzane przez jeden 
z uczestniczących podmiotów 
zamawiających w imieniu pozostałych 
podmiotów ani nie jest przez niego 
zarządzane oraz

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

c) jeżeli niemożliwe jest określenie prawa 
krajowego mającego zastosowanie 
zgodnie z lit. a) lub b), podmioty 
zamawiające stosują przepisy krajowe 
państwa członkowskiego podmiotu 
zamawiającego, który ponosi największą 
część kosztów.
6. W przypadku braku porozumienia 
określającego mające zastosowanie prawo 
zamówień publicznych na podstawie ust. 4 
przepisy krajowe regulujące 
przeprowadzanie postępowań o udzielenie 
zamówienia przez wspólne podmioty 
prawne ustanowione przez kilka 
podmiotów zamawiających z różnych 
państw członkowskich określa się zgodnie 
z poniższymi zasadami:

a) jeżeli właściwy organ wspólnego 
podmiotu prawnego przeprowadza 
postępowanie lub zarządza nim, 
zastosowanie mają przepisy krajowe 
państwa członkowskiego, w którym 
podmiot prawny ma siedzibę statutową;
b) jeżeli członek podmiotu prawnego 
przeprowadza postępowanie lub zarządza 
nim w imieniu tego podmiotu prawnego, 
zastosowanie mają zasady określone 
w ust. 5 lit. a) i b);
c) jeżeli niemożliwe jest określenie 
mającego zastosowanie prawa krajowego 
zgodnie z ust. 5 lit. a) i b), podmioty 
zamawiające stosują przepisy krajowe 
państwa członkowskiego, w którym 
podmiot prawny ma siedzibę statutową.
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7. Jeden podmiot zamawiający lub więcej 
podmiotów zamawiających może udzielać 
poszczególnych zamówień na mocy 
umowy ramowej zawartej przez podmiot 
zamawiający znajdujący się w innym 
państwie członkowskim lub wspólnie z tym 
podmiotem, pod warunkiem że umowa 
ramowa zawiera szczegółowe przepisy 
pozwalające odpowiedniemu podmiotowi 
zamawiającemu lub odpowiednim 
podmiotom zamawiającym na udzielanie 
poszczególnych zamówień.

8. Decyzje o udzieleniu zamówień 
w ramach transgranicznych zamówień 
podlegają zwykłym mechanizmom 
odwoławczym dostępnym na mocy 
mającego zastosowanie prawa krajowego. 

9. W celu umożliwienia efektywnego 
funkcjonowania mechanizmów 
odwoławczych państwa członkowskie 
zapewniają pełne wykonywanie decyzji 
organów odwoławczych w rozumieniu 
dyrektywy Rady 92/13/EWG1, 
znajdujących się w innych państwach 
członkowskich, w ich wewnętrznym 
porządku prawnym, jeżeli decyzje te 
dotyczą podmiotów zamawiających 
mających siedzibę na ich terytorium 
i uczestniczących w odpowiednim 
postępowaniu o udzielenie 
transgranicznego zamówienia.

Or. en

Poprawka 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 1

                                               
1 Dz.U. L 76 z 23.3.1992, s. 14.
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów tytułu 
I rozdział III sekcja 2 podsekcja 2
„Stosunki szczególne”, podmioty 
zamawiające z różnych państw 
członkowskich mogą wspólnie udzielać 
zamówień poprzez zastosowanie jednego 
ze sposobów opisanych w niniejszym 
artykule.

1. Nie naruszając przepisów tytułu 
I rozdział III sekcja 2 podsekcja 2
„Stosunki szczególne”, państwa 
członkowskie mogą przewidzieć, że
podmioty zamawiające mogą udzielać 
zamówień publicznych wspólnie
z podmiotami zamawiającymi z innych
państw członkowskich, jeżeli:

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kilka podmiotów zamawiających może 
dokonywać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług od centralnej jednostki 
zakupującej znajdującej się w innym 

skreślony
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państwie członkowskim lub za jej 
pośrednictwem. W takim przypadku 
postępowanie o udzielenie zamówienia 
przeprowadza się zgodnie z przepisami 
krajowymi państwa członkowskiego, 
w którym znajduje się centralna jednostka 
zakupująca.

Or. en

Poprawka 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 578
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

Przy określaniu prawa krajowego 
mającego zastosowanie zgodnie z lit. a) 
podmioty zamawiające muszą wybrać 
przepisy krajowe dowolnego państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się co 
najmniej jeden z uczestniczących 
podmiotów.
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Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) jeżeli jeden z uczestniczących 
podmiotów zamawiających przeprowadza 
postępowanie w imieniu pozostałych 
podmiotów lub zarządza tym 
postępowaniem, zastosowanie mają 
przepisy krajowe państwa członkowskiego 
tego podmiotu zamawiającego;
b) jeżeli postępowanie nie jest 
przeprowadzane przez jeden 
z uczestniczących podmiotów 
zamawiających w imieniu pozostałych 
podmiotów ani nie jest przez niego 
zarządzane oraz
i) dotyczy zamówienia na roboty 
budowlane, podmioty zamawiające stosują 
przepisy krajowe państwa członkowskiego, 
w którym zlokalizowana jest największa 
część tych robót budowlanych;
ii) dotyczy zamówienia na usługi lub 
dostawy, podmioty zamawiające stosują 
przepisy krajowe państwa członkowskiego, 
w którym realizowana jest główna część 
tych usług lub dostaw;
c) jeżeli niemożliwe jest określenie prawa 



PE492.862v02-00 94/184 AM\909613PL.doc

PL

krajowego mającego zastosowanie 
zgodnie z lit. a) lub b), podmioty 
zamawiające stosują przepisy krajowe 
państwa członkowskiego podmiotu 
zamawiającego, który ponosi największą 
część kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 580
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli niemożliwe jest określenie prawa 
krajowego mającego zastosowanie 
zgodnie z lit. a) lub b), podmioty 
zamawiające stosują przepisy krajowe 
państwa członkowskiego podmiotu 
zamawiającego, który ponosi największą 
część kosztów.

skreślona

Or. en

Poprawka 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku braku porozumienia 
określającego mające zastosowanie prawo 
zamówień publicznych na podstawie ust. 4 
przepisy krajowe regulujące 

skreślony
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przeprowadzanie postępowań o udzielenie 
zamówienia przez wspólne podmioty 
prawne ustanowione przez kilka 
podmiotów zamawiających z różnych 
państw członkowskich określa się zgodnie 
z poniższymi zasadami:
(a) jeżeli właściwy organ wspólnego 
podmiotu prawnego przeprowadza 
postępowanie lub zarządza nim, 
zastosowanie mają przepisy krajowe 
państwa członkowskiego, w którym 
podmiot prawny ma siedzibę statutową;
(b) jeżeli członek podmiotu prawnego 
przeprowadza postępowanie lub zarządza 
nim w imieniu tego podmiotu prawnego, 
zastosowanie mają zasady określone 
w ust. 5 lit. a) i b);
(c) jeżeli niemożliwe jest określenie 
mającego zastosowanie prawa krajowego 
zgodnie z ust. 5 lit. a) i b), podmioty 
zamawiające stosują przepisy krajowe 
państwa członkowskiego, w którym 
podmiot prawny ma siedzibę statutową.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Kilka podmiotów zamawiających 
z różnych państw członkowskich może 
dokonywać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług od centralnej jednostki 
zakupującej znajdującej się w innym 
państwie członkowskim lub za jej 
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pośrednictwem, jeżeli te państwa 
członkowskie przewidziały możliwość, 
o której mowa w art. 49 ust. 2 oraz 
wszystkie warunki, o których mowa w ust. 
1, są spełnione. W takim przypadku strony 
zawierają porozumienie, które określa, 
które krajowe przepisy będą miały 
zastosowanie do procedury udzielania 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeden podmiot zamawiający lub więcej 
podmiotów zamawiających może udzielać 
poszczególnych zamówień na mocy 
umowy ramowej zawartej przez podmiot 
zamawiający znajdujący się w innym 
państwie członkowskim lub wspólnie 
z tym podmiotem, pod warunkiem że 
umowa ramowa zawiera szczegółowe 
przepisy pozwalające odpowiedniemu 
podmiotowi zamawiającemu lub 
odpowiednim podmiotom zamawiającym 
na udzielanie poszczególnych zamówień.

7. Państwo członkowskie może określić, że
jeden podmiot zamawiający lub więcej 
podmiotów zamawiających może udzielać 
poszczególnych zamówień na mocy 
umowy ramowej zawartej przez podmiot 
zamawiający znajdujący się w innym 
państwie członkowskim lub wspólnie 
z tym podmiotem, pod warunkiem że
umowa ramowa zawiera szczegółowe 
przepisy pozwalające odpowiedniemu 
podmiotowi zamawiającemu lub 
odpowiednim podmiotom zamawiającym 
na udzielanie poszczególnych zamówień.

Or. en

Poprawka 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W celu umożliwienia efektywnego 
funkcjonowania mechanizmów 
odwoławczych państwa członkowskie 
zapewniają pełne wykonywanie decyzji 
organów odwoławczych w rozumieniu 
dyrektywy Rady 92/13/EWG47, 
znajdujących się w innych państwach 
członkowskich, w ich wewnętrznym 
porządku prawnym, jeżeli decyzje te 
dotyczą podmiotów zamawiających 
mających siedzibę na ich terytorium 
i uczestniczących w odpowiednim 
postępowaniu o udzielenie 
transgranicznego zamówienia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis może spowodować problemy w praktyce.  Nie jest jasne, jak państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, aby decyzje organów odwoławczych (które 
niekoniecznie mają prawny charakter) z siedzibą w innych państwach członkowskich były 
w pełni wykonywane w ich wewnętrznym porządku prawnym.

Poprawka 585
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 586
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Element zbędny.

Poprawka 587
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Uzasadnienie

Oferenci powinni mieć tylko możliwość otrzymywania informacji dostarczanych przez 
podmiot zamawiający w ramach procedury wstępnych konsultacji rynkowych, a nie 
„informacji wymienianych”, które mogą zawierać elementy oferty, co dyskryminowałoby 
oferentów uczestniczących w procedurze wstępnych konsultacji rynkowych.

Poprawka 588
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

i) do wyjaśnienia w zaproszeniu do 
udziału w konsultacji, jakie informacje 
będą uznawane za istotne i tym samym 
mogą zostać przekazane wszystkim 
potencjalnym oferentom, albo 
ii) do szczegółowego wskazania praw 
uczestników konsultacji i dostępnych im 
procedur, które pozwalają im na ochronę 
informacji poufnych. 
Danego kandydata lub oferenta wyklucza 
się z udziału w postępowaniu wyłącznie 
w przypadku, gdy nie ma innego sposobu 
zapewnienia zgodności z obowiązkiem 
przestrzegania zasady równego 
traktowania.
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Or. en

Poprawka 589
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

i) do wyjaśnienia w zaproszeniu do 
udziału w konsultacji, jakie informacje 
będą uznawane za istotne i tym samym 
mogą zostać przekazane wszystkim 
potencjalnym oferentom, albo 
ii) do szczegółowego wskazania praw 
uczestników konsultacji i dostępnych im 
procedur, które pozwalają im na ochronę 
informacji poufnych. 
Danego kandydata lub oferenta wyklucza 
się z udziału w postępowaniu wyłącznie 
w przypadku, gdy nie ma innego sposobu 
zapewnienia zgodności z obowiązkiem 
przestrzegania zasady równego 
traktowania.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 590
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Specyfikacje techniczne przedstawia się 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie. Precyzuje się w nich 
wymagane cechy robót budowlanych, 
usług lub dostaw, muszą one być też 
związane z przedmiotem zamówienia.

Or. en

Poprawka 591
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



PE492.862v02-00 102/184 AM\909613PL.doc

PL

Poprawka 592
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 593
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a), b) i c) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 596
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wszystkich zamówień 
sporządza się specyfikacje techniczne 
w taki sposób, by zapewnić, że produkty, 
usługi i roboty budowlane objęte 
zamówieniem spełniają wymogi prawa 
w zakresie ochrony danych na etapie 
projektowania procesu przetwarzania 
danych osobowych (uwzględnienie 
ochrony danych już w fazie 
projektowania).

Or. en
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Poprawka 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 601
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 3 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów środowiskowych, a także 
aspektów społecznych, pod warunkiem że 
parametry są dostatecznie precyzyjne, aby 
umożliwić oferentom ustalenie przedmiotu 
zamówienia, a instytucjom zamawiającym 
udzielenie zamówienia; w tym również 
zgodnie z wymogami dotyczącymi cech 
cyklu życia wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług;

Or. de
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Poprawka 603
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Specyfikacja techniczna oferty powinna zawierać także charakterystykę pod względem 
bezpieczeństwa, z uwagi na podejmowane ryzyko i odpowiedzialność

Poprawka 604
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych oraz, w kolejności 
preferencji, poprzez odniesienie do: norm 
krajowych przenoszących normy 
europejskie, europejskich aprobat
technicznych, wspólnych specyfikacji 
technicznych, norm międzynarodowych, 
innych systemów referencji technicznych 
ustanowionych przez europejskie organy 
normalizacyjne lub – w przypadku ich 
braku – do norm krajowych, krajowych 
aprobat technicznych lub krajowych 
specyfikacji technicznych dotyczących 

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

zasad projektowania, wyliczeń i realizacji 
robót budowlanych oraz wykorzystania 
dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą 
słowa „lub równoważne”;

Or. en

Poprawka 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Specyfikacje techniczne powinny być niedyskryminacyjne i neutralne pod względem 
technologicznym.  Te podstawowe zasady powinny mieć zastosowanie zarówno do 
korzystania z norm, jak i specyfikacji w zamówieniach.  Specyfikacje techniczne, które są 
niedyskryminacyjne i neutralne pod względem technologicznym, sprawiają, że wykonawcy 
konkurują w celu stworzenia najlepszych rozwiązań, co napędza innowacje i wzrost 
gospodarczy. Neutralność technologiczna gwarantuje również, że instytucje zamawiające 
mogą wybierać spośród najszerszego wachlarza produktów i usług, promując oferty 
najbardziej korzystne gospodarczo.
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Poprawka 606
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem
zamówienia, specyfikacje techniczne mogą 
odnosić się do konkretnego procesu 
produkcji lub pochodzenia, do
konkretnego procesu charakteryzującego 
produkty lub usługi, lub do znaku
towarowego, patentu, rodzaju lub danego
pochodzenia. Takim odniesieniom 
towarzyszą słowa „lub równoważne”.

Or. en

Poprawka 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

gdyż każde takie odniesienie mogłyby
prowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw
lub produktów. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się stosowanie 
takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest 
opisanie przedmiotu zamówienia 
w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały 
sposób zgodnie z ust. 3. Takim 
odniesieniom towarzyszą zawsze słowa
„lub równoważne”.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 609
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy zachować możliwość dostarczania dokładnych informacje dotyczących lokalizacji 
produkcji lub procesu na terytorium Unii Europejskiej, o ile uzasadnia to zamówienie.

Poprawka 610
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy podmiot zamawiający 
korzysta z możliwości zastosowania 
odniesienia do specyfikacji, o których 
mowa w ust. 3 lit. b), nie może on odrzucić 
oferty na podstawie faktu, iż roboty 
budowlane, dostawy i usługi będące 
przedmiotem oferty nie są zgodne ze 
specyfikacjami, do których się on odnosi, 
jeżeli oferent w odpowiedni sposób 
udowodni w swojej ofercie za pomocą
dowolnych odpowiednich środków, w tym 
za pomocą środków dowodowych, 
o których mowa w art. 56, że proponowane 
przez niego rozwiązania w równoważnym 
stopniu spełniają wymagania określone 
w specyfikacjach technicznych.

5. W przypadku gdy podmiot zamawiający 
korzysta z możliwości zastosowania 
odniesienia do specyfikacji, o których 
mowa w ust. 3 lit. b), nie może on odrzucić 
oferty na podstawie faktu, iż roboty 
budowlane, dostawy i usługi będące 
przedmiotem oferty nie są zgodne ze 
specyfikacjami, do których się on odnosi, 
jeżeli oferent w odpowiedni sposób 
udowodni w swojej ofercie za pomocą 
odpowiednich środków, w tym za pomocą 
środków dowodowych, o których mowa 
w art. 56, że proponowane przez niego 
rozwiązania w równoważnym stopniu 
spełniają wymagania określone 
w specyfikacjach technicznych.

Or. en

Poprawka 611
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W swojej ofercie oferent musi uzasadnić za 
pomocą wszelkich odpowiednich środków, 
w tym za pomocą środków, o których 
mowa w art. 56, że obiekty budowlane, 

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

usługi zgodne z normą spełniają 
wymagania wydajnościowe lub 
funkcjonalne określone przez podmiot 
zamawiający.

Or. en

Poprawka 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 6 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające muszą być 
w stanie kontrolować i śledzić spełnianie 
wymogów, zarówno w trakcie procesu 
przetargowego, jak i podczas 
wykonywania umowy.

Or. en

Poprawka 613
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy podmioty zamawiające 
określają cechy środowiskowe, społeczne 
lub inne cechy obiektów budowlanych, 
usług lub dostaw pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych,
o których mowa w art. 54 ust. 3 lit. a),
mogą one wymagać, aby te obiekty
budowlane, usługi lub dostawy były 
opatrzone określoną etykietą, pod 
warunkiem że spełnione są wszystkie 
następujące warunki:

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

Or. en
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Poprawka 614
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) wymagania, jakie należy spełnić w celu 
uzyskania etykiety, dotyczą wyłącznie
kryteriów, które są związane 
z przedmiotem zamówienia, i są 
odpowiednie dla określenia cech robót 
budowlanych, dostaw lub usług będących 
przedmiotem zamówienia;

Or. en

Poprawka 615
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 616
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wymagania, jakie należy spełnić w celu 
uzyskania etykiety, są oparte na kryteriach
obiektywnie możliwych do sprawdzenia 
i niedyskryminacyjnych;

Or. en

Poprawka 617
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

rządowe, konsumenci, producenci, 
dystrybutorzy, organizacje społeczne oraz 
organizacje zajmujące się ochroną 
środowiska;

Or. es

Poprawka 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 621
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) wymagania, jakie należy spełnić w celu 
uzyskania etykiety, są określane przez 
osobę trzecią, która jest niezależna od 
wykonawcy ubiegającego się o etykietę.

Or. en

Poprawka 622
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Podmioty zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, akceptują 
wszystkie równoważne etykiety, które 
spełniają wymagania konkretnej etykiety 
wskazanej przez podmioty zamawiające.
Podmioty zamawiające akceptują inne 
właściwe środki potwierdzające spełnienie 
takich wymogów, które mogą obejmować
dokumentację techniczną producenta
w przypadkach gdy dla danego 
wykonawcy etykieta jest niedostępna, lub
gdy nie ma on możliwości jej uzyskania 
we właściwym terminie, pod warunkiem, 
że brak dostępu nie został spowodowany 
przez samego wykonawcę. Aby uniknąć 
dyskryminacji tych oferentów, którzy 
inwestują czas i pieniądze w certyfikaty, 
obowiązkiem zapewnienia równoważności 
z określoną etykietą należy obarczyć 
oferenta domagającego się 
równoważności.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby nie dyskryminować tych oferentów, którzy poświęcają czas i pieniądze na uzyskiwanie 
certyfikatów lub raportów z testów, ciężarem zapewnienia równoważności należy obarczyć 
oferenta powołującego się na równoważność.

Poprawka 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, akceptują 

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

wszystkie równoważne etykiety, które 
spełniają wymagania etykiety wskazanej 
przez podmioty zamawiające.

Or. en

Poprawka 625
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

Podmioty zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, akceptują 
wszystkie równoważne etykiety, czyli 
etykiety opierające się na takich samych 
kryteriach oceny i metodach pomiaru,
które spełniają wymagania etykiety 
wskazanej przez podmioty zamawiające. 
W przypadku produktów, które nie są 
opatrzone etykietą, podmioty zamawiające 
akceptują również dokumentację 
techniczną producenta lub inne 
odpowiednie środki dowodowe.

Or. it

Poprawka 626
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające, które wymagają 
posiadania określonej etykiety, akceptują 

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

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

Wymóg dotyczący posiadania określonej 
etykiety ze strony podmiotu 
zamawiającego nie powinien 
dyskryminować oferentów w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Posługiwanie się etykietami przy określaniu kryteriów udzielenia i ich stosowaniu nie 
powinno powadzić do praktyk dyskryminacyjnych mających na celu uprzywilejowane 
traktowanie niektórych oferentów.

Poprawka 627
Frank Engel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedstawienie środków dowodzących 
równoważności w odniesieniu do 
uzyskania etykiety spoczywa na oferencie.

Or. fr

Poprawka 628
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit pierwszy



PE492.862v02-00 122/184 AM\909613PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 629
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 631
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 632
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim na ich 
wniosek wszelkie informacje związane 
z dowodami i dokumentami 
przedstawianymi zgodnie z art. 54 ust. 6, 
art. 55 oraz ust. 1, 2 i 3 niniejszego 
artykułu w celu udowodnienia zgodności 
z wymaganiami technicznymi. Właściwe
organy państwa członkowskiego
prowadzenia działalności przekazują te 
informacje zgodnie z art. 96.

4. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim na ich 
wniosek wszelkie informacje związane 
z dowodami i dokumentami 
przedstawianymi zgodnie z art. 54 ust. 6, 
art. 55 oraz ust. 1, 2 i 3 niniejszego 
artykułu. Właściwe organy państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności
przez wykonawcę przekazują te informacje 
zgodnie z art. 96.

Or. en

Poprawka 633
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek wykonawców 
zainteresowanych uzyskaniem 
zamówienia, podmioty zamawiające 
udostępniają specyfikacje techniczne, na 
które powołują się regularnie 
w zamówieniach na dostawy, roboty 
budowlane lub usługi, lub specyfikacje 
techniczne, które zamierzają stosować 
w odniesieniu do zamówień, w przypadku 
których okresowe ogłoszenie informacyjne 
jest zaproszeniem do ubiegania się 
o zamówienie. Specyfikacje te są 
udostępniane za pomocą środków 
elektronicznych poprzez nieograniczony,
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp.

1. Na wniosek wykonawców 
zainteresowanych uzyskaniem 
zamówienia, podmioty zamawiające 
udostępniają specyfikacje techniczne,
kryteria udzielenia zamówienia i klauzule 
dotyczące realizacji zamówienia, na które 
powołują się regularnie w zamówieniach 
na dostawy, roboty budowlane lub usługi, 
lub specyfikacje techniczne, które 
zamierzają stosować w odniesieniu do 
zamówień, w przypadku których okresowe 
ogłoszenie informacyjne jest zaproszeniem 
do ubiegania się o zamówienie.
Specyfikacje te są udostępniane za pomocą 
środków elektronicznych poprzez pełny, 
bezpośredni i bezpłatny dostęp. Podmioty 
zamawiające mogą – w określonych 
okolicznościach – poprosić o nazwisko, 
adres lub inne dane pozwalające na 
identyfikację oferenta.
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Or. en

Poprawka 634
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli specyfikacje techniczne są oparte 
na dokumentach dostępnych 
zainteresowanym wykonawcom poprzez
nieograniczony, pełny, bezpośredni 
i bezpłatny dostęp, wystarczające jest 
zawarcie odniesienia do tych dokumentów.

2. Jeżeli specyfikacje techniczne są oparte 
na dokumentach dostępnych 
zainteresowanym wykonawcom poprzez 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp, 
wystarczające jest zawarcie odniesienia do 
tych dokumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Może zaistnieć potrzeba sprawdzenia na przykład danych oferenta (nazwiska, adresu itd.)

Poprawka 635
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające mogą uwzględnić
warianty złożone przez oferenta 
i spełniające minimalne wymagania 
określone przez podmioty zamawiające.

Podmioty zamawiające uwzględniają
warianty złożone przez oferenta 
i spełniające minimalne wymagania 
określone przez podmioty zamawiające, 
jeżeli są one związane z przedmiotem 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 636
Frank Engel, Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające mogą uwzględnić 
warianty złożone przez oferenta 
i spełniające minimalne wymagania 
określone przez podmioty zamawiające.

Oferenci mogą składać oferty wariantowe, 
z propozycjami bazowymi.

Or. fr

Poprawka 637
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające mogą uwzględnić 
warianty złożone przez oferenta 
i spełniające minimalne wymagania 
określone przez podmioty zamawiające.

Podmioty zamawiające zasadniczo 
zezwalają oferentom na składanie ofert 
wariantowych. Jeżeli podmioty 
zamawiające nie chcą pozwolić na 
składanie ofert wariantowych, wskazują to 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub, 
w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, 
w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania. Bez takiego wskazania 
składanie ofert wariantowych jest 
dopuszczalne.

Or. en

Poprawka 638
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające mogą uwzględnić 
warianty złożone przez oferenta 
i spełniające minimalne wymagania 
określone przez podmioty zamawiające.

Podmioty zamawiające mogą zabronić 
oferentom składania ofert wariantowych.

Or. fr

Poprawka 639
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit -pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające mogą uwzględnić 
warianty złożone przez oferenta
i spełniające minimalne wymagania 
określone przez podmioty zamawiające.

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

Podmioty zamawiające mogą uwzględnić 
warianty złożone przez oferenta 
i spełniające minimalne wymagania 
określone przez podmioty zamawiające.

Or. fr

Poprawka 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające wskazują 
w specyfikacji, czy dopuszczają składanie 
ofert wariantowych, a jeśli tak –
minimalne wymagania, jakie muszą 
spełniać warianty, oraz wszelkie 
szczególne wymagania dotyczące ich 
przedstawienia. W przypadku 

skreślony
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dopuszczenia wariantów zapewniają 
również możliwość praktycznego 
stosowania wybranych kryteriów 
udzielenia zamówienia do ofert 
wariantowych spełniających te minimalne 
wymagania, a także do zgodnych 
z wymaganiami ofert, które nie mają 
charakteru wariantowego.

Or. en

Poprawka 641
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające wskazują 
w specyfikacji, czy dopuszczają składanie 
ofert wariantowych, a jeśli tak – minimalne 
wymagania, jakie muszą spełniać warianty, 
oraz wszelkie szczególne wymagania 
dotyczące ich przedstawienia. W 
przypadku dopuszczenia wariantów 
zapewniają również możliwość 
praktycznego stosowania wybranych 
kryteriów udzielenia zamówienia do ofert 
wariantowych spełniających te minimalne 
wymagania, a także do zgodnych 
z wymaganiami ofert, które nie mają 
charakteru wariantowego.

Podmioty zamawiające wskazują 
w specyfikacji, czy dopuszczają składanie 
ofert wariantowych, a jeśli tak – minimalne 
wymagania, jakie muszą spełniać warianty, 
oraz wszelkie szczególne wymagania 
dotyczące ich przedstawienia. Bez takiego 
wskazania odrzucenie ofert wariantowych 
nie jest dopuszczalne.

Or. en

Poprawka 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające wskazują
w specyfikacji, czy dopuszczają składanie 
ofert wariantowych, a jeśli tak –
minimalne wymagania, jakie muszą 
spełniać warianty, oraz wszelkie 
szczególne wymagania dotyczące ich 
przedstawienia. W przypadku 
dopuszczenia wariantów zapewniają 
również możliwość praktycznego 
stosowania wybranych kryteriów 
udzielenia zamówienia do ofert 
wariantowych spełniających te minimalne 
wymagania, a także do zgodnych 
z wymaganiami ofert, które nie mają 
charakteru wariantowego.

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

Or. fr

Poprawka 643
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające wskazują 
w specyfikacji, czy dopuszczają składanie 
ofert wariantowych, a jeśli tak –
minimalne wymagania, jakie muszą 
spełniać warianty, oraz wszelkie 
szczególne wymagania dotyczące ich 
przedstawienia. W przypadku 
dopuszczenia wariantów zapewniają 
również możliwość praktycznego 
stosowania wybranych kryteriów 
udzielenia zamówienia do ofert 
wariantowych spełniających te minimalne 
wymagania, a także do zgodnych 
z wymaganiami ofert, które nie mają 
charakteru wariantowego.

Podmioty zamawiające wskazują 
w specyfikacji, czy zabraniają składania 
ofert wariantowych, czy też nie. Bez 
takiego wskazania składanie ofert 
wariantowych jest dopuszczalne.

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

Or. fr

Poprawka 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 645
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W postępowaniach o udzielenie 
zamówienia na dostawy lub usługi 

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

podmioty zamawiające nie odrzucają 
wariantu wyłącznie na podstawie faktu, że 
jego wybór prowadziłby do udzielenia 
zamówienia na usługi zamiast zamówienia 
na dostawy albo do udzielenia zamówienia 
na dostawy zamiast zamówienia na usługi.

Or. en

Uzasadnienie

Aby sprzyjać innowacyjnym produktom i metodom produkcji, oferty wariantowe stanowią 
jedno z najlepszych narzędzi; dlatego należy wspierać, a nie utrudniać ich wykorzystanie.

Poprawka 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 647
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia można dzielić na części 
jednorodne lub niejednorodne.
Zastosowanie ma art. 13 ust. 7.

Aby w większej mierze ułatwić małym 
i średnim przedsiębiorstwom dostęp do 
zamówień publicznych, zamówienia 
publiczne można dzielić na części 
jednorodne lub niejednorodne.
Zastosowanie ma art. 13 ust. 7. W 
przypadku zamówienia, którego wartość 
jest równa lub większa od 1 000 000 EUR, 
instytucje zamawiające uzasadniają brak 
podziału zamówienia na części 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania.

Or. en

Poprawka 649
Cornelis de Jong
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia można dzielić na części
jednorodne lub niejednorodne.
Zastosowanie ma art. 13 ust. 7.

Aby uzyskać największy poziom 
konkurencji i o ile przedmiot zamówienia 
nie uniemożliwia wskazania odrębnych 
realizacji, podmiot zamawiający udziela 
zamówienia w osobnych częściach. Jeżeli 
nie istnieje możliwość podziału 
zamówienia na części, ponieważ przedmiot 
zamówienia uniemożliwia wskazanie 
odrębnych realizacji, instytucja 
zamawiająca przedstawia w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania konkretne 
wyjaśnienie swoich powodów.

Or. en

Poprawka 650
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia można dzielić na części
jednorodne lub niejednorodne.
Zastosowanie ma art. 13 ust. 7.

Zamówienia można dzielić na części. .

Or. fr

Poprawka 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia można dzielić na części
jednorodne lub niejednorodne.
Zastosowanie ma art. 13 ust. 7.

Zamówienia można dzielić na części. 
Zastosowanie ma art. 13 ust. 7.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia można dzielić na części 
jednorodne lub niejednorodne. 
Zastosowanie ma art. 13 ust. 7.

Zamówienia można dzielić na części 
jednorodne lub niejednorodne.
Jeżeli zamówienie, którego wartość jest 
równa progom określonym zgodnie z art. 
12 lub od nich wyższa, podmiot 
zamawiający przedstawia w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania konkretne 
wyjaśnienie powodów, dla których 
zamówienie zostało lub nie zostało 
podzielone na części.

Or. it

Poprawka 653
Cornelis de Jong



AM\909613PL.doc 135/184 PE492.862v02-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające – w ogłoszeniu 
o zamówieniu, w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania lub, 
w przypadku gdy ogłoszenie o istnieniu 
systemu kwalifikowania stanowi 
zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie, w zaproszeniu do składania 
ofert lub do negocjacji – wskazują, czy 
oferty mają być ograniczone tylko do 
jednej lub większej liczby części.

skreślony

Or. en

Poprawka 654
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające – w ogłoszeniu 
o zamówieniu, w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania lub, 
w przypadku gdy ogłoszenie o istnieniu 
systemu kwalifikowania stanowi 
zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie, w zaproszeniu do składania 
ofert lub do negocjacji – wskazują, czy
oferty mają być ograniczone tylko do 
jednej lub większej liczby części.

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

Or. fr

Poprawka 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające – w ogłoszeniu 
o zamówieniu, w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania lub, 
w przypadku gdy ogłoszenie o istnieniu 
systemu kwalifikowania stanowi 
zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie, w zaproszeniu do składania 
ofert lub do negocjacji – wskazują, czy 
oferty mają być ograniczone tylko do 
jednej lub większej liczby części.

W przypadku gdy podmiot zamawiający 
ogranicza składanie ofert tylko do jednej 
lub większej liczby części, wskazuje to 
w ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania lub, 
w przypadku gdy ogłoszenie o istnieniu 
systemu kwalifikowania stanowi 
zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie, w zaproszeniu do składania 
ofert lub do negocjacji, lub
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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zainteresowania określona jest 
maksymalna liczba tych części. Podmioty 
zamawiające ustalają i wskazują 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady 
udzielania poszczególnych części 
zamówienia, jeżeli zastosowanie 
wybranych kryteriów udzielenia 
zamówienia prowadziłoby do przyznania 
jednemu oferentowi większej liczby części 
niż wynosi ich maksymalna liczba.

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Poprawka 657
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Podmioty zamawiające określają 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, czy zastrzegają sobie prawo 
do dokonania takiego wyboru, a jeśli tak, 
to które części zamówienia mogą być 
grupowane w ramach jednej umowy.
Podmioty zamawiające najpierw ustalają 
oferty, które w największym stopniu 
spełniają kryteria udzielenia zamówienia 
określone zgodnie z art. 76 w odniesieniu 
do każdej poszczególnej części 
zamówienia. Mogą one zawrzeć umowę 
na więcej niż jedną część zamówienia 
z oferentem, który nie został 
sklasyfikowany na pierwszym miejscu 
w odniesieniu do wszystkich 
poszczególnych części objętych tą umową, 
pod warunkiem że kryteria udzielenia 
zamówienia określone zgodnie z art. 76 są 
w większym stopniu spełnione 
w odniesieniu do wszystkich części 
zamówienia objętych tą umową. Podmioty 
zamawiające określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie metody, jakie 
zamierzają wykorzystać, aby dokonać 
takiego porównania. Tego rodzaju metody 
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muszą być przejrzyste, obiektywne 
i niedyskryminacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Poprawka 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Podmioty zamawiające określają 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, czy zastrzegają sobie prawo 
do dokonania takiego wyboru, a jeśli tak, 
to które części zamówienia mogą być 
grupowane w ramach jednej umowy.
Podmioty zamawiające najpierw ustalają 
oferty, które w największym stopniu 
spełniają kryteria udzielenia zamówienia 
określone zgodnie z art. 76 w odniesieniu 
do każdej poszczególnej części 
zamówienia. Mogą one zawrzeć umowę 
na więcej niż jedną część zamówienia 
z oferentem, który nie został 
sklasyfikowany na pierwszym miejscu 
w odniesieniu do wszystkich 
poszczególnych części objętych tą umową, 
pod warunkiem że kryteria udzielenia 
zamówienia określone zgodnie z art. 76 są 
w większym stopniu spełnione 
w odniesieniu do wszystkich części 
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zamówienia objętych tą umową. Podmioty 
zamawiające określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie metody, jakie 
zamierzają wykorzystać, aby dokonać 
takiego porównania. Tego rodzaju metody 
muszą być przejrzyste, obiektywne 
i niedyskryminacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten może mieć skutek odwrotny do zamierzonego we wniosku, polegającego na 
stworzeniu lepszego dostępu MŚP do zamówień publicznych, ponieważ może prowadzić do 
agregacji zamówień, wyłączając tym samym MŚP.

Poprawka 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające określają 
w dokumentach specyfikujących 

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

Or. en

Poprawka 662
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające najpierw ustalają 
oferty, które w największym stopniu 
spełniają kryteria udzielenia zamówienia 
określone zgodnie z art. 76 w odniesieniu 
do każdej poszczególnej części 
zamówienia. Mogą one zawrzeć umowę 
na więcej niż jedną część zamówienia 
z oferentem, który nie został 
sklasyfikowany na pierwszym miejscu 
w odniesieniu do wszystkich 
poszczególnych części objętych tą umową, 
pod warunkiem że kryteria udzielenia 
zamówienia określone zgodnie z art. 76 są 
w większym stopniu spełnione 
w odniesieniu do wszystkich części 
zamówienia objętych tą umową. Podmioty 
zamawiające określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie metody, jakie 
zamierzają wykorzystać, aby dokonać 
takiego porównania. Tego rodzaju metody 
muszą być przejrzyste, obiektywne 
i niedyskryminacyjne.

skreślony

Or. en

Poprawka 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające najpierw ustalają 
oferty, które w największym stopniu 
spełniają kryteria udzielenia zamówienia 
określone zgodnie z art. 76 w odniesieniu 
do każdej poszczególnej części 
zamówienia. Mogą one zawrzeć umowę 
na więcej niż jedną część zamówienia 
z oferentem, który nie został 
sklasyfikowany na pierwszym miejscu 
w odniesieniu do wszystkich 
poszczególnych części objętych tą umową, 
pod warunkiem że kryteria udzielenia 
zamówienia określone zgodnie z art. 76 są 
w większym stopniu spełnione 
w odniesieniu do wszystkich części 
zamówienia objętych tą umową. Podmioty 
zamawiające określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie metody, jakie 
zamierzają wykorzystać, aby dokonać 
takiego porównania. Tego rodzaju metody 
muszą być przejrzyste, obiektywne 
i niedyskryminacyjne.

skreślony

Or. en

Poprawka 664
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Poprawka 666
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w przypadku gdy wykonawca figuruje 
w rejestrze uchybień określonym w art. 
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92a.

Or. en

Poprawka 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 64 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie dwóch miesięcy od udzielenia 
zamówienia lub zawarcia umowy 
ramowej, podmioty zamawiające 
przesyłają ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia dotyczące wyników 
postępowania o udzielenie zamówienia.

Podmioty zamawiające przesyłają 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 
dotyczące wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia nie później niż 
w terminie 14 dni od udzielenia 
zamówienia lub zawarcia umowy 
ramowej.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 668
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 64 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zamówień publicznych na 
usługi, wymienione w załączniku XVII B, 
instytucje zamawiające zaznaczają 
w ogłoszeniu, czy wyrażają swoją zgodę na 
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jego publikację. W odniesieniu do takich 
zamówień na usługi Komisja określa 
zasady sporządzania sprawozdań 
statystycznych na podstawie tych ogłoszeń, 
a także zasady publikacji tych sprawozdań 
zgodnie z procedurą określoną w art. 100.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 669
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 64 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku niekompletnego lub 
niespójnego ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, Komisja skontaktuje się 
z instytucją zamawiającą w celu uzyskania 
brakujących informacji lub wyjaśnienia 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 670
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 65 – ustęp 3
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie w rozumieniu art. 39 ust. 2 są 
publikowane w całości w jednym z 
języków urzędowych Unii, wybranym 
przez podmiot zamawiający. Ta wersja 
językowa stanowi jedyny autentyczny tekst 
ogłoszenia. Streszczenie obejmujące 
istotne elementy każdego ogłoszenia 
publikuje się w pozostałych językach 
urzędowych.

3. Zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie w rozumieniu art. 39 ust. 2 są 
publikowane w całości w jednym z 
języków urzędowych Unii, wybranym 
przez podmiot zamawiający. Ta wersja 
językowa stanowi jedyny autentyczny tekst 
ogłoszenia. Streszczenie obejmujące 
istotne elementy każdego ogłoszenia 
publikuje się przynajmniej w jeszcze 
jednym języku urzędowym Unii 
Europejskiej wybranym przez podmiot
zamawiający.

Or. it

Poprawka 671
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 65 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie w rozumieniu art. 39 ust. 2 są 
publikowane w całości w jednym z 
języków urzędowych Unii, wybranym 
przez podmiot zamawiający. Ta wersja 
językowa stanowi jedyny autentyczny tekst 
ogłoszenia. Streszczenie obejmujące 
istotne elementy każdego ogłoszenia 
publikuje się w pozostałych językach 
urzędowych.

3. Zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie w rozumieniu art. 39 ust. 2 są 
publikowane w całości w jednym z 
języków urzędowych Unii, wybranym 
przez podmiot zamawiający. Ta wersja 
językowa stanowi jedyny autentyczny tekst 
ogłoszenia. Streszczenie obejmujące 
istotne elementy każdego ogłoszenia 
publikuje się w języku angielskim.

Or. it

Poprawka 672
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogłoszeń, o których mowa w art. 61–64, 
oraz informacji w nich zawartych nie 
można publikować na poziomie krajowym 
przed publikacją wynikającą z art. 65.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Biurokratyczne i zbędne obciążenie oraz źródło błędów.

Poprawka 673
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające zapewniają
nieograniczony, pełny, bezpośredni 
i bezpłatny dostęp, za pomocą środków 
elektronicznych, do dokumentów 
specyfikujących zamówienie, od daty 
publikacji ogłoszenia zgodnie z art. 65 lub 
od daty wysłania zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania. Jeżeli 
zaproszenia do ubiegania się o zamówienie 
dokonuje się za pomocą ogłoszenia 
o istnieniu systemu kwalifikowania, dostęp 
ten jest oferowany tak szybko, jak jest to 
możliwe oraz najpóźniej z chwilą wysłania 
zaproszenia do składania ofert lub do 
negocjacji. W tekście ogłoszenia lub tych 
zaproszeń podaje się adres strony 
internetowej, na której dostępne są te 
dokumenty.

1. Podmioty zamawiające zapewniają 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp, za 
pomocą środków elektronicznych, do 
dokumentów specyfikujących zamówienie, 
od daty publikacji ogłoszenia zgodnie z art. 
65 lub od daty wysłania zaproszenia do 
potwierdzenia zainteresowania. Podmioty 
zamawiające mogą – w określonych 
okolicznościach – poprosić o nazwisko, 
adres lub inne dane pozwalające na 
identyfikację oferenta. Jeżeli zaproszenia 
do ubiegania się o zamówienie dokonuje 
się za pomocą ogłoszenia o istnieniu 
systemu kwalifikowania, dostęp ten jest 
oferowany tak szybko, jak jest to możliwe 
oraz najpóźniej z chwilą wysłania 
zaproszenia do składania ofert lub do 
negocjacji. W tekście ogłoszenia lub tych 
zaproszeń podaje się adres strony 
internetowej, na której dostępne są te 
dokumenty.

Or. en
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Uzasadnienie

Może zaistnieć potrzeba sprawdzenia na przykład danych oferenta (nazwiska, adresu itd.)

Poprawka 674
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W procedurze ograniczonej, partnerstwie 
innowacyjnym oraz procedurze 
negocjacyjnej z uprzednim zaproszeniem 
do ubiegania się o zamówienie podmioty 
zamawiające zapraszają równocześnie, na 
piśmie, zakwalifikowanych kandydatów do 
składania ofert lub do negocjacji.

W procedurze ograniczonej oraz 
procedurze negocjacyjnej z uprzednim 
zaproszeniem do ubiegania się 
o zamówienie podmioty zamawiające 
zapraszają równocześnie, na piśmie, 
zakwalifikowanych kandydatów do 
składania ofert lub do negocjacji.

Or. fr

Poprawka 675
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 676
Lara Comi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 2 – litera d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

d) każdego oferenta, który złożył 
dopuszczalną ofertę, o przebiegu i 
postępie negocjacji i dialogu z oferentami.

skreślona

Or. it

Poprawka 677
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokonując kwalifikacji uczestników
postępowania w ramach procedury 
ograniczonej, procedury negocjacyjnej lub 
partnerstwa innowacyjnego, przy 
podejmowaniu decyzji odnośnie do ich 
zakwalifikowania lub w przypadku 
aktualizacji kryteriów i zasad, podmioty 
zamawiające nie mogą:

3. Dokonując kwalifikacji uczestników 
procedury ograniczonej lub negocjacyjnej, 
przy podejmowaniu decyzji odnośnie do 
ich zakwalifikowania lub w przypadku 
aktualizacji kryteriów i zasad, podmioty 
zamawiające nie mogą:

Or. fr

Poprawka 678
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Podmioty zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, co 
najmniej w równoważny sposób,
z obowiązkami wynikającymi 

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

z ustawodawstwa krajowego w dziedzinie 
prawa socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska, lub układów 
zbiorowych mających zastosowanie 
w miejscu realizacji robót budowlanych, 
usługi lub dostawy, bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego 
i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XIV, oraz 
pod warunkiem, że są one związane 
z przedmiotem zamówienia.

Or. en

Poprawka 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Podmioty zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalono, że oferta ta nie jest zgodna 
z obowiązkami wynikającymi 
z prawodawstwa unijnego lub krajowego
w dziedzinie prawa socjalnego i prawa 
pracy lub prawa ochrony środowiska bądź 
z przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XIV.

Or. en

Poprawka 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Podmioty zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, co 
najmniej w równoważny sposób, z 
obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z obowiązkami 
dotyczącymi warunków pracy w ramach
łańcucha dostaw, jak stwierdzono 
w krajowych przepisach prawa pracy 
regulujących procesy produkcyjne oraz 
w międzynarodowych konwencjach
wymienionych w załączniku XIV, 
w zależności od tego, co jest najbardziej 
korzystne dla pracowników.

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

Or. en

Poprawka 682
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Instytucje zamawiające nie udzielają
zamówienia oferentowi, który złożył 
najlepszą ofertę, jeżeli ustalą – w oparciu 
o jednoznaczne i wystarczające dowody –
że oferta ta nie jest zgodna, co najmniej 
w równoważny sposób, z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii 
w dziedzinie prawa socjalnego i prawa 
pracy lub prawa ochrony środowiska bądź 
z przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XIV.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że instytucje zamawiające nie powinny udzielać zamówienia kandydatowi, 
który – jak dowiedziono – narusza prawo socjalne, prawo prace lub prawo ochrony 
środowiska.
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Poprawka 683
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W procedurze otwartej podmioty 
zamawiające mogą podjąć decyzję 
o rozpatrzeniu ofert przed weryfikacją 
kompetencji oferentów, pod warunkiem że 
przestrzegają odpowiednich przepisów art. 
70–79, w tym zasady, że zamówienia nie 
udziela się oferentowi, który powinien 
zostać wykluczony na podstawie art. 74 
lub który nie spełnia kryteriów 
kwalifikacji określonych przez podmiot 
zamawiający zgodnie z art. 72 ust. 1 i art. 
74.

skreślony

Or. fr

Poprawka 684
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W procedurze otwartej podmioty 
zamawiające mogą podjąć decyzję 
o rozpatrzeniu ofert przed weryfikacją 
kompetencji oferentów, pod warunkiem że 
przestrzegają odpowiednich przepisów art. 
70–79, w tym zasady, że zamówienia nie 
udziela się oferentowi, który powinien 
zostać wykluczony na podstawie art. 74 
lub który nie spełnia kryteriów 
kwalifikacji określonych przez podmiot 
zamawiający zgodnie z art. 72 ust. 1 i art. 
74.

skreślony

Or. fr
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Poprawka 685
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 6

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

6. W procedurze otwartej podmioty 
zamawiające mogą podjąć decyzję o 
rozpatrzeniu ofert przed weryfikacją 
kompetencji oferentów, pod warunkiem że 
przestrzegają odpowiednich przepisów art. 
70–79, w tym zasady, że zamówienia nie 
udziela się oferentowi, który powinien 
zostać wykluczony na podstawie art. 74 
lub który nie spełnia kryteriów 
kwalifikacji określonych przez podmiot 
zamawiający zgodnie z art. 72 ust. 1 i art. 
74.

skreślony

Or. it

Poprawka 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 98 w celu zmiany wykazu 
w załączniku XIV, jeżeli jest to konieczne 
ze względu na zawarcie nowych umów 
międzynarodowych lub modyfikację 
obowiązujących umów 
międzynarodowych.

skreślony

Or. en
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Poprawka 687
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 7

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 98 w celu zmiany wykazu w 
załączniku XIV, jeżeli jest to konieczne ze 
względu na zawarcie nowych umów 
międzynarodowych lub modyfikację 
obowiązujących umów 
międzynarodowych.

skreślony

Or. it

Poprawka 688
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy podmioty 
zamawiające potrzebują zapewnić 
odpowiednią równowagę pomiędzy 
konkretnymi cechami postępowania 
o udzielanie zamówienia a zasobami 
niezbędnymi do jego przeprowadzenia, 
mogą one, w ramach procedury 
ograniczonej, procedury negocjacyjnej lub 
partnerstwa innowacyjnego, ustalić 
obiektywne zasady i kryteria, które 
odzwierciedlają tę potrzebę oraz 
umożliwiają podmiotowi zamawiającemu 
ograniczenie liczby kandydatów, którzy 
zostaną zaproszeni do składania ofert lub 
do negocjacji. Liczba zakwalifikowanych 
kandydatów musi jednak uwzględniać 
konieczność zapewnienia odpowiedniego 
poziomu konkurencji.

2. W przypadku gdy podmioty 
zamawiające potrzebują zapewnić 
odpowiednią równowagę pomiędzy 
konkretnymi cechami postępowania 
o udzielanie zamówienia a zasobami 
niezbędnymi do jego przeprowadzenia, 
mogą one, w ramach procedury 
ograniczonej, procedury negocjacyjnej lub 
partnerstwa innowacyjnego, ustalić 
obiektywne zasady i kryteria, które 
odzwierciedlają tę potrzebę oraz 
umożliwiają podmiotowi zamawiającemu 
ograniczenie liczby kandydatów, którzy 
zostaną zaproszeni do składania ofert lub 
do negocjacji.
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Or. en

Poprawka 689
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli obiektywne zasady i kryteria 
wykluczenia i kwalifikacji wykonawców 
wnioskujących o zakwalifikowanie do 
systemu kwalifikowania obejmują wymogi 
odnoszące się do zdolności ekonomicznej i 
finansowej wykonawcy lub do jego 
zdolności technicznej i zawodowej, 
wykonawca może, w razie potrzeby, 
polegać na zdolności innych podmiotów, 
niezależnie od rodzaju powiązań prawnych 
pomiędzy nim a tymi podmiotami. W 
takim przypadku wykonawca musi 
udowodnić podmiotowi zamawiającemu, 
że będzie miał dostęp do tych zasobów 
przez cały okres ważności systemu 
kwalifikowania, przedstawiając na 
przykład w tym celu stosowne 
zobowiązanie tych podmiotów. W 
odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i 
finansowej podmioty zamawiające mogą 
wymagać od wykonawcy i tych podmiotów 
solidarnej odpowiedzialności za realizację 
zamówienia.

Jeżeli obiektywne zasady i kryteria 
wykluczenia i kwalifikacji wykonawców 
wnioskujących o zakwalifikowanie do 
systemu kwalifikowania obejmują wymogi 
odnoszące się do zdolności ekonomicznej i 
finansowej wykonawcy lub do jego 
zdolności technicznej i zawodowej, 
wykonawca może, w razie potrzeby, 
polegać na zdolności innych podmiotów, 
niezależnie od rodzaju powiązań prawnych 
pomiędzy nim a tymi podmiotami. 

Or. it

Poprawka 690
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obiektywne zasady i kryteria wykluczenia 
i kwalifikacji wykonawców wnioskujących 
o zakwalifikowanie do systemu 
kwalifikowania, jak również obiektywne 
zasady i kryteria wykluczenia i kwalifikacji 
kandydatów i oferentów w ramach 
procedury otwartej, procedury 
ograniczonej, procedury negocjacyjnej lub 
partnerstwa innowacyjnego, mogą 
obejmować podstawy wykluczenia 
wymienione w art. 55 dyrektywy 
2004/18/WE na warunkach w nim 
określonych.

Obiektywne zasady i kryteria wykluczenia 
i kwalifikacji wykonawców wnioskujących 
o zakwalifikowanie do systemu 
kwalifikowania, jak również obiektywne 
zasady i kryteria wykluczenia i kwalifikacji 
kandydatów i oferentów w ramach 
procedury otwartej, procedury 
ograniczonej, procedury negocjacyjnej lub 
partnerstwa innowacyjnego, mogą 
obejmować podstawy wykluczenia 
wymienione w art. 55 dyrektywy 
2004/18/WE na warunkach w nim 
określonych, w tym w art. 55 ust. 4 i 5 
dotyczących środków samonaprawczych.

Or. en

Poprawka 691
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obiektywne zasady i kryteria wykluczenia 
i kwalifikacji wykonawców wnioskujących 
o zakwalifikowanie do systemu 
kwalifikowania, jak również obiektywne 
zasady i kryteria wykluczenia i kwalifikacji 
kandydatów i oferentów w ramach 
procedury otwartej, procedury 
ograniczonej, procedury negocjacyjnej lub 
partnerstwa innowacyjnego, mogą 
obejmować podstawy wykluczenia 
wymienione w art. 55 dyrektywy 
2004/18/WE na warunkach w nim 
określonych.

Obiektywne zasady i kryteria wykluczenia 
i kwalifikacji wykonawców wnioskujących 
o zakwalifikowanie do systemu 
kwalifikowania, jak również obiektywne 
zasady i kryteria wykluczenia i kwalifikacji 
kandydatów i oferentów w ramach 
procedury otwartej, procedury 
ograniczonej lub procedury negocjacyjnej 
mogą obejmować podstawy wykluczenia 
wymienione w art. 55 dyrektywy 
2004/18/WE na warunkach w nim 
określonych.

Or. fr
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Poprawka 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obiektywne zasady i kryteria wykluczenia 
i kwalifikacji wykonawców wnioskujących 
o zakwalifikowanie do systemu 
kwalifikowania, jak również obiektywne 
zasady i kryteria wykluczenia i kwalifikacji 
kandydatów i oferentów w ramach 
procedury otwartej, procedury 
ograniczonej, procedury negocjacyjnej lub 
partnerstwa innowacyjnego, mogą 
obejmować podstawy wykluczenia 
wymienione w art. 55 dyrektywy 
2004/18/WE na warunkach w nim 
określonych.

Obiektywne zasady i kryteria wykluczenia 
i kwalifikacji wykonawców wnioskujących 
o zakwalifikowanie do systemu 
kwalifikowania, jak również obiektywne 
zasady i kryteria wykluczenia i kwalifikacji 
kandydatów i oferentów w ramach 
procedury otwartej, procedury 
ograniczonej, procedury negocjacyjnej lub 
partnerstwa innowacyjnego, obejmują
podstawy wykluczenia wymienione 
w art. 55 dyrektywy [.../.../UE] 
[zastępującej dyrektywę 2004/18/WE
w sprawie zamówień publicznych] na 
warunkach w nim określonych.

Or. en

Poprawka 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli podmiot zamawiający jest instytucją 
zamawiającą, wspomniane zasady 
i kryteria obejmują podstawy wykluczenia 
wymienione w art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy 
2004/18/WE na warunkach określonych 
we wspomnianym artykule.

skreślony

Or. en

Poprawka 694
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kryteria i zasady, o których mowa w ust. 
1, mogą obejmować kryteria kwalifikacji 
wymienione w art. 56 dyrektywy 
2004/18/WE na warunkach w nim
określonych, z uwzględnieniem 
w szczególności ograniczeń odnośnie do 
wymagań dotyczących rocznych obrotów, 
jak przewidziano w ust. 3 akapit drugi 
wspomnianego artykułu.

2. Kryteria i zasady, o których mowa w ust. 
1, mogą obejmować kryteria kwalifikacji 
wymienione w art. 56 dyrektywy 
2004/18/WE na warunkach w nim 
określonych, z uwzględnieniem 
w szczególności ograniczeń odnośnie do 
wymagań dotyczących rocznych obrotów,
przyjmowania oświadczeń własnych, 
a także europejskiego paszportu 
zamowień, jak przewidziano w ust. 3 
akapit drugi wspomnianego artykułu.

Or. en

Poprawka 695
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów stosowania ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu zastosowanie mają art.
57–60 dyrektywy 2004/18/WE.

3. Do celów stosowania ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu zastosowanie mają art.
55–60 dyrektywy 2004/18/WE.

Or. en

Poprawka 696
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy podmioty zamawiające 
wymagają przedstawienia certyfikatów 

W przypadku gdy podmioty zamawiające 
wymagają przedstawienia certyfikatów 



PE492.862v02-00 160/184 AM\909613PL.doc

PL

sporządzonych przez niezależne jednostki 
zajmujące się poświadczaniem spełnienia 
przez wykonawcę określonych norm 
zapewniania jakości, w tym w zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, 
odnoszą się one do systemów zapewniania 
jakości opartych na odpowiednich seriach 
norm europejskich poświadczonych przez
akredytowane jednostki spełniające serie 
norm europejskich dotyczących 
certyfikacji.

sporządzonych przez niezależne jednostki 
zajmujące się poświadczaniem spełnienia 
przez wykonawcę określonych norm 
zapewniania jakości, w tym w zakresie 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, 
odnoszą się one do systemów zapewniania 
jakości opartych na odpowiednich seriach 
norm europejskich poświadczonych przez
właściwe organy oceny zgodności.

Or. en

Poprawka 697
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające uznają 
równoważne certyfikaty jednostek 
mających siedzibę w innych państwach 
członkowskich. Akceptują one także inne 
dowody stosowania równoważnych 
środków zapewniania jakości, 
przedkładane przez wykonawców, którzy 
nie mają dostępu do takich certyfikatów 
ani możliwości ich uzyskania 
w odpowiednim terminie.

Podmioty zamawiające uznają 
równoważne certyfikaty jednostek 
mających siedzibę w innych państwach 
członkowskich. Akceptują one także inne 
dowody stosowania równoważnych 
środków zapewniania jakości, 
przedkładane przez wykonawców, którzy 
nie mają dostępu do takich certyfikatów 
ani możliwości ich uzyskania 
w odpowiednim terminie, pod warunkiem, 
że brak dostępu nie został spowodowany 
przez samego wykonawcę. Aby jednak 
uniknąć dyskryminacji tych oferentów, 
którzy inwestują czas i pieniądze 
w certyfikaty, obowiązkiem zapewnienia 
równoważności z określoną etykietą 
należy obarczyć oferenta domagającego 
się równoważności.

Or. en
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Poprawka 698
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające uznają 
równoważne certyfikaty jednostek 
mających siedzibę w innych państwach 
członkowskich. Akceptują one także inne 
dowody stosowania równoważnych 
środków zarządzania środowiskowego, 
przedkładane przez wykonawców, którzy 
nie mają dostępu do takich certyfikatów 
ani możliwości ich uzyskania 
w odpowiednim terminie.

Podmioty zamawiające uznają 
równoważne certyfikaty jednostek 
mających siedzibę w innych państwach 
członkowskich. Akceptują one także inne 
dowody stosowania równoważnych 
środków zarządzania środowiskowego, 
przedkładane przez wykonawców, którzy 
nie mają dostępu do takich certyfikatów 
ani możliwości ich uzyskania 
w odpowiednim terminie, pod warunkiem, 
że brak dostępu nie został spowodowany 
przez samego wykonawcę. Aby jednak 
uniknąć dyskryminacji tych oferentów, 
którzy inwestują czas i pieniądze 
w certyfikaty, obowiązkiem zapewnienia 
równoważności z określoną etykietą 
należy obarczyć oferenta domagającego 
się równoważności.

Or. en

Poprawka 699
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu niektórych usług,
kryteriami, na podstawie których podmioty 
zamawiające udzielają zamówień, są:

Or. en
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Poprawka 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 701
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług, 
kryterium, na podstawie którego podmioty 
zamawiające udzielają zamówień, jest
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie. 
Jeżeli zamówienie dotyczy dostawy 
towarów, w szczególności towarów 
zestandaryzowanych, podmioty 
zamawiające mogą oprzeć się na 
kryterium najniższej ceny w celu 
udzielenia zamówienia.

Or. fr
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Poprawka 702
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 704
Barbara Weiler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług 
kryterium, na którego podstawie podmioty 
zamawiające udzielają zamówień, jest
kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie.

Or. de

Poprawka 705
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; skreślona

Or. fr

Poprawka 706
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; skreślona

Or. de

Poprawka 707
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; skreślona

Or. fr

Poprawka 708
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. en

Poprawka 709
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. fr

Poprawka 710
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. fr

Poprawka 711
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. de

Poprawka 712
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. de

Poprawka 713
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. b) najniższa cena.

Or. it
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Poprawka 714
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. b) najniższa cena tylko w przypadku, gdy 
obiektywnie nie istnieją inne kryteria 
udzielenia zamówienia, w szczegolności 
w przypadku produktów 
znormalizowanych określonych w art. 2 
pkt 22a (nowy).

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy w większości przypadków decydującym kryterium udzielenia zamówienia 
powinna być oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, w odniesieniu do produktów 
znormalizowanych należy utrzymać kryterium najniższej ceny. „Produkty znormalizowane” 
są zdefiniowane jako produkty, które nie różnią się od siebie w sposób znaczny jeżeli chodzi 
o ich skład lub charakterystykę.

Poprawka 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie 
z wyborem dokonanym przez podmiot 
zamawiający, na podstawie wyłącznie 
ceny lub przy pomocy podejścia opartego 
na analizie kosztów i wyników, takiego jak 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 77.

skreślony

Or. fr
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Poprawka 716
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie 
z wyborem dokonanym przez podmiot 
zamawiający, na podstawie wyłącznie 
ceny lub przy pomocy podejścia opartego 
na analizie kosztów i wyników, takiego jak 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 77.

skreślony

Or. en

Poprawka 717
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie 
z wyborem dokonanym przez podmiot 
zamawiający, na podstawie wyłącznie ceny 
lub przy pomocy podejścia opartego na 
analizie kosztów i wyników, takiego jak 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 77.

Koszty można szacować, zgodnie 
z wyborem dokonanym przez podmiot 
zamawiający, przy pomocy podejścia 
opartego na analizie kosztów i wyników, 
takiego jak podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 77.

Or. en

Poprawka 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel



AM\909613PL.doc 169/184 PE492.862v02-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie z 
wyborem dokonanym przez podmiot 
zamawiający, na podstawie wyłącznie 
ceny lub przy pomocy podejścia opartego 
na analizie kosztów i wyników, takiego jak 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 77.

Koszty będą szacowane przy pomocy 
podejścia opartego na analizie kosztów i 
wyników, takiego jak podejście oparte na 
rachunku kosztów cyklu życia, zgodnie z 
warunkami określonymi w art. 77.

Or. de

Poprawka 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
o której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu 
widzenia podmiotu zamawiającego ustala 
się na podstawie kryteriów związanych 
z przedmiotem danego zamówienia.

Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
o której mowa w ust. 1, z punktu widzenia 
podmiotu zamawiającego ustala się na 
podstawie kryteriów związanych 
z przedmiotem danego zamówienia.
Kryteria te mogą obejmować, oprócz ceny 
lub kosztów, inne kryteria związane 
z przedmiotem danego zamówienia.
Koszty są szacowane przy pomocy 
podejścia opartego na analizie kosztów 
i wyników, takiego jak podejście oparte na 
rachunku kosztów cyklu życia, zgodnie 
z warunkami określonymi w art. 77.
W odniesieniu do produktów i usług 
wysoce zestandaryzowanych 
najważniejszym kryterium udzielenia 
zamówienia jest cena.
Inne kryteria mogą być następujące :

Or. fr
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Poprawka 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
o której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu 
widzenia podmiotu zamawiającego ustala 
się na podstawie kryteriów związanych 
z przedmiotem danego zamówienia.

Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
o której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu 
widzenia podmiotu zamawiającego ustala 
się na podstawie kryteriów związanych 
z przedmiotem danego zamówienia
publicznego oraz, w miarę możliwości, na 
podstawie monetyzacji cyklu życia 
w rozumieniu art. 2 pkt 22. 

Or. en

Poprawka 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
o której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu 
widzenia podmiotu zamawiającego ustala 
się na podstawie kryteriów związanych 
z przedmiotem danego zamówienia.

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

Or. fr

Poprawka 722
Evelyne Gebhardt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, o 
której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu 
widzenia podmiotu zamawiającego ustala 
się na podstawie kryteriów związanych z 
przedmiotem danego zamówienia.

Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, o 
której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu 
widzenia instytucji zamawiającej ustala się 
na podstawie kryteriów związanych z 
przedmiotem danego zamówienia
publicznego.

Or. de

Poprawka 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria te obejmują, oprócz ceny lub 
kosztu, o których mowa w ust. 1 lit. b), 
inne kryteria związane z przedmiotem 
danego zamówienia, takie jak:

.

Or. fr

Poprawka 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria te obejmują, oprócz ceny lub 
kosztu, o których mowa w ust. 1 lit. b), 
inne kryteria związane z przedmiotem 
danego zamówienia, takie jak:

Kryteria te mogą obejmować, oprócz ceny 
lub kosztu, o których mowa w ust. 1 lit. b), 
inne kryteria związane z przedmiotem 
danego zamówienia, takie jak:

Or. en
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Poprawka 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria te obejmują, oprócz ceny lub 
kosztu, o których mowa w ust. 1 lit. b),
inne kryteria związane z przedmiotem 
danego zamówienia, takie jak:

Koszty są szacowane przy pomocy 
podejścia opartego na analizie kosztów 
i wyników, takiego jak podejście oparte na 
rachunku kosztów cyklu życia, zgodnie 
z warunkami określonymi w art. 77. W 
odniesieniu do produktów i usług wysoce 
zestandaryzowanych najważniejszym 
kryterium udzielenia zamówienia jest 
cena. Inne kryteria mogą być następujące:

Or. fr

Poprawka 726
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria te obejmują, oprócz ceny lub 
kosztu, o których mowa w ust. 1 lit. b),
inne kryteria związane z przedmiotem 
danego zamówienia, takie jak:

Kryteria te obejmują inne kryteria 
związane z przedmiotem danego 
zamówienia publicznego, takie jak:

Or. de

Poprawka 727
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria te obejmują, oprócz ceny lub 
kosztu, o których mowa w ust. 1 lit. b),
inne kryteria związane z przedmiotem 
danego zamówienia, takie jak:

Kryteria te obejmują, oprócz ceny, inne 
kryteria związane z przedmiotem danego 
zamówienia publicznego, takie jak:

Or. en

Poprawka 728
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 731
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Rachunek kosztów cyklu życia powinien stanowić jedną z opcji w celu ustalenia oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie alternatywy dla niej.
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Poprawka 732
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

aa) godziwe warunki pracy, zdrowie i 
bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
poszanowanie zasad rokowań zbiorowych;
(Tę poprawkę należy umieścić przed lit. a) 
niniejszego ustępu.)

Or. it

Poprawka 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Przepis, zgodnie z którym wykonawca może po otrzymaniu zamówienia dokonać zmiany w 
składzie personelu wyłącznie za zgodą instytucji zamawiającej, która musi się upewnić, że w 
wyniku tej zmiany zostanie zachowana równoważna organizacja i jakość, spowodowałby duże 
obciążenia biurokratyczne lub też problemy związane z prawem pracy w szczególności w 
przypadku MŚP. Poza tym przepis ten byłby sprzeczny z zasadą oddzielenia kryteriów 
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odpowiedniości od kryteriów udzielenia zamówienia.

Poprawka 734
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Powinno to zależeć od instytucji zamawiającej – przykładowo przy renowacji starych 
budynków kryteria te są równie istotne, jak w przypadku projektowania prac.

Poprawka 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku zamówień na usługi oraz 
zamówień obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikację
i doświadczenie personelu wyznaczonego 
do realizacji danego zamówienia, co 

b) w każdym przypadku gdy jakość 
personelu ma zasadnicze znaczenie dla 
realizacji zamowienia, można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikacje
i doświadczenie personelu wyznaczonego 
do realizacji danego zamówienia, co 
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skutkuje tym, że po udzieleniu zamówienia 
taki personel może zostać zastąpiony 
wyłącznie za zgodą podmiotu 
zamawiającego, który musi sprawdzić, czy 
zastępstwo zapewnia równoważną 
organizację i jakość;

skutkuje tym, że po udzieleniu zamówienia 
taki personel może zostać zastąpiony 
wyłącznie za zgodą podmiotu 
zamawiającego;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 736
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 737
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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Poprawka 739
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 740
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Wyjątkowo skomplikowane sformułowanie – zbędne.

Poprawka 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

da) kryteria społeczne takie jak 
przestrzeganie godziwych warunków 
pracy i przepisów dotyczących zdrowia i 
bezpieczeństwa, rokowania zbiorowe, 
równość płci (np. równe wynagrodzenie, 
możliwość godzenia życia zawodowego i 
prywatnego), włączenie społeczne, w tym 
możliwości zatrudnienia pracowników 
niepełnosprawnych, pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub należących do słabszych grup 
społecznych (takich jak długotrwale 
bezrobotni, Romowie, migranci lub młodzi 
pracownicy czy starsi pracownicy), dostęp 
do wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
udział użytkowników i konsultacje z nimi, 
przystępność, handel oparty na prawach 
człowieka i normach etycznych;

Or. de

Poprawka 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Poprawka 743
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit drugi – litera d a) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

da) kryteria społeczne, takie jak 
równowaga płci, włączenie społeczne, w 
tym możliwości zatrudnienia dla 
pracowników niepełnosprawnych, 
pracowników znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji lub należących do 
słabszych grup społecznych, dostęp do 
szkolenia zawodowego w miejscu pracy, 
uczestnictwo użytkowników i konsultacje z 
nimi, przystępność cenowa;

Or. it

Poprawka 744
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Poprawka 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 747
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Kryteria udzielenia zamówienia są 
uzupełniane wymaganiami, które 
umożliwiają skuteczną weryfikację 
informacji przedstawianych przez 
oferentów.

Or. en

Uzasadnienie

Element zbędny.

Poprawka 748
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Rachunek kosztów cyklu życia obejmuje 
w odpowiednim zakresie część lub
wszystkie poniższe koszty ponoszone przez 
instytucję zamawiającą lub innych 
użytkowników w czasie cyklu życia 
produktu, usługi lub robót budowlanych, 
zgodnie z definicją w art. 2 pkt 22):
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Uzasadnienie

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

Poprawka 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) koszty wewnętrzne związane 
z użytkowaniem, takie jak koszty
utrzymania i koszty wydajnego 
gospodarowania zasobami (łącznie 
z efektywnością energetyczną), koszty 
recyklingu po wycofaniu z eksploatacji,
a także koszty skutków społecznych, jeżeli 
odnoszą się one do wykonania tego 
zamówienia. Koszty wewnętrzne obejmują 
również aspekty wydajnego projektowania 
i planowania oraz koszty przetwarzania,
takie jak korzystanie z elektronicznych 
środków komunikacji.

Or. en


