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Poprawka 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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); oraz

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zauważyć, że rachunek kosztów cyklu życia zasługuje na szczególną uwagę. To 
kryterium nie powinno stanowić obciążenia dla MŚP, które mogą borykać się z kosztami 
i obciążeniami administracyjnymi związanymi z określeniem kosztów cyklu życia danego 
produktu. W praktyce może to również prowadzić do komplikacji, ponieważ dopuszcza się 
różne metodologie obliczania kosztów.

Poprawka 751
Jürgen Creutzmann

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 związane z zakupem,

aa) koszty użytkowania, takie jak koszty 
zużycia energii i innych zasobów,

ab) koszty utrzymania,
ac) koszty związane z wycofaniem z 
eksploatacji, takie jak koszty zbiórki i 
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recyklingu;

Or. en

Poprawka 752
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Koszty zewnętrzne są trudne do oszacowania, a poza tym rachunek kosztów cyklu życia nie 
powinien 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 753
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

innych zanieczyszczeń oraz inne koszty 
łagodzenia zmiany klimatu.

Or. en

Poprawka 754
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zauważyć, że obliczanie kosztów cyklu życia zasługuje na szczególną uwagę. To 
kryterium nie powinno stanowić obciążenia dla MŚP, które mogą borykać się z kosztami 
i obciążeniami administracyjnymi związanymi z określeniem kosztów cyklu życia danego 
produktu. W praktyce może to również prowadzić do komplikacji, ponieważ dopuszcza się 
różne metodologie określania kosztów.

Poprawka 756
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy podmioty 
zamawiające oceniają koszty przy pomocy 
podejścia opartego na rachunku kosztów 
cyklu życia, określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie dane, jakie 
mają podać oferenci, oraz metodę, jaką 
będzie stosował zamawiający do 
określania kosztów cyklu życia. Metoda
stosowana do szacowania tych kosztów 
cyklu życia musi spełniać wszystkie 
następujące warunki:

Or. en

Poprawka 757
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy podmioty
zamawiające oceniają koszty przy pomocy 
podejścia opartego na rachunku kosztów 
cyklu życia, określają w dokumentach 
specyfikujących zamówienie metodykę 
stosowaną na potrzeby obliczania kosztów 

2. W przypadku gdy instytucje
zamawiające stosują podejście oparte na 
rachunku kosztów cyklu życia, określają w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
dane, jakie mają podać oferenci, oraz 
metodę, jaką będzie stosowała instytucja 
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cyklu życia. Stosowana metodyka musi 
spełniać następujące warunki:

zamawiająca do określania kosztów cyklu 
życia na podstawie tych danych.

a) została opracowana na podstawie 
danych naukowych lub na podstawie 
innych kryteriów obiektywnie możliwych 
do zweryfikowania i 
niedyskryminacyjnych;
b) została ustalona na potrzeby 
powtarzalnego lub ciągłego stosowania;
c) jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Podawanie szczegółowych przepisów dotyczących metodologii obliczania kosztów cyklu życia 
w niniejszej dyrektywie byłoby nieproporcjonalne, jeżeli zgodnie z powyższym wnioskiem 
rachunek kosztów cyklu życia ogranicza się do kosztów wewnętrznych począwszy od momentu 
zakupu. Ponieważ koszty wewnętrzne można zmierzyć stosunkowo łatwo na podstawie danych 
faktograficznych, instytucjom zamawiającym należy dać prawo stosowania własnej 
metodologii (która również musi zostać opublikowana).

Poprawka 758
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 760
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) została ustalona na potrzeby 
powtarzalnego lub ciągłego stosowania;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 761
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) podanie wymaganych danych przez 
wykonawców, w tym wykonawców z 
państw trzecich, jest możliwe przy 
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rozsądnym nakładzie pracy i zwykłym 
poziomie staranności.

Or. en

Poprawka 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) podanie przez wykonawców 
wymaganych danych jest możliwe przy 
rozsądnym nakładzie pracy i zwykłym 
poziomie staranności.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zauważyć, że obliczanie kosztów cyklu życia zasługuje na szczególną uwagę. To 
kryterium nie powinno stanowić obciążenia dla MŚP, które mogą borykać się z kosztami 
i obciążeniami administracyjnymi związanymi z określeniem kosztów cyklu życia danego 
produktu. W praktyce może to również prowadzić do komplikacji, ponieważ dopuszcza się 
różne metodologie określania kosztów.

Poprawka 763
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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podmiot zamawiający.

Or. en

Poprawka 764
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Podawanie szczegółowych przepisów dotyczących metodologii obliczania kosztów cyklu życia 
w niniejszej dyrektywie byłoby nieproporcjonalne, jeżeli zgodnie z powyższym wnioskiem 
rachunek kosztów cyklu życia ogranicza się do kosztów wewnętrznych począwszy od momentu 
zakupu. Ponieważ koszty wewnętrzne można zmierzyć stosunkowo łatwo na podstawie danych 
faktograficznych, instytucjom zamawiającym należy dać prawo stosowania własnej 
metodologii (która również musi zostać opublikowana).

Poprawka 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

225. W przypadku gdy wspólna metodyka 
obliczania kosztów cyklu życia została 
przyjęta w ramach unijnego aktu 

skreślony
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ustawodawczego, w tym w drodze aktów 
delegowanych na podstawie 
prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów, ma ona 
zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia 
zamówienia, o których mowa w art. 76 
ust. 1, obejmują rachunek kosztów cyklu 
życia.
Wykaz takich aktów ustawodawczych i 
delegowanych określa załącznik XV. 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 98 w odniesieniu do 
aktualizacji tego wykazu, w przypadku gdy 
takie zmiany okażą się konieczne w 
związku z przyjęciem, uchyleniem lub 
modyfikacją przepisów.

Or. de

Uzasadnienie

Z zadowoleniem należy przyjąć zachętę do uwzględniania kosztów cyklu życia w ramach 
zamówień publicznych. Jednak zobowiązanie prawne odnosi się do przyszłej, jeszcze 
nieokreślonej metody obliczeniowej i dlatego na obecnym etapie należy je odrzucić z powodu 
nieprzewidywalności.

Poprawka 766
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy wspólna metodyka 
obliczania kosztów cyklu życia została 
przyjęta w ramach unijnego aktu 
ustawodawczego, w tym w drodze aktów 
delegowanych na podstawie 
prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów, ma ona 
zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia 
zamówienia, o których mowa w art. 76 
ust. 1, obejmują rachunek kosztów cyklu 

skreślony
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życia.

Or. en

Uzasadnienie

Podawanie szczegółowych przepisów dotyczących metodologii obliczania kosztów cyklu życia 
w niniejszej dyrektywie byłoby nieproporcjonalne, jeżeli zgodnie z powyższym wnioskiem 
rachunek kosztów cyklu życia ogranicza się do kosztów wewnętrznych począwszy od momentu 
zakupu. Ponieważ koszty wewnętrzne można zmierzyć stosunkowo łatwo na podstawie danych 
faktograficznych, instytucjom zamawiającym należy dać prawo stosowania własnej 
metodologii (która również musi zostać opublikowana).

Poprawka 767
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy wspólna metodyka 
obliczania kosztów cyklu życia została 
przyjęta w ramach unijnego aktu 
ustawodawczego, w tym w drodze aktów 
delegowanych na podstawie 
prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów, ma ona 
zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia 
zamówienia, o których mowa w art. 76 ust. 
1, obejmują rachunek kosztów cyklu 
życia.

3. Każdą wspólną metodykę obliczania 
kosztów cyklu życia przyjętą w ramach 
unijnego aktu ustawodawczego na 
podstawie prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów lub w ramach 
europejskiej specyfikacji technicznej 
uznaje się za spełniającą kryteria 
określone w ust. 2 oraz można ją włączyć 
do kryteriów udzielenia zamówienia, o 
których mowa w art. 76 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje zamawiające należy zachęcać do uwzględniania kosztów cyklu życia. Jednak 
opracowanie metody obliczania nadal sprawia problemy. Obowiązek stosowania metody UE 
jest zdecydowanie zbyt ambitny. Ponadto przepisy europejskie dotyczące zamówień 
publicznych określają wymogi minimalne. Instytucje zamawiające mogą stosować surowsze 
wymogi, o ile są one zgodne z zasadami Traktatów oraz szczególnymi wymogami dotyczącymi 
kryteriów udzielenia zamówienia.
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Poprawka 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy wspólna metodyka 
obliczania kosztów cyklu życia została 
przyjęta w ramach unijnego aktu 
ustawodawczego, w tym w drodze aktów 
delegowanych na podstawie 
prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów, ma ona 
zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia 
zamówienia, o których mowa w art. 76 ust. 
1, obejmują rachunek kosztów cyklu życia.

3. W przypadku gdy wspólna metodyka
obliczania kosztów cyklu życia 
obejmująca między innymi zewnętrzne 
czynniki środowiskowe stała się 
obligatoryjna na mocy unijnego aktu 
ustawodawczego, ma ona zastosowanie, 
jeżeli kryteria udzielenia zamówienia, o 
których mowa w art. 76 ust. 1, obejmują 
rachunek kosztów cyklu życia.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólna metoda obliczania kosztów cyklu życia musi zostać przyjęta unijnym aktem 
ustawodawczym, a Komisja może jedynie zaktualizować załącznik XV. Z brzmienia art. 67 ust. 
3 akapit drugi powinno jasno wynikać, że na mocy tego przepisu powierza się Komisji jedynie 
prawo do przyjęcia aktów delegowanych w celu aktualizacji załącznika XV. W żadnym 
wypadku nie stanowi on dla Komisji podstawy do przyjęcia aktów delegowanych 
wprowadzających obowiązek stosowania jakiejkolwiek metodologii dotyczącej rachunku 
kosztów cyklu życia.

Poprawka 769
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz takich aktów ustawodawczych i 
delegowanych określa załącznik XV. 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 98 w odniesieniu do 
aktualizacji tego wykazu, w przypadku gdy 
takie zmiany okażą się konieczne w 

skreślony
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związku z przyjęciem, uchyleniem lub 
modyfikacją przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Podawanie szczegółowych przepisów dotyczących metodologii obliczania kosztów cyklu życia 
w niniejszej dyrektywie byłoby nieproporcjonalne, jeżeli zgodnie z powyższym wnioskiem 
rachunek kosztów cyklu życia ogranicza się do kosztów wewnętrznych począwszy od momentu 
zakupu. Ponieważ koszty wewnętrzne można zmierzyć stosunkowo łatwo na podstawie danych 
faktograficznych, instytucjom zamawiającym należy dać prawo stosowania własnej 
metodologii (która również musi zostać opublikowana).

Poprawka 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz takich aktów ustawodawczych i 
delegowanych określa załącznik XV. 
Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 98 w 
odniesieniu do aktualizacji tego wykazu, w 
przypadku gdy takie zmiany okażą się 
konieczne w związku z przyjęciem, 
uchyleniem lub modyfikacją przepisów.

Wykaz takich aktów ustawodawczych 
określa załącznik XV. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 98 w 
odniesieniu do aktualizacji tego wykazu, w 
przypadku gdy takie zmiany okażą się 
konieczne w związku z przyjęciem, 
uchyleniem lub modyfikacją przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólna metoda obliczania kosztów cyklu życia musi zostać przyjęta unijnym aktem 
ustawodawczym, a Komisja może jedynie zaktualizować załącznik XV. Z brzmienia art. 67 ust. 
3 akapit drugi powinno jasno wynikać, że na mocy tego przepisu powierza się Komisji jedynie 
prawo do przyjęcia aktów delegowanych w celu aktualizacji załącznika XV. W żadnym 
wypadku nie stanowi on dla Komisji podstawy do przyjęcia aktów delegowanych 
wprowadzających obowiązek stosowania jakiejkolwiek metodologii dotyczącej rachunku 
kosztów cyklu życia.
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Poprawka 771
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 78 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przeszkody w udzieleniu zamówienia Decyzja o nieudzieleniu zamówienia

Or. fr

Poprawka 772
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 78 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające nie zawierają 
umowy ze zwycięskim oferentem, jeżeli 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

Podmioty zamawiające mają prawo 
rezygnacji z kontynuowania postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 
Decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
uzasadnia się i informuje o niej 
wszystkich kandydatów i oferentów. 
Podmioty zamawiające nie zawierają 
umowy ze zwycięskim oferentem, jeżeli 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

Or. fr

Poprawka 773
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 78 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 78a
Rażąco niskie oferty
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1. Jeżeli w przypadku konkretnego
zamówienia oferty wydają się rażąco 
niskie w stosunku do zamawianych 
towarów, robót budowlanych lub usług, 
przed odrzuceniem tych ofert podmiot 
zamawiający zobowiązany jest zwrócić się 
na piśmie o podanie szczegółowych 
danych na temat tych elementów oferty, 
które uważa za istotne. Dane te mogą 
dotyczyć w szczególności:
a) ekonomiki danej metody budowlanej, 
procesu wytwarzania lub świadczonych 
usług;
b) technicznych lub wszelkich wyjątkowo 
korzystnych warunków, którymi 
dysponuje oferent w przypadku realizacji 
danych robót budowlanych albo dostawy 
odnośnych produktów czy usług;
c) oryginalności proponowanych przez 
oferenta robót budowlanych, dostaw lub 
usług;
d) zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony zatrudnienia i warunków pracy 
obowiązującymi w miejscu, w którym 
mają być realizowane roboty budowlane, 
usługi lub dostawy;
e) możliwości uzyskania przez oferenta 
pomocy państwa.
2. Podmiot zamawiający dokonuje 
weryfikacji poszczególnych elementów 
oferty w porozumieniu z oferentem i z 
uwzględnieniem przedstawionych 
dowodów.
3. Jeżeli oferty wydają się rażąco niskie z 
innych powodów, podmioty zamawiające 
mogą również zażądać odnośnych 
wyjaśnień.
4. Jeżeli podmiot zamawiający stwierdzi, 
że oferta jest rażąco niska, ponieważ 
oferent uzyskał pomoc państwa, wówczas 
podmiot zamawiający może odrzucić tę 
ofertę wyłącznie z tego powodu tylko 
wtedy, jeżeli po przeprowadzeniu rozmów 
z oferentem oferent nie jest w stanie 
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wykazać w odpowiednim terminie 
wyznaczonym przez podmiot zamawiający, 
że pomoc ta została przyznana w sposób 
zgodny z prawem. Podmiot zamawiający, 
który odrzucił ofertę w podanych 
okolicznościach, powiadamia o tym fakcie 
Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to art. 57 obowiązującej dyrektywy 2004/17/WE i nie ma powodu go zmieniać.

Poprawka 774
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 78 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 78b 
Oferty obejmujące produkty pochodzące 

z państw trzecich
1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie, o ile 
nie obowiązują żadne inne przepisy 
prawne, a także w stosunku do ofert 
obejmujących produkty pochodzące 
z państw trzecich, z którymi Unia nie 
zawarła wielostronnych ani dwustronnych 
umów zapewniających przedsiębiorstwom 
unijnym porównywalny i skuteczny dostęp 
do rynków tych państw trzecich. Niniejszy 
artykuł nie narusza zobowiązań Unii ani 
jej państw członkowskich wobec państw 
trzecich.
2. Każda oferta dotycząca zamówienia na 
dostawy może zostać odrzucona, jeżeli 
udział w niej produktów pochodzących z 
państw trzecich, określony zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 
z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającym Kodeks Celny Wspólnoty, 
przekracza 50% całkowitej wartości 
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produktów objętych ofertą. Do celów 
niniejszego artykułu oprogramowanie 
wykorzystywane w wyposażeniu sieci 
telekomunikacyjnych uważa się za 
produkty.
3. Z zastrzeżeniem drugiego akapitu, jeżeli 
w świetle kryteriów udzielenia zamówienia 
określonych w art. 72 co najmniej dwie 
oferty są równoważne, preferowane są te 
oferty, które nie mogą zostać odrzucone 
zgodnie z ust. 2. Do celów niniejszego 
artykułu ceny tych ofert uważa się za 
równoważne, jeżeli różnica pomiędzy nimi 
nie przekracza 3%.
Dana oferta nie jest jednak preferowana 
w stosunku do innej zgodnie z pierwszym 
akapitem, jeżeli jej przyjęcie 
zobowiązywałoby podmiot zamawiający do 
nabycia sprzętu różniącego się pod 
względem technicznym od sprzętu już 
wykorzystywanego, czego wynikiem 
byłaby niekompatybilność, techniczne 
trudności użytkowania czy utrzymania lub 
nieproporcjonalne koszty.
4. Do celów niniejszego artykułu przy 
ustalaniu wspomnianych w ust. 2 
proporcji produktów pochodzących z 
państw trzecich nie bierze się pod uwagę 
tych państw trzecich, na które decyzją 
Rady rozciągnięto korzyści płynące z 
przepisów niniejszej dyrektywy zgodnie z 
ust. 1.
5. Począwszy od drugiej połowy 
pierwszego roku następującego po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie coroczne sprawozdanie dotyczące 
postępów w wielostronnych bądź 
dwustronnych negocjacjach w sprawie 
dostępu przedsiębiorstw Wspólnoty do 
rynków państw trzecich w dziedzinach 
objętych niniejszą dyrektywą, a także 
wszelkich ewentualnych wyników 
osiągniętych dzięki takim negocjacjom 
oraz praktycznego wykonania wszelkich 
zawartych umów. W zależności od 
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rozwoju sytuacji Parlament Europejski i 
Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą, mogą zmienić 
postanowienia niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Dopóki nie obowiązuje żaden nowy przepis, stosowanie dotychczasowych przepisów jest 
konieczne i uzasadnione.

Poprawka 775
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 78 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 78c 
Relacje z państwami trzecimi w zakresie 

zamówień na roboty budowlane, dostawy i 
usługi

1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie 
wyłącznie dopóty, dopóki nie obowiązuje 
żaden inny przepis prawny. Państwa 
członkowskie informują Komisję o 
wszelkich ogólnych trudnościach 
prawnych czy merytorycznych, 
napotykanych i zgłaszanych przez ich 
przedsiębiorstwa przy uzyskiwaniu 
zamówień na usługi w państwach 
trzecich.
2. W terminie do dnia 31 grudnia 2014 r., 
a następnie okresowo Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie otwierania 
dostępu do zamówień na usługi w 
państwach trzecich oraz w sprawie 
postępów w negocjacjach z tymi 
państwami dotyczących tego przedmiotu, 
w szczególności w ramach Światowej 
Organizacji Handlu (WTO).
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3. Komisja dokłada wszelkich starań 
poprzez nawiązanie kontaktu z danym 
państwem trzecim, aby zaradzić powstałej 
sytuacji, jeżeli na podstawie sprawozdań, 
o których mowa w ust. 2 lub na podstawie 
innych informacji Komisja ustali, że w 
kontekście udzielania zamówień na usługi 
to państwo trzecie:
a) nie zapewnia przedsiębiorstwom Unii 
skutecznego dostępu porównywalnego z 
dostępem zapewnionym przez Unię 
przedsiębiorstwom z tego państwa; albo
b) nie traktuje przedsiębiorstw z Unii na 
równi z przedsiębiorstwami krajowymi lub 
nie stwarza im równych możliwości 
konkurowania z przedsiębiorstwami 
krajowymi; albo
c) traktuje przedsiębiorstwa z innych 
państw trzecich przychylniej niż 
przedsiębiorstwa z Unii.
4. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich trudnościach 
prawnych czy merytorycznych 
napotykanych i zgłaszanych przez ich 
przedsiębiorstwa, które to trudności 
wynikają z nieprzestrzegania 
międzynarodowych przepisów prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XIV i które te 
przedsiębiorstwa napotkały, usiłując 
uzyskać zamówienia w państwach 
trzecich.
5. W okolicznościach, o których mowa w 
ust. 3 i 4, Komisja może w dowolnym 
czasie zaproponować Radzie zawieszenie 
lub ograniczenie – na okres ustanawiany 
w decyzji – udzielenia zamówień na 
usługi:
a) przedsiębiorstwom podlegającym prawu 
danego państwa trzeciego;
b) przedsiębiorstwom powiązanym z 
przedsiębiorstwami wymienionymi w lit. a) 
oraz posiadającym zarejestrowaną 
siedzibę na terenie Unii, jednakże 
nieposiadającym bezpośrednich ani 
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skutecznych powiązań z gospodarką 
żadnego państwa członkowskiego;
c) przedsiębiorstwom przedstawiającym 
oferty, których przedmiotem są usługi 
pochodzące z danego państwa trzeciego.
Rada stanowi niezwłocznie większością 
kwalifikowaną.

Or. en

Uzasadnienie

Dopóki nie obowiązuje żaden nowy przepis, stosowanie dotychczasowych przepisów jest 
konieczne i uzasadnione.

Poprawka 776
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 79 skreślony
Rażąco tanie oferty
1. Podmioty zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących 
przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli 
spełnione są wszystkie następujące 
warunki: 
a) przedstawiona cena lub koszt są o 
ponad 50 % niższe niż średnia cena lub 
średni koszt pozostałych ofert;
b) przedstawiona cena lub koszt są o 
ponad 20 % niższe niż cena lub koszt 
drugiej najtańszej oferty;
c) złożono co najmniej pięć ofert.
2. W przypadku gdy oferty wydają się 
rażąco tanie z innych powodów, podmioty 
zamawiające mogą również zażądać 
takich wyjaśnień.
3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 i 
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2, mogą w szczególności dotyczyć:
a) ekonomiki danego procesu 
produkcyjnego, świadczonych usług lub 
metody budowy;
b) wybranych rozwiązań technicznych lub 
wyjątkowo korzystnych warunków, 
którymi dysponuje oferent na potrzeby 
dostawy towarów lub usług bądź realizacji 
robót budowlanych; 
c) oryginalności obiektu budowlanego, 
dostaw lub usług proponowanych przez 
oferenta;
d) zgodności, co najmniej w równoważny 
sposób, z obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XIV lub, w przypadku gdy 
nie ma to zastosowania, z innymi 
przepisami zapewniającymi równoważny 
stopień ochrony;
e) możliwości uzyskania przez oferenta 
pomocy państwa.
4. Podmiot zamawiający weryfikuje 
dostarczone informacje poprzez 
konsultacje z oferentem. 
Może on odrzucić ofertę wyłącznie w 
przypadku, gdy dowody nie uzasadniają 
niskiego poziomu ceny lub kosztów, 
biorąc pod uwagę elementy, o których 
mowa w ust. 3.
Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XIV.
5. Jeżeli podmiot zamawiający ustali, że 
oferta jest rażąco tania ze względu na fakt 
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otrzymania przez oferenta pomocy 
państwa, może odrzucić taką ofertę 
jedynie po konsultacji z oferentem, gdy 
nie jest on w stanie udowodnić w 
dostatecznym terminie wyznaczonym przez 
ten podmiot zamawiający, że pomoc ta 
była zgodna z zasadami rynku 
wewnętrznego w rozumieniu art. 107 
Traktatu. W przypadku odrzucenia oferty 
w takich okolicznościach podmiot 
zamawiający powiadamia o tym fakcie 
Komisję.
6. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, zgodnie z art. 97, wszelkie 
informacje dotyczące dowodów i 
dokumentów przedstawianych w związku z 
aspektami wymienionymi w ust. 3.

Or. en

Poprawka 777
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. de
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Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej obecnie dyrektywy.

Poprawka 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że w celu ustalenia, czy dana cena jest rażąco niska, nie należy wymagać 
spełnienia wszystkich warunków. Do uznania danej ceny za rażąco niską wystarcza często, 
aby zachodziła tylko jedna z wymienionych sytuacji.

Poprawka 779
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Podmioty zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących 
przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli
otrzymały przynajmniej pięć ofert i 
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

Or. it
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Poprawka 780
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 782
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Poprawka 783
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Ta dodatkowa sytuacja wydaje się właściwa, aby zaproponowaną cenę uznać za rażąco niską.

Poprawka 785
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedstawiona cena lub koszt są o 
ponad 20 % niższe niż cena lub koszt 

skreślona



AM\909614PL.doc 27/185 PE492.870v02-00

PL

drugiej najtańszej oferty;

Or. it

Poprawka 786
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 788
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) przedstawiona cena jest niższa niż 
ustawowe lub taryfowe płace minimalne –
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wraz z dodatkami i składkami na 
ubezpieczenie społeczne – w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Or. de

Poprawka 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) złożono co najmniej pięć ofert. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Żądanie pięciu ofert nie wydaje się właściwe w celu stwierdzenia, czy dana cena jest rażąco 
niska.

Poprawka 790
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 792
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy oferty wydają się 
rażąco tanie z innych powodów, podmioty 
zamawiające również mają obowiązek
zażądać takich wyjaśnień.

Or. de

Poprawka 793
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. es

Poprawka 794
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli w przypadku danego zamówienia 
oferty odnoszące się do świadczenia 
wydają się rażąco niskie, instytucja 
zamawiająca przed odrzuceniem tych 
ofert zwraca się na piśmie do oferenta o 
podanie szczegółów dotyczących 
składowych elementów oferty, w związku z 
którą uważa to za wskazane.
Wyjaśnienia te mogą w szczególności 
dotyczyć:

Or. de
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Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej obecnie dyrektywy.

Poprawka 795
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej obecnie dyrektywy.

Poprawka 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zgodności, 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 lub, 
w przypadku gdy nie ma to zastosowania, 
z innymi przepisami zapewniającymi 
równoważny stopień ochrony;
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Or. en

Poprawka 797
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony pracowników i warunków pracy, 
obowiązującymi w miejscu wykonania 
zobowiązania;

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej obecnie dyrektywy.

Poprawka 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zgodności, co najmniej w równoważny 
sposób, z obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z obowiązkami 
dotyczącymi warunków pracy w ramach 
łańcucha dostaw, jak stwierdzono w 
krajowych przepisach prawa pracy 
regulujących procesy produkcyjne oraz w 
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przepisami zapewniającymi równoważny 
stopień ochrony;

międzynarodowych konwencjach 
wymienionych w załączniku XIV, w
zależności od tego, co jest najbardziej 
korzystne dla pracowników. Przepisy te 
obejmują:
(i) przepisy określone w ośmiu głównych 
konwencjach MOP (wolność związkowa i 
rokowania zbiorowe, praca przymusowa i 
obowiązkowa, dyskryminacja w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania zawodu, 
praca dzieci);
(ii) bezpieczeństwo i higienę pracy;
(iii) czas pracy;
(iv) płace;
(v) ubezpieczenie społeczne;

Or. en

Poprawka 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zgodności z wymogami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa
ochrony środowiska lub z wymogami 
dotyczącymi warunków społecznych i
warunków zatrudnienia, takich jak 
bezpieczeństwo i higiena pracy, 
zabezpieczenie społeczne i warunki pracy, 
określonymi w unijnych i krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach 
międzynarodowego prawa pracy,
wymienionych w załączniku XIV, które 
mają zastosowanie w miejscu wykonania 
zobowiązania (zobowiązania te mają 
zastosowanie również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy z 
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jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim),
lub, w przypadku gdy nie ma to 
zastosowania, z innymi przepisami 
zapewniającymi równoważny stopień 
ochrony;

Or. de

Poprawka 800
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

229. Podmiot zamawiający weryfikuje 
dostarczone informacje poprzez 
konsultacje z oferentem.

skreślony

Może on odrzucić ofertę wyłącznie w 
przypadku, gdy dowody nie uzasadniają 
niskiego poziomu ceny lub kosztów, 
biorąc pod uwagę elementy, o których 
mowa w ust. 3.
Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XIV.

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej obecnie dyrektywy.

Poprawka 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii 
w dziedzinie prawa socjalnego i prawa 
pracy, 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 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ cena lub koszty podane w 
ofercie nie obejmują kosztów wytwarzania 
danego produktu, świadczenia usług czy 
wykonania robót budowlanych będących 
przedmiotem zamówienia publicznego, 
biorąc pod uwagę warunki gospodarcze, w 
szczególności jeżeli jest ona niezgodna z 
obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XIV.

Or. en



PE492.870v02-00 36/185 AM\909614PL.doc

PL

Uzasadnienie

W trosce o pewność prawa instytucje zamawiające powinny być zobowiązane do odrzucenia 
oferty, gdy stwierdzą, że podana w niej cena nie pokrywa kosztów ponoszonych przez 
wykonawcę. Należy podkreślić, że rażąco niskie oferty – w szczególności takie, które nie 
gwarantują zwrotu kosztów wytworzenia produktów, świadczenia usług lub wykonania robót 
budowlanych będących przedmiotem zamówienia publicznego – to jeden z głównych 
czynników, które mogą zagrozić realizacji zamówień publicznych ze szkodą dla interesu 
publicznego.

Poprawka 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
obowiązkami dotyczącymi warunków 
pracy w ramach łańcucha dostaw, 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.
Przepisy te obejmują:
a) przepisy określone w ośmiu głównych 
konwencjach MOP (wolność związkowa i 
rokowania zbiorowe, praca przymusowa i 
obowiązkowa, dyskryminacja w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania zawodu, 
praca dzieci);
b) bezpieczeństwo i higienę pracy;
c) czas pracy;
d) płace;
e) ubezpieczenie społeczne.
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Or. en

Poprawka 804
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli podmiot zamawiający ustali, że 
oferta jest rażąco tania ze względu na fakt 
otrzymania przez oferenta pomocy 
państwa, może odrzucić taką ofertę jedynie 
po konsultacji z oferentem, gdy nie jest on 
w stanie udowodnić w dostatecznie długim
terminie wyznaczonym przez ten podmiot 
zamawiający, że pomoc ta została 
przyznana zgodnie z prawem. W 
przypadku odrzucenia oferty w takich 
okolicznościach podmiot zamawiający 
powiadamia o tym fakcie Komisję.

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej obecnie dyrektywy.

Poprawka 805
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli podmiot zamawiający ustali, że 
oferta jest rażąco tania ze względu na fakt 
otrzymania przez oferenta pomocy 
państwa, może odrzucić taką ofertę jedynie 
po konsultacji z oferentem, gdy nie jest on 
w stanie udowodnić w dostatecznym 

5. Oferenci muszą przy składaniu oferty 
złożyć oświadczenie, zgodnie z którym nie 
korzystają w ramach oferty z pomocy 
państwa niezgodnej z art. 107 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub 
która byłaby niezgodna z art. 107 
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terminie wyznaczonym przez ten podmiot 
zamawiający, że pomoc ta była zgodna z 
zasadami rynku wewnętrznego w 
rozumieniu art. 107 Traktatu. W przypadku 
odrzucenia oferty w takich okolicznościach 
podmiot zamawiający powiadamia o tym 
fakcie Komisję.

Traktatu, gdyby państwo przyznające tę 
pomoc było członkiem Unii Europejskiej, 
oraz dostarczyć na żądanie podmiotu 
zamawiającego wszelkie dokumenty 
poświadczające ten fakt.

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

Jeżeli okaże się, że w ramach wybranej 
oferty oferent korzystał z pomocy państwa, 
która jest niezgodna z prawem, 
postępowanie o udzielenie zamówienia 
musi zostać unieważnione.

Or. fr

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa europejskie muszą coraz częściej konkurować z przedsiębiorstwami z 
państw trzecich korzystającymi ze znacznej pomocy publicznej, a zatem niezwykle ważne jest 
stworzenie równych warunków konkurencji dla wszystkich ofert składanych w obrębie Unii 
Europejskiej i zobligowanie podmiotów zamawiających do odrzucenia oferty, w ramach 
której oferent korzystał z pomocy państwa niezgodnej z traktatem.

Poprawka 806
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Instytucje zamawiające automatycznie 
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odrzucają oferty zawierające obniżki 
większe niż 50% średniej ceny wszystkich 
przedstawionych ofert.

Or. it

Poprawka 807
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

231. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, zgodnie z art. 97, wszelkie 
informacje dotyczące dowodów i 
dokumentów przedstawianych w związku z 
aspektami wymienionymi w ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej obecnie dyrektywy.

Poprawka 808
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli po sprawdzeniu złożonych przez 
oferenta wyjaśnień podmiot zamawiający 
zamierza przyjąć rażąco niską ofertę 
obejmującą dostawy lub usługi 
pochodzące spoza Unii, w której wartość 
nieobjętych ofertą dostaw lub usług 
przekracza 50% całkowitej wartości 
dostaw lub usług objętych ofertą, zgodnie 
z art. 37a informuje o tym na piśmie 
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pozostałych oferentów, podając przyczyny 
rażąco niskiego charakteru 
przedstawionej ceny lub kosztów.
Podmiot zamawiający może nie udzielić 
pewnych informacji, jeżeli stanowiłoby to 
przeszkodę w egzekwowaniu prawa, było 
poza tym niezgodne z interesem 
publicznym, stanowiło uszczerbek dla 
uzasadnionych interesów handlowych 
prywatnych lub państwowych 
wykonawców, bądź też mogło zaburzać 
uczciwą konkurencję między nimi.

Or. en

Poprawka 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 79a
Oferty obejmujące produkty pochodzące z 

państw trzecich
1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
ofert obejmujących produkty pochodzące 
z państw trzecich, z którymi Unia nie 
zawarła wielostronnych ani dwustronnych 
umów zapewniających przedsiębiorstwom 
z Unii porównywalny i skuteczny dostęp 
do rynków tych państw trzecich. Niniejszy 
artykuł nie narusza zobowiązań Unii ani 
jej państw członkowskich wobec państw 
trzecich.
2. Każda oferta dotycząca zamówienia na 
dostawy może zostać odrzucona, jeżeli 
udział produktów pochodzących z państw 
trzecich, określony zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 
z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającym Kodeks Celny Wspólnoty 
[1], przekracza 50% całkowitej wartości 
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produktów objętych ofertą. Do celów 
niniejszego artykułu oprogramowanie 
wykorzystywane w wyposażeniu sieci 
telekomunikacyjnych uważa się za 
produkty.
3. Z zastrzeżeniem drugiego akapitu, jeżeli 
w świetle kryteriów udzielenia zamówienia 
określonych w art. 76 co najmniej dwie 
oferty są równoważne, preferowane są 
oferty, które nie mogą zostać odrzucone 
zgodnie z ust. 2. Do celów niniejszego 
artykułu ceny tych ofert uważa się za 
równoważne, jeżeli różnica pomiędzy nimi 
nie przekracza 3%.
Dana oferta nie jest jednak preferowana 
w stosunku do innej zgodnie z pierwszym 
akapitem, jeżeli jej przyjęcie 
zobowiązywałoby podmiot zamawiający do 
nabycia sprzętu różniącego się pod 
względem technicznym od sprzętu już 
wykorzystywanego, czego wynikiem 
byłaby niekompatybilność, techniczne 
trudności użytkowania czy utrzymania lub
nieproporcjonalne koszty.
4. Do celów niniejszego artykułu przy 
ustalaniu wymienionych w ust. 2 
proporcji produktów pochodzących z 
państw trzecich nie bierze się pod uwagę 
tych państw trzecich, na które decyzją 
Rady rozciągnięto korzyści płynące z 
przepisów niniejszej dyrektywy zgodnie z 
ust. 1.
5. Począwszy od drugiej połowy 
pierwszego roku następującego po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie coroczne sprawozdanie dotyczące 
postępów w wielostronnych bądź 
dwustronnych negocjacjach w sprawie 
dostępu przedsiębiorstw Wspólnoty do 
rynków państw trzecich w dziedzinach 
objętych niniejszą dyrektywą, a także 
wszelkich ewentualnych wyników 
osiągniętych dzięki takim negocjacjom 
oraz praktycznego wykonania wszelkich 
zawartych umów.
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W zależności od rozwoju sytuacji 
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, mogą zmienić 
postanowienia niniejszego artykułu.
[1] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Do czasu wejścia w życie rozporządzenia [COD 2012/0060], w celu uniknięcia luk prawnych 
stosuje się dawny art. 58 dyrektywy 2004/17/WE.

Poprawka 810
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 79a
Oferty obejmujące produkty pochodzące z 

państw trzecich
1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
ofert obejmujących produkty pochodzące 
z państw trzecich, z którymi Unia nie 
zawarła wielostronnych ani dwustronnych 
umów zapewniających przedsiębiorstwom 
z Unii porównywalny i skuteczny dostęp 
do rynków tych państw trzecich. Niniejszy 
artykuł nie narusza zobowiązań Unii ani 
jej państw członkowskich wobec państw 
trzecich.
2. Podmioty zamawiające mogą zażądać 
od oferentów przedstawienia informacji 
na temat pochodzenia towarów i usług 
uwzględnionych w ofercie oraz ich 
wartości. Każda oferta dotycząca 
zamówienia na dostawy, w której wartość 
produktów pochodzących z państw 
trzecich określonej zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 
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z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającym Kodeks Celny Wspólnoty 
przekracza 50% całkowitej wartości 
produktów lub usług objętych daną ofertą, 
może zostać odrzucona na podstawie 
poniższych warunków.
3. Na wniosek podmiotów zamawiających 
Komisja ustala, czy możliwe jest wydanie 
decyzji – w odniesieniu do zamówień 
o szacowanej wartości wynoszącej co 
najmniej 5 000 000 EUR, bez podatku od 
wartości dodanej (VAT) – o wykluczeniu 
z procedur udzielania zamówień ofert 
obejmujących towary lub usługi 
pochodzące spoza Unii, jeżeli wartość 
towarów lub usług pochodzących 
z państwa, z którym Unia nie zawarła 
umowy międzynarodowej w dziedzinie 
zamówień publicznych zawierającej 
zobowiązania w zakresie dostępu do 
rynku, bądź towarów lub usług 
pochodzących z państwa, z którym Unia 
zawarła taką umowę niemającą jednak 
zastosowania do tych towarów lub usług, 
przekracza 50% całkowitej wartości 
towarów lub usług objętych ofertą.
4. W odniesieniu do zamówień, o których 
mowa w ust. 3, Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy dotyczący warunków 
zatwierdzenia planowanego wykluczenia. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą.
5. Przyjmując akty wykonawcze zgodnie z 
ust. 4, Komisja wyraża zgodę na 
planowane wykluczenie w następujących 
przypadkach:
a) jeżeli umowa międzynarodowa 
dotycząca dostępu do rynku w 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 
– poczynione przez Unię wyraźne 
zastrzeżenia dostępu do rynku;
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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 braku 
znaczącej wzajemności, jeżeli środki 
ograniczające w udzielaniu zamówień 
skutkują poważną i powtarzającą się 
dyskryminacją unijnych wykonawców, 
towarów i usług.
Przyjmując akty wykonawcze zgodnie z 
ust. 6, Komisja nie wyraża zgody na 
planowane wykluczenie, jeżeli 
naruszyłoby to zobowiązania dotyczące 
dostępu do rynku podjęte przez Unię w 
zawartych umowach międzynarodowych.
6. Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczącej wzajemności, Komisja bada 
następujące elementy:
a) w jakim stopniu przepisy prawa 
zamówień publicznych danego państwa 
zapewniają przejrzystość zgodnie z 
międzynarodowymi standardami w 
dziedzinie udzielania zamówień 
publicznych oraz wykluczają możliwość 
jakiejkolwiek dyskryminacji unijnych 
towarów, usług i wykonawców;
b) w jakim stopniu organy publiczne lub 
poszczególne podmioty zamawiające 
utrzymują bądź przyjmują praktyki 
dyskryminujące unijne towary, usługi i 
wykonawców.
7. Umowy zawarte z wykonawcą 
z naruszeniem aktów wykonawczych 
Komisji przyjętych zgodnie z ust. 4 
w związku z planowanym wykluczeniem 
zgłoszonym przez instytucje zamawiające 
uznaje się za nieskuteczne w rozumieniu 
dyrektywy 2007/66/WE.

Or. en
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Poprawka 811
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 79a 
Oferty obejmujące towary pochodzące z 

państw trzecich
1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
ofert obejmujących towary lub usługi 
pochodzące z państw trzecich, z którymi 
Unia nie zawarła wielostronnych lub 
dwustronnych umów zapewniających 
przedsiębiorstwom Unii faktyczny 
porównywalny dostęp do rynków tych 
państw. Ma on również zastosowanie do 
ofert obejmujących towary lub usługi 
pochodzące z państw trzecich, będące 
przedmiotem zastrzeżenia dotyczącego 
dostępu do rynku europejskiego na mocy 
umów międzynarodowych w zakresie 
zamówień publicznych zawartych przez 
Unię (dwustronne umowy o wolnym 
handlu lub wielostronne Porozumienie w 
sprawie zamówień publicznych). Niniejszy 
artykuł nie narusza zobowiązań Unii lub 
jej państw członkowskich wobec państw 
trzecich.
2. Podmioty zamawiające wymagają od 
oferentów przedstawienia informacji o 
pochodzeniu towarów i usług zawartych w 
ofercie oraz ich wartości. Oświadczenia 
własne są dopuszczalne jako wstępne 
środki dowodowe. W każdej chwili w toku 
postępowania podmiot zamawiający może 
zażądać przedstawienia części lub całości 
wymaganej dokumentacji. Każda oferta 
dotycząca zamówienia na dostawy, w 
ramach której wartość towarów 
pochodzących z państw trzecich, 
określonych zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 
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12 października 1992 r. ustanawiającym 
Kodeks Celny Wspólnoty, przekracza 50% 
całkowitej wartości towarów lub usług 
objętych tą ofertą, może zostać odrzucona. 
Do celów niniejszego artykułu 
oprogramowanie wykorzystywane w 
wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych 
uważa się za towar.
3. Z zastrzeżeniem drugiego akapitu, jeżeli 
co najmniej dwie oferty są równoważne w 
świetle kryteriów udzielania zamówienia 
określonych w art. 76, preferowane są 
oferty, które nie mogą zostać odrzucone 
zgodnie z ust. 2. Do celów niniejszego 
artykułu ceny tych ofert uważa się za 
równoważne, jeżeli różnice pomiędzy nimi 
nie przekraczają 3 %.
Dana oferta nie powinna być jednak 
preferowana w stosunku do innych 
zgodnie z pierwszym akapitem, jeżeli jej 
przyjęcie zobowiązywałoby podmiot 
zamawiający do nabycia produktów 
różniących się od już wykorzystywanych, 
czego rezultatem byłoby niedopasowanie,
techniczne trudności użytkowania czy 
utrzymania lub nieproporcjonalnie 
wysokie koszty.
4. Do celów niniejszego artykułu przy 
przewidzianym w art. 2 ustalaniu towarów 
i usług pochodzących z państw trzecich 
nie bierze się pod uwagę tych państw 
trzecich, na które decyzją Rady 
rozciągnięto korzyści płynące z przepisów 
niniejszej dyrektywy zgodnie z ust. 1.
5. Począwszy od drugiej połowy 
pierwszego roku następującego po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie coroczne sprawozdanie dotyczące 
postępów w wielostronnych bądź 
dwustronnych negocjacjach w sprawie 
dostępu przedsiębiorstw Unii do rynków 
państw trzecich w dziedzinach objętych 
niniejszą dyrektywą, rezultatów 
osiągniętych dzięki takim negocjacjom i 
zastosowania w praktyce wszelkich 
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zawartych umów.
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, mogą w świetle takiego 
rozwoju sytuacji zmienić przepisy 
niniejszego artykułu.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 812
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 79a
Rażąco tanie oferty pochodzące spoza 

Unii
Jeżeli podmiot zamawiający zamierza 
dopuścić rażąco tanią ofertę obejmującą 
roboty budowlane, dostawy lub usługi 
pochodzące spoza Unii, w ramach której 
wartość nieobjętych robót budowlanych, 
dostaw lub usług przekracza 50% 
całkowitej wartości robót budowlanych, 
dostaw lub usług objętych ofertą, zgodnie 
z art. 37a, podmiot ten informuje o tym na 
piśmie pozostałych oferentów, wyjaśniając 
powody, dla których zaproponowane ceny 
lub koszty są rażąco niskie.
Ofertę pochodzącą z państw trzecich 
niezwiązanych umową międzynarodową 
automatycznie się odrzuca, jeżeli 
zaproponowane cena lub koszt są o ponad 
50% niższe niż średni koszt w pozostałych 
ofertach.
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Or. fr

Poprawka 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 79b
Relacje z państwami trzecimi w zakresie 

zamówień na roboty budowlane, dostawy i 
usługi

1. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich ogólnych 
trudnościach prawnych i merytorycznych 
napotykanych i zgłaszanych przez ich 
przedsiębiorstwa przy uzyskiwaniu 
zamówień na usługi w państwach 
trzecich.
2. W terminie do dnia 31 grudnia 2014 r., 
a następnie okresowo Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie otwierania 
dostępu do zamówień na usługi w 
państwach trzecich oraz w sprawie 
postępów w negocjacjach z tymi 
państwami dotyczących tego przedmiotu, 
w szczególności w ramach Światowej 
Organizacji Handlu (WTO).
3. Komisja dokłada wszelkich starań 
poprzez nawiązanie kontaktu z danym 
państwem trzecim, aby zaradzić powstałej 
sytuacji, jeżeli na podstawie sprawozdań, 
o których mowa w ust. 2 lub na podstawie 
innych informacji Komisja ustali, że w 
kontekście udzielania zamówień na usługi 
to państwo trzecie:
a) nie zapewnia przedsiębiorstwom z Unii 
skutecznego dostępu porównywalnego z 
dostępem zapewnionym przez Unię 
przedsiębiorstwom z tego państwa; albo
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b) nie traktuje przedsiębiorstw z Unii na 
równi z przedsiębiorstwami krajowymi lub 
nie stwarza im równych możliwości 
konkurowania z przedsiębiorstwami 
krajowymi; albo
c) traktuje przedsiębiorstwa z innych 
państw trzecich przychylniej niż 
przedsiębiorstwa z Unii.
4. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich trudnościach 
prawnych czy merytorycznych 
napotykanych i zgłaszanych przez ich 
przedsiębiorstwa, które to trudności 
wynikają z nieprzestrzegania 
międzynarodowych przepisów prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XIV i które te 
przedsiębiorstwa napotkały, usiłując 
uzyskać zamówienia w państwach 
trzecich.
5. W okolicznościach, o których mowa w 
ust. 3 i 4, Komisja może w dowolnym 
czasie zaproponować Radzie zawieszenie 
lub ograniczenie – na okres ustanawiany 
w decyzji – udzielania zamówień na 
usługi:
a) przedsiębiorstwom podlegającym prawu 
danego państwa trzeciego;
b) przedsiębiorstwom powiązanym z 
przedsiębiorstwami wymienionymi w lit. a) 
oraz posiadającym zarejestrowaną 
siedzibę na terenie Unii, jednakże 
nieposiadającym bezpośrednich ani 
skutecznych powiązań z gospodarką 
żadnego państwa członkowskiego;
c) przedsiębiorstwom przedstawiającym 
oferty, których przedmiotem są usługi 
pochodzące z danego państwa trzeciego.
Rada stanowi niezwłocznie większością 
kwalifikowaną.
Komisja może zaproponować te środki z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
państwa członkowskiego.
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6. Niniejszy artykuł nie narusza 
zobowiązań Unii wobec państw trzecich, 
które to zobowiązania wynikają z 
międzynarodowych umów w zakresie 
udzielania zamówień publicznych, w 
szczególności w ramach Światowej 
Organizacji Handlu (WTO).

Or. en

Uzasadnienie

Do czasu wejścia w życie rozporządzenia [COD 2012/0060], w celu uniknięcia luk prawnych 
stosuje się dawny art. 59 dyrektywy 2004/17/WE.

Poprawka 814
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 79b 
Stosunki z państwami trzecimi w zakresie 
zamówień na roboty budowlane, dostawy i 

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 815
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł II – rozdział III– sekcja 3 – podsekcja 2 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podsekcja 2a
Oferty obejmujące produkty pochodzące z 

państw trzecich oraz stosunki z tymi 
państwami
Artykuł 79a

Oferty obejmujące towary pochodzące 
z państw trzecich

1. Niniejszy artykuł ma zastosowanie do 
ofert obejmujących towary pochodzące 
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z państw trzecich, z którymi Unia nie 
zawarła wielostronnych lub dwustronnych 
umów zapewniających przedsiębiorstwom 
Unii faktyczny porównywalny dostęp do 
rynków tych państw. Niniejszy artykuł nie 
narusza zobowiązań Unii lub jej państw 
członkowskich wobec państw trzecich.
2. Każda oferta dotycząca zamówienia na 
dostawy, w ramach której udział towarów 
pochodzących z państw trzecich, 
określonych zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 
12 października 1992 r. ustanawiającym 
Kodeks Celny Wspólnoty1, w całkowitej 
wartości towarów objętych tą ofertą 
przekracza 50%, może zostać odrzucona. 
Do celów niniejszego artykułu 
oprogramowanie wykorzystywane w 
wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych 
uważa się za towar.
3. Z zastrzeżeniem drugiego akapitu, jeżeli 
co najmniej dwie oferty są równoważne w 
świetle kryteriów udzielania zamówienia 
określonych w art. 72, preferowane są 
oferty, które nie mogą zostać odrzucone 
zgodnie z ust. 2. Do celów niniejszego 
artykułu ceny tych ofert uważa się za 
równoważne, jeżeli różnice pomiędzy nimi 
nie przekraczają 3 %.
Dana oferta nie powinna być jednak 
preferowana w stosunku do innych 
zgodnie z pierwszym akapitem, jeżeli jej 
przyjęcie zobowiązywałoby podmiot 
zamawiający do nabycia produktów 
różniących się od już wykorzystywanych, 
czego rezultatem byłoby niedopasowanie, 
techniczne trudności użytkowania czy 
utrzymania lub nieproporcjonalnie 
wysokie koszty.
4. Do celów niniejszego artykułu przy 
przewidzianym w ust. 2 ustalaniu towarów 
pochodzących z państw trzecich nie bierze 
się pod uwagę tych państw trzecich, na 
które decyzją Rady rozciągnięto korzyści 
płynące z przepisów niniejszej dyrektywy 
zgodnie z ust. 1.
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5. Począwszy od drugiej połowy 
pierwszego roku następującego po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie coroczne sprawozdanie dotyczące 
postępów w wielostronnych bądź 
dwustronnych negocjacjach w sprawie 
dostępu przedsiębiorstw Unii do rynków 
państw trzecich w dziedzinach objętych 
niniejszą dyrektywą, rezultatów 
osiągniętych dzięki takim negocjacjom i 
zastosowania w praktyce wszelkich 
zawartych umów.
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, mogą w świetle takiego 
rozwoju sytuacji zmienić przepisy 
niniejszego artykułu.

Artykuł 79b
Stosunki z państwami trzecimi w zakresie 
zamówień na roboty budowlane, dostawy i 

usługi
1. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich ogólnych 
trudnościach prawnych i faktycznych 
napotkanych i zgłoszonych przez ich 
przedsiębiorstwa przy ubieganiu się o 
zamówienia na usługi w państwach 
trzecich.
2. Komisja przedkłada okresowo 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie otwierania 
dostępu do zamówień na usługi w 
państwach trzecich oraz w sprawie 
postępów w negocjacjach dotyczących 
tego zagadnienia z tymi państwami, w 
szczególności w ramach Światowej 
Organizacji Handlu.
3. Komisja doklada wszelkich starań 
poprzez kontakty z danym państwem 
trzecim, aby naprawić sytuację, jeżeli na 
podstawie sprawozdań, o których mowa w 
ust. 2, lub na podstawie innych 
informacji, ustali, że w kontekście 
udzielania zamówień państwo trzecie:
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a) nie przyznaje przedsiębiorstwom Unii 
faktycznego dostępu porównywalnego z 
dostępem, jaki Unia przyznaje 
przedsiębiorstwom tego państwa trzeciego;
b) nie traktuje przedsiębiorstw Unii tak 
samo jak przedsiębiorstw krajowych lub 
nie stwarza takich samych warunków 
konkurencji, jakie stwarza 
przedsiębiorstwom krajowym; lub
c) traktuje przedsiębiorstwa innych 
państw trzecich przychylniej niż 
przedsiębiorstwa Unii.
4. Państwa członkowskie informują 
Komisję o wszelkich trudnościach 
prawnych i faktycznych napotkanych i 
zgłoszonych przez ich przedsiębiorstwa, 
które wynikają z nieprzestrzegania 
międzynarodowych przepisów prawa 
pracy wymienionych w załączniku XVI i 
które przedsiębiorstwa te napotkały, 
ubiegając się o zamówienia na usługi w 
państwach trzecich.
5. W okolicznościach, o których mowa w 
ust. 3 i 4, Komisja może w dowolnym 
czasie zaproponować Radzie podjęcie 
decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu, na 
okres do określenia w decyzji, udzielania 
zamówień na usługi:
a) przedsiębiorstwom podlegającym prawu 
danego państwa trzeciego;
b) przedsiębiorstwom powiązanym z 
przedsiębiorstwami wymienionymi w lit. 
a), posiadającym zarejestrowaną siedzibę 
na terytorium Unii, lecz nie mającym 
żadnych faktycznych bezpośrednich 
powiązań z gospodarką któregokolwiek z 
państw członkowskich;
c) przedsiębiorstwom przedstawiającym 
oferty, których przedmiotem są usługi 
pochodzące z danego państwa trzeciego.
Rada, działając kwalifikowaną 
większością, podejmuje działania w jak 
najkrótszym czasie.
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Komisja może zaproponować takie 
działania z własnej inicjatywy lub na 
wniosek państwa członkowskiego.
6. Niniejszy artykuł nie narusza 
zobowiązań Wspólnoty wobec państw 
trzecich wynikających z 
międzynarodowych umów w zakresie 
zamówień publicznych, a w szczególności 
zobowiązań w ramach Światowej 
Organizacji Handlu.
__________________
1 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. 

Or. fr

Uzasadnienie

Komisja skreśliła te przepisy z zamiarem przyjęcia wniosku dotyczącego instrumentu 
wzajemności. Jednak ze względu na opóźnienie w przygotowaniu tego tekstu, w trosce o 
uniknięcie luki prawnej, te dwa artykuły jedynie tymczasowo zostają ponownie dodane. Staną 
się one nieważne z chwilą wejścia w życie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień 
publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i 
usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich.

Poprawka 816
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80 skreślony
Warunki realizacji zamówień
Podmioty zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają 
one wskazane w zaproszeniu do ubiegania 
się o zamówienie lub specyfikacjach. 
Warunki te mogą dotyczyć w 
szczególności aspektów społecznych i 
środowiskowych. Mogą również 
obejmować wymóg przewidzenia przez 
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wykonawców zabezpieczenia (hedging) 
przed ryzykiem związanym ze wzrostami 
cen, które są wynikiem wahań cenowych i 
które mogą istotnie wpłynąć na realizację 
zamówienia.

Or. de

Uzasadnienie

Uwzględnianie podczas udzielania zamówień publicznych kryteriów niezwiązanych z tym 
procesem zawsze powinno mieć ścisły związek z przedmiotem zamówienia. Możliwość 
określania szczególnych warunków wykonania zamówienia, które w szczególności mogą 
dotyczyć kwestii społecznych i środowiskowych, mogłaby doprowadzić do tego, że określając 
pewne warunki socjalne i środowiskowe, podmiot udzielający zamówienia odbiegałby od art. 
66 i zawartych w nim kryteriów udzielenia zamówienia.

Poprawka 817
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 80 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 820
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

2. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć formy zabezpieczenia 
(hedging) dla wykonawców w przypadku 
niemożliwego do przewidzenia w 
momencie składania oferty wzrostu cen.

Or. it

Poprawka 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te obejmują przestrzeganie zobowiązań 
dotyczących warunków społecznych i
warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zabezpieczenia społecznego 
i warunków pracy określonych w unijnych 
przepisach prawa, 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 wykonania 
zobowiązania. Zobowiązania te mają 
zastosowanie również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim. 
Mogą również obejmować wymóg 
przewidzenia przez wykonawców 
zabezpieczenia (hedging) przed ryzykiem 
związanym ze wzrostami cen, które są 
wynikiem wahań cenowych i które mogą 
istotnie wpłynąć na realizację zamówienia.

Or. de

Poprawka 822
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach. Warunki 
te mogą dotyczyć w szczególności 
aspektów społecznych i środowiskowych. 
Mogą również obejmować wymóg, aby 
państwa członkowskie mogły przewidzieć 
formy zabezpieczenia (hedging) przed 
ryzykiem związanym z niemożliwym do 
przewidzenia w momencie składania 
oferty wzrostem cen i które mogą istotnie 
wpłynąć na realizację zamówienia.

Or. it

Poprawka 823
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 80

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 824
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Podmiot zamawiający może zażądać od 
oferenta w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, aby wskazał on w swojej 
ofercie ewentualną część zamówienia, 
której wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców. Gdy potrzebne są 
specjalna wiedza fachowa lub urządzenia, 
w umowie dotyczącej zamówienia główny 
wykonawca powinien wymienić 
podwykonawców.

Or. en

Poprawka 825
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Podmiot zamawiający żąda od oferenta 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, aby wskazał on w swojej 
ofercie ewentualną część zamówienia, 
której wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców wraz z dotyczącymi ich 
informacjami obejmującymi imiona 
i nazwiska lub nazwy, dane kontaktowe 
oraz imiona i nazwiska przedstawicieli 
prawnych.

Wszelkie propozycje zmian w łańcuchu 
podwykonawców są zgłaszane przez 
wykonawcę i zatwierdzane przez podmiot 
zamawiający. Jeżeli proponowana zmiana 
dotyczy także zatrudnienia nowego 
podwykonawcy, główny wykonawca 
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podaje jego imię i nazwisko lub nazwę, 
dane kontaktowe oraz imiona i nazwiska 
przedstawicieli prawnych.
Każdy podmiot w łańcuchu 
podwykonawców zapewnia przestrzeganie 
przepisów niniejszej dyrektywy oraz 
warunków ustanowionych 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, a także gwarantuje 
wypełnienie w sposób określony w ofercie 
obowiązków związanych z zamówieniem.

Or. en

Poprawka 826
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Podmiot zamawiający musi zażądać od 
oferenta w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, aby wskazał on w swojej 
ofercie ewentualną część zamówienia, 
której wykonanie pragnie zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, i 
podał informacje o podwykonawcach, w 
tym imiona i nazwiska lub nazwy, dane 
kontaktowe oraz imiona i nazwiska 
przedstawicieli prawnych. Każda zmiana 
w łańcuchu podwykonawców musi zostać 
niezwłocznie zgłoszona podmiotowi 
zamawiającemu.

Or. fr

Poprawka 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 828
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Powody zlecenia wykonania 
podwykonawcom podaje się w 
dokumentach specyfikujących 
zamówienie. Powinny one mieć charakter 
techniczny i nie powinny mieć na celu 
obniżenia kosztów pracy.

Or. de

Poprawka 830
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Powody zatrudnienia podwykonawców 
są przedstawione w dokumentach 
specyfikujących zamówienie, ściśle 
uzasadnione względami technicznymi oraz 
nie wynikają z obejścia właściwych 
przepisów ani zobowiązań mających 
zastosowanie w miejscu realizacji robót 
budowlanych, usług i dostaw.

Or. en
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Poprawka 831
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zależność pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą jest podstawowym elementem prawa 
zobowiązań. Wniosek doprowadzi do sytuacji, w których podwykonawca będzie usiłował być 
opłacany bezpośrednio przez instytucję zamawiającą i może pozbawić tę instytucję prawa do 
wstrzymania płatności od wykonawcy z ważnych powodów dotyczących wykonania umowy.

Poprawka 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Bezpośrednie uiszczanie płatności podwykonawcom przez instytucje zamawiające stanowi 
naruszenie prawnej zasady dotyczącej swobody zawierania umów oraz znosi efekt dźwigni, 
jaką mają główni dostawcy wobec swego łańcucha dostaw w zakresie zapewnienia jakości 
i terminowego dostarczenia produktu lub usługi zleconych podwykonawcy.
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Poprawka 834
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 835
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że podmiot zamawiający – na 
wniosek podwykonawcy i jeżeli pozwala 
na to charakter zamówienia – przekazuje
bezpośrednio podwykonawcy płatności 
należne za usługi, dostawy lub roboty 
budowlane zrealizowane dla głównego 
wykonawcy. W takim przypadku państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednie 
mechanizmy umożliwiające głównemu 

2. Państwa członkowskie ograniczają 
możliwość zlecania podwykonawstwa 
przysługującą oferentowi w ramach 
realizacji danego zamówienia publicznego 
do co najwyżej trzech podwykonawców 
w kolejnych ogniwach łańcucha. Państwa 
członkowskie postanawiają, że podmiot 
zamawiający – na wniosek podwykonawcy 
i jeżeli pozwala na to charakter
zamówienia – musi przekazać
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wykonawcy zgłaszanie zastrzeżeń co do 
nienależnych płatności. Ustalenia 
dotyczące takiego trybu płatności są 
określane w dokumentach specyfikujących 
zamówienie.

bezpośrednio podwykonawcom płatności 
należne za usługi, dostawy lub roboty 
budowlane zrealizowane dla głównego 
wykonawcy. W takim przypadku państwa 
członkowskie wprowadzają odpowiednie 
mechanizmy umożliwiające głównemu 
wykonawcy sprzeciwienie się nienależnym 
płatnościom. Ustalenia dotyczące takiego 
trybu płatności muszą być zapisane w 
dokumentach specyfikujących zamówienie.

Or. fr

Poprawka 836
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 837
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że podmiot zamawiający 
może wykluczyć podwykonawcę 
wskazanego w danej ofercie, jeśli:
(i) podwykonawca nie spełnia kryteriów 
wyboru przewidzianych dla przetargu,
(ii) podwykonawca nie jest w stanie 
prawidłowo wykonać swojej części 
umowy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz 
zdolność danego podwykonawcy do 
prawidłowego wykonania jego części 
umowy są oceniane proporcjonalnie do 
części zamówienia udzielonej 
podwykonawcy, na podstawie kryteriów 
udzielenia zamówienia określonych w art. 
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76.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest jasne, czego to dotyczy.

Poprawka 840
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Ustęp 1 nie narusza odpowiedzialności 
głównego wykonawcy.

Or. de
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Poprawka 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Główny wykonawca i ewentualni 
podwykonawcy mogą zostać pociągnięci 
do bezpośredniej odpowiedzialności przez 
pracownika, wspólne fundusze lub 
instytucje partnerów społecznych –
dodatkowo lub zamiast podwykonawcy –
w charakterze gwaranta za każdą sytuację 
wymagającą odpowiedzialności, która 
wynika stąd, iż podwykonawca nie 
przestrzega zobowiązań dotyczących 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, takich jak bezpieczeństwo i 
higiena pracy, zabezpieczenie społeczne i 
warunki pracy, określonych w unijnych 
przepisach prawa, 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 wykonania 
zobowiązania. Zobowiązania te mają 
zastosowanie również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim. 
Przepis ten stosuje się bez konieczności 
spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 
warunków, w szczególności w sytuacji, 
gdy pracodawcy nie można bezpośrednio 
obarczyć winą za popełnienie błędu.

Or. de

Poprawka 842
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 844
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Powody zatrudnienia podwykonawców 
muszą być przedstawione w dokumentach 
specyfikujących zamówienie i są ściśle 
uzasadnione względami technicznymi. 
Zatrudnienie podwykonawców nie może 
mieć na celu obejścia właściwych 
przepisów i obowiązków mających 
zastosowanie w ramach realizacji robót 
budowlanych, usług i dostaw.
Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez 
uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności 
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głównego wykonawcy i podwykonawców.
Państwa członkowskie muszą przewidzieć 
system odpowiedzialności solidarnej w 
łańcuchu podwykonawców.

Or. fr

Poprawka 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają kwestii 
odpowiedzialności głównego wykonawcy i 
podwykonawców.

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

Państwa członkowskie mogą w ramach 
prawa krajowego wprowadzić bardziej 
rygorystyczne przepisy dotyczące 
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odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Liczbę przedsiębiorstw występujących 
w roli podwykonawców biorących udział 
w realizacji zamówienia publicznego 
ogranicza się do maksymalnie trzech 
bezpośrednio po sobie następujących 
podwykonawców.

Or. de

Poprawka 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 848
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 849
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Modyfikację umowy w okresie jej 
obowiązywania uznaje się za istotną w 
rozumieniu ust. 1, jeżeli powoduje, że 
zamówienie różni się istotnie od 
pierwotnego zamówienia. W każdym 

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

przepisów ust. 3 i 4, modyfikację uznaje 
się za istotną, jeżeli spełniony jest jeden z 
poniższych warunków:

Or. es

Poprawka 850
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 851
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Modyfikację umowy w okresie jej 
obowiązywania uznaje się za istotną w 
rozumieniu ust. 1, jeżeli powoduje, że 
zamówienie różni się istotnie od 
pierwotnego zamówienia. W każdym 
przypadku, nie naruszając przepisów ust. 3 
i 4, modyfikację uznaje się za istotną, jeżeli 
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:
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-aa) modyfikacja zmienia charakter 
zamówienia;
-ab) modyfikacja powoduje zmianę 
kontrahenta;
a) modyfikacja wprowadza warunki, które, 
jeśli byłyby częścią pierwotnego 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
umożliwiłyby zakwalifikowanie innych 
kandydatów niż ci, którzy zostali 
pierwotnie zakwalifikowani, lub 
umożliwiłyby udzielenie zamówienia 
innemu oferentowi;

b) modyfikacja zmienia równowagę 
ekonomiczną zamówienia na korzyść 
wykonawcy;
c) modyfikacja rozszerza znacznie zakres 
zamówienia w taki sposób, by objąć 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
początkowo nim nieobjęte.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 852
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) modyfikacja wprowadza warunki, 
które, jeśli byłyby częścią pierwotnego 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
umożliwiłyby zakwalifikowanie innych 
kandydatów niż ci, którzy zostali 
pierwotnie zakwalifikowani, lub 
umożliwiłyby udzielenie zamówienia 

skreślona



PE492.870v02-00 80/185 AM\909614PL.doc

PL

innemu oferentowi;

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana struktury artykułu (zob. poprawka do art. 82 ust. 2). Przepis ten ujęto w odnośnej 
poprawce.

Poprawka 853
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Amendment

b) modyfikacja zmienia równowagę 
ekonomiczną zamówienia na korzyść 
wykonawcy;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana struktury artykułu (zob. poprawka do art. 82 ust. 2). Przepis ten ujęto w odnośnej 
poprawce.

Poprawka 854
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) modyfikacja zmienia równowagę 
ekonomiczną zamówienia na korzyść 
wykonawcy;

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

Or. es
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Poprawka 855
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana struktury artykułu (zob. poprawka do art. 82 ust. 2). Przepis ten ujęto w odnośnej 
poprawce.

Poprawka 856
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) modyfikacja rozszerza znacznie zakres 
zamówienia w taki sposób, by objąć 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
początkowo nim nieobjęte; jednakże jeżeli 
wcześniej zostanie przedstawione 
wystarczające uzasadnienie techniczne, 
zamówieniem można również objąć 
dostawy, usługi lub roboty budowlane 
ściśle związane z jego pierwotnym 
przedmiotem.

Or. es

Poprawka 857
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 858
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiana kontrahenta stanowi istotną 
modyfikację w rozumieniu ust. 1.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana struktury artykułu (zob. poprawka do art. 82 ust. 2). Przepis ten ujęto w odnośnej 
poprawce.

Poprawka 859
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa, 
przekazania majątku lub aktywów między 
przedsiębiorstwami lub przejęcia 
kontrahenta w wyniku jego upadłości, pod 
warunkiem że nie pociąga to za sobą 
innych istotnych modyfikacji umowy i nie 
ma na celu obejścia stosowania niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie przekazania majątku lub aktywów między przedsiębiorstwami wśród 
elementów uzasadniających nieistotny charakter modyfikacji spowodowanej zmianą 
kontrahenta.

Poprawka 860
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Akapit pierwszy nie ma jednakże 
zastosowania w przypadku, gdy inny 
wykonawca, który spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji 
podmiotowej, zostaje następcą prawnym 
pod tytułem szczególnym lub ogólnym 
pierwotnego wykonawcy, w wyniku 
restrukturyzacji lub upadłości 
przedsiębiorstwa, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych 
modyfikacji umowy i nie ma na celu 
obejścia stosowania niniejszej dyrektywy,
lub w przypadku przejęcia przez instytucję 
zamawiającą statusu sygnatariusza od 
głównego wykonawcy na podstawie 
przepisów państwa członkowskiego 
zgodnych z art. 81.

Or. en
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Poprawka 861
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 862
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12, a jeżeli jest wyższa, 
o ile jest niższa niż 20% ceny pierwotnego 
zamówienia, pod warunkiem że 
modyfikacja ta nie zmienia ogólnego 
charakteru zamówienia. W przypadku gdy 
wprowadzanych jest kilka kolejnych 
modyfikacji, wartość tę należy ocenić na 
podstawie łącznej wartości kolejnych 
modyfikacji.
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Or. en

Poprawka 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 15%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. fr

Poprawka 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 20%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
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kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

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

Or. en

Poprawka 865
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5% 
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5% 
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji. W przypadku gdy 
wartość modyfikacji nie przekracza 
połowy progów określonych w art. 12 i 
wynosi dokładnie lub więcej niż 5 % ceny 
pierwotnego zamówienia, oceny istotnego 
lub nieistotnego charakteru modyfikacji 
dokonuje się z zastosowaniem przepisów 
ust. 2.

Or. fr

Poprawka 866
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 15%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low.In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead.A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Poprawka 867
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 



PE492.870v02-00 88/185 AM\909614PL.doc

PL

wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

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

Or. es

Poprawka 868
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 lub jest niższa niż 10 
% ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. fr

Poprawka 869
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12, lub, jeśli je 
przekracza, jest niższa niż 20 % ceny 
pierwotnego zamówienia, pod warunkiem 
że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego 
charakteru zamówienia. W przypadku gdy 
wprowadzanych jest kilka kolejnych 
modyfikacji, wartość tę należy ocenić na 
podstawie łącznej wartości kolejnych 
modyfikacji.

Or. it

Poprawka 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 15%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. en
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Uzasadnienie

W świetle orzecznictwa i obowiązującej doktryny ten próg jest zbyt niski. Usługi dodatkowe 
warte od 5% do 10% ceny pierwotnego zamówienia są typowe dla zamówień na roboty 
budowlane w zamówieniach sektorowych i próg w wysokości 5% wydaje się nieuzasadniony.

Poprawka 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 15%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

W 2000 r. TSUE przyznał, że zwiększenie wartości o 10% nie wymaga wszczynania nowej 
procedury przetargowej (5/10/2000, sprawa C-337/98, Komisja Wspólnot Europejskich 
przeciwko Republice Francuskiej). Ustalenie progu na poziomie 5% uniemożliwiłoby 
jakiekolwiek modyfikacje zamówień w trakcie ich realizacji. Miałoby to problematyczne 
konsekwencje dla realizacji zamówień. Piętnastoprocentowy próg uwzględnia rozwiązania 
wypracowane przez orzecznictwo krajowe i europejskie i ma na celu zapobieganie 
nadużyciom w stosowaniu zasad udzielania zamówień.

Poprawka 872
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 15%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wartość progu należy podnieść do 15%, co jest zgodne z obecnym orzecznictwem, dzięki 
czemu instytucja zamawiająca i wykonawca będą mieli pole manewru umożliwiające im 
reagowanie na zmieniające się okoliczności.

Poprawka 873
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5% 
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 5%
zaktualizowanej ceny pierwotnego 
zamówienia, pod warunkiem że 
modyfikacja ta nie zmienia ogólnego 
charakteru zamówienia. W przypadku gdy 
wprowadzanych jest kilka kolejnych 
modyfikacji, wartość tę należy ocenić na 
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kolejnych modyfikacji. podstawie łącznej wartości kolejnych 
modyfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie zaktualizowanej ceny pierwotnego zamówienia, która wydaje się właściwszym 
punktem odniesienia.

Poprawka 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Ponadto jeżeli zakres zamówienia 
może ulegać zmianom z uwagi na:
– znaczące innowacje i zmiany 
technologiczne;
– trudności techniczne w eksploatacji lub 
utrzymaniu wymagające interwencji
pierwotnego wykonawcy;
– konieczne wykonanie nadzwyczajnych i 
nieprzewidzianych robót, usług lub 
dostaw, które nie mogą być pod względem 
technicznym lub ekonomicznym 
oddzielone od głównego zamówienia bez 
spowodowania poważniejszych zakłóceń u 
podmiotu zamawiającego,
modyfikacji nie uznaje się za istotną 
w rozumieniu ust. 1.

Or. en

Poprawka 875
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 876
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 877
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające publikują 
ogłoszenie o takich modyfikacjach w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Ogłoszenia te zawierają informacje 
określone w załączniku XVI i są 
publikowane zgodnie z art. 65.

skreślony

Or. en

Poprawka 878
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Podmioty zamawiające nie mają 
możliwości korzystania z modyfikacji
zamówienia, jeżeli modyfikacja ta miałaby 
służyć zrekompensowaniu ryzyka 
związanego ze wzrostami cen, przed 
którymi zabezpieczył się wykonawca.

Or. en

Poprawka 879
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 7 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Doprecyzowanie sformułowania z wniosku dotyczącego dyrektywy, które jest dwuznaczne.

Poprawka 880
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Jest to kwestia problematyczna, gdyż żaden podmiot zamawiający nie może bez trudu uporać 
się ze skargami dotyczącymi niedociągnięć w realizacji zamówienia przez wykonawcę w celu 
uniknięcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

Poprawka 881
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 241 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli modyfikacja ta miałaby zaradzić 
niedociągnięciom w realizacji zamówienia 
ze strony wykonawcy lub skutkom, którym 

skreślona
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można zaradzić przez wyegzekwowanie 
zobowiązań umownych;

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku skomplikowanych projektów uniemożliwiono by praktyczne zmiany zamówienia 
z myślą o jego realizacji. Zamawiający byłby zmuszony do wyegzekwowania na drodze 
sądowej zobowiązań umownych wykonawcy, które w pojedynczych przypadkach mogłyby się 
okazać niecelowe lub nawet technicznie niewykonalne i które z reguły jedynie zdaniem 
zamawiającego stanowią wadę (natomiast wykonawca będzie je kwestionował). Skutkowałoby 
to niepewnością prawa i opóźnieniami w realizacji zamówień.

Poprawka 882
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli modyfikacja miałaby służyć 
zrekompensowaniu ryzyka związanego ze 
wzrostami cen, przed którymi zabezpieczył 
się wykonawca.

skreślona

Or. en

Poprawka 883
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 7 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli modyfikacja miałaby służyć 
zrekompensowaniu ryzyka związanego ze 
wzrostami cen, przed którymi zabezpieczył 
się wykonawca.

b) jeżeli modyfikacja miałaby służyć 
zrekompensowaniu ryzyka związanego ze 
wzrostami cen, przed którymi zabezpieczył 
się wykonawca, nie naruszając 
przypadków, w których bez względu na 
przepisy niniejszego art. 82 zostanie 
przywrócona równowaga ekonomiczna 



AM\909614PL.doc 97/185 PE492.870v02-00

PL

danego zamówienia.

Or. es

Poprawka 884
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 83 skreślony
Rozwiązywanie umów
Państwa członkowskie zapewniają 
podmiotom zamawiających możliwość 
rozwiązania umowy w sprawie 
zamówienia na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi w okresie jej 
obowiązywania, na warunkach 
określonych przez obowiązujące w ich 
kraju prawo umów, w przypadku gdy 
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:
a) wyjątki przewidziane w art. 21 przestają 
obowiązywać w następstwie nabycia przez 
podmiot prywatny udziału w osobie 
prawnej, której udzielono zamówienia, 
zgodnie z art. 21 ust. 4;
b) modyfikacja umowy stanowi nowe 
udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 
82;
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej stwierdził, w ramach 
procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu, że państwo członkowskie 
uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, z uwagi na to, że 
podmiot zamawiający należący do tego 
państwa członkowskiego udzielił danego 
zamówienia nie wypełniając swoich 
obowiązków wynikających z Traktatów i 
niniejszej dyrektywy.
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Or. en

Uzasadnienie

Taki przepis nie jest konieczny w ustawodawstwie UE dotyczącym udzielania zamówień 
publicznych. Kwestia ta może być wystarczająco uregulowana na mocy ustawodawstwa 
krajowego.

Poprawka 885
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wyjątki przewidziane w art. 21 przestają 
obowiązywać w następstwie nabycia przez 
podmiot prywatny udziału w osobie 
prawnej, której udzielono zamówienia, 
zgodnie z art. 21 ust. 4;

a) wyjątki przewidziane w art. 21 przestają 
obowiązywać w następstwie nabycia przez 
podmiot prywatny udziału w osobie 
prawnej, której udzielono zamówienia, 
zgodnie z art. 21;

Or. fr

Uzasadnienie

Nie jest uzasadnione ograniczanie tego przepisu dotyczącego rozwiązywania umów w sprawie 
zamówienia publicznego jedynie do umów dotyczących współpracy horyzontalnej (art. 21 ust. 
4). Powinien on stosować się do wszystkich przypadków przewidzianych w art. 21 (in-house, 
joint in-house).

Poprawka 886
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) modyfikacja umowy stanowi nowe 
udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 
82;

skreślona

Or. es
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Poprawka 887
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 888
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. es
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Poprawka 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej stwierdził, w ramach 
procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu, że państwo członkowskie 
uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, z uwagi na to, że 
podmiot zamawiający należący do tego 
państwa członkowskiego udzielił danego 
zamówienia nie wypełniając swoich 
obowiązków wynikających z Traktatów i 
niniejszej dyrektywy. Wykonawca, który 
nie wiedział o naruszeniu prawa przez 
zamawiającego, może dochodzić 
odszkodowania za szkody poniesione na 
skutek wypowiedzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Wykonawca, który nie wiedział o naruszeniu prawa przez zamawiającego, powinien mieć 
możliwość dochodzenia odszkodowania za koszty poniesione w przekonaniu, że umowa będzie 
obowiązywać, lub za poniesioną szkodę.

Poprawka 890
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli kolejne zmiany pozostające poza 
kontrolą oferenta uniemożliwiają 
realizację zamówienia publicznego z 
wyjątkiem sytuacji, w której chodzi o 
zablokowanie nieproporcjonalnych 
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inwestycji, państwa członkowskie 
dopilnowują, by na warunkach 
określonych właściwymi przepisami 
krajowymi prawa zobowiązań oferenci 
mogli:
a) wystąpić o rekompensatę za wszelkie 
dodatkowe usługi niezbędne do realizacji 
zamówienia;
b) zażądać rozwiązania umowy dotyczącej 
danego zamówienia.

Or. en

Poprawka 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 892
Sergio Gaetano Cofferati

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

Artykuł 83a
Monitorowanie realizacji zamówienia i 

rejestr uchybień
1. Podmioty zamawiające mogą 
monitorować realizację zamówienia przez 
wykonawcę, któremu udzielono 
zamówienia, a także, na odpowiednich 
etapach okresu obowiązywania umowy, 
przeprowadzać ocenę realizacji z 
wykorzystaniem metody opartej na 
obiektywnych i mierzalnych kryteriach 
oraz stosowanej w systematyczny, spójny i 
przejrzysty sposób. Każdą ocenę 
wykonania przekazuje się odnośnemu 
wykonawcy, który ma możliwość 
zgłoszenia w rozsądnym terminie 
sprzeciwu wobec zawartych w niej ustaleń 
i uzyskania ochrony sądowej.
2. Jeżeli przeprowadza się ocenę zgodnie z 
ust. 1 i stwierdzi się, że wykonawca lub 
podwykonawca wyznaczony do realizacji 
danego zamówienia przez wykonawcę 
wykazują znaczące lub ciągłe uchybienia 
w realizacji jakiegokolwiek zasadniczego 
wymogu określonego w zamówieniu, a 
wykonawca nie zgłosił sprzeciwu wobec 
tych ustaleń lub jego sprzeciw nie został 
zatwierdzony poprzez zwrócenie się o 
ochronę sądową, podmiot zamawiający 
powiadamia o tym fakcie i niezbędnych 
szczegółach takiej oceny organy 
nadzorcze i administracyjne, o których 
mowa w art. 93 i 97.
3. W takim przypadku wykonawca zostaje 
umieszczony w oficjalnym rejestrze 
uchybień, którym zarządzają organy 
nadzoru i organy administracyjne 
określone w art. 93 i 97.
4. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby podmioty zamawiające mogły łatwo 
sprawdzać oficjalne rejestry uchybień 
oraz uzyskiwać informacje i pomoc w 
kontekście stosowania niniejszego 
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artykułu poprzez pomoc świadczoną przez 
organy nadzoru i organy administracyjne, 
o czym jest mowa w art. 93, 96 i 97.

Or. en

Poprawka 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 84 skreślony
Udzielanie zamówień na usługi społeczne 
i inne szczególne usługi
Zamówień na usług społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVII udziela się zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa kwocie progowej 
określonej w art. 12 lit. c) lub wyższa.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 894
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówień na usług społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVII udziela się zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa kwocie progowej 

Zamówień na usług społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVIIa część B udziela się 
zgodnie z niniejszym rozdziałem, jeżeli 
wartość zamówienia jest równa kwocie 
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określonej w art. 12 lit. c) lub wyższa. progowej określonej w art. 12 lit. c) lub 
wyższa.

Or. fr

Poprawka 895
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówień na usług społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVII udziela się zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa kwocie progowej 
określonej w art. 12 lit. c) lub wyższa.

Nie naruszając swobody świadczenia 
przez państwa członkowskie lub podmioty 
zamawiające usług społecznych i innych 
szczególnych usług oraz swobody 
organizowania ich w sposób 
niewymagający przeprowadzania 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, zamówień na usługi
społeczne i inne szczególne usługi 
wymienione w załączniku XVII udziela się 
zgodnie z niniejszym rozdziałem, jeżeli 
wartość zamówienia jest równa kwocie 
progowej określonej w art. 12 lit. c) lub 
wyższa.

Or. fr

Poprawka 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 85 skreślony
Publikacja ogłoszeń
1. Podmioty zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia na usługi, o których 
mowa w art. 84, informują o swoim 
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zamiarze za pomocą ogłoszenia o 
zamówieniu.
2. Podmioty zamawiające, które udzieliły 
zamówienia na usługi, o których mowa w 
art. 84, informują o wynikach 
postępowania za pomocą ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia.
3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 
2, zawierają informacje określone w 
załączniku XVIII zgodnie ze 
standardowymi formularzami. Komisja 
ustanawia standardowe formularze. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
100.
4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 
2, są publikowane zgodnie z art. 65.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 897
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia na usługi, o których 
mowa w art. 84, informują o swoim
zamiarze za pomocą ogłoszenia o 
zamówieniu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Szczególne traktowanie usług jest uzasadnione wyłącznie pod warunkiem, że ma ono 
zastosowanie do wszystkich usług o takim samym charakterze – nie należy dyskryminować 
usług prawnych podlegających tym samym zasadom poufności.
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Poprawka 898
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

242. Podmioty zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia na usługi, o których 
mowa w art. 84, informują o swoim 
zamiarze za pomocą ogłoszenia o 
zamówieniu.

skreślony

Or. de

Poprawka 899
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 
2, zawierają informacje określone w 
załączniku XVIII zgodnie ze 
standardowymi formularzami. Komisja 
ustanawia standardowe formularze. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
100.

skreślony

Or. en

Poprawka 900
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 244
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

244. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i
2, zawierają informacje określone w 
załączniku XVIII zgodnie ze 
standardowymi formularzami. Komisja 
ustanawia standardowe formularze. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
100.

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, 
zawierają informacje określone w 
załączniku XVIII zgodnie ze 
standardowymi formularzami.

Or. de

Poprawka 901
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i
2, zawierają informacje określone w 
załączniku XVIII zgodnie ze 
standardowymi formularzami. Komisja 
ustanawia standardowe formularze. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
100.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, 
zawiera informacje określone w 
załączniku XVIII zgodnie ze 
standardowymi formularzami. Komisja 
ustanawia standardowy formularz. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
100.

Or. en

Poprawka 902
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 245

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

245. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i
2, są publikowane zgodnie z art. 65.

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, są 
publikowane zgodnie z art. 65.
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Or. de

Poprawka 903
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
są publikowane zgodnie z art. 65.

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, są 
publikowane zgodnie z art. 65.

Or. en

Poprawka 904
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i
2, są publikowane zgodnie z art. 65.

4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2,
jest publikowane zgodnie z art. 65.

Or. en

Poprawka 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86 skreślony
Zasady udzielania zamówień
1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
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zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając podmiotom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.
2. Państwa członkowskie zapewniają 
podmiotom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności. 
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 906
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 907
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
przepisy dotyczące udzielania zamówień 
objętych zakresem niniejszego rozdziału, 
uwzględniając zasady przejrzystości i 
równego traktowania wykonawców.
Przepisy te uwzględniają specyfikę
przedmiotowych usług.

Or. en

Poprawka 909
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie dbają o to, by 
instytucje zamawiające uwzględniały 
konieczność zagwarantowania wysokiej
jakości, ciągłości, dostępności,
przystępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników,
w tym grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji i słabszych grup 
społecznych, kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.
Państwa członkowskie postanawiają, że 
wyboru usługodawcy nie dokonuje się 
wyłącznie w oparciu o kryterium ceny za 
realizację usługi, lecz także z 
uwzględnieniem powyżej określonych 
kryteriów jakości i zrównoważoności 
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usług społecznych.

Or. de

Poprawka 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a Państwa członkowskie zapewniają 
pełną wypłacalność instytucji 
zamawiających wobec wykonawców oraz 
dopilnowują, aby instytucje te uprzednio 
ustanowiły odpowiedni instrument 
gwarancji zabezpieczający wierzytelność 
wykonawcy.

Or. it

Uzasadnienie

Nie można dłużej tolerować przedłużającej się sytuacji, w której organy administracji 
publicznej nie są w stanie zapłacić prywatnym przedsiębiorstwom za wykonane prace i 
wyświadczone usługi. Instrument gwarancji umożliwiający zabezpieczenie wierzytelności 
wykonawcy, do których miałby on prawo po wykonaniu prac, mógłby okazać się 
instrumentem niezbędnym do zapewnienia rzeczywistego zaspokojenia tych wierzytelności.

Poprawka 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie lub instytucje 
zamawiające dbają o to, aby wykonawcy 
wypełniali obowiązki odnoszące się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, takich jak bezpieczeństwo i 
higiena pracy, zabezpieczenie społeczne i 
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warunki pracy, określone w unijnych i 
krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
przepisach międzynarodowego prawa 
pracy wymienionych w załączniku XIV, 
które mają zastosowanie w miejscu 
wykonania zobowiązania. Obowiązki te 
stosuje się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim.

Or. de

Poprawka 913
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie dbają o 
przestrzeganie przepisów dotyczących 
podwykonawstwa, określonych w art. 81.

Or. de

Poprawka 914
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Przy wyborze usługodawcy państwa 
członkowskie mogą rozważyć 
wykorzystanie zamówień zastrzeżonych, o 
których mowa w art. 31.

Or. de
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Poprawka 915
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Instytucje zamawiające mogą zastrzec 
określone umowy dla organizacji 
użyteczności publicznej, które specjalizują 
się w świadczeniu usług społecznych, pod 
warunkiem przestrzegania podstawowych 
zasad przejrzystości i równego 
traktowania.

Or. de

Poprawka 916
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 –ustęp 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. Państwa członkowskie dbają o 
stosowanie podstaw wykluczenia 
określonych w art. 55 dyrektywy 
2004/18/WE.

Or. de

Poprawka 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 89 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z publikacji można wyłączyć pewne Informacje dotyczące wyników konkursu



AM\909614PL.doc 115/185 PE492.870v02-00

PL

informacje dotyczące wyników konkursu, 
jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić 
stosowanie przepisów prawa lub byłoby 
sprzeczne z interesem publicznym, 
mogłoby zaszkodzić uzasadnionym 
interesom handlowym konkretnego 
wykonawcy publicznego lub prywatnego, 
w tym interesom wykonawcy, któremu 
udzielono zamówienia, bądź mogłoby 
zaszkodzić uczciwej konkurencji pomiędzy 
wykonawcami.

będą ujawniane, chyba że ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić egzekwowanie
przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z 
interesem publicznym.

Or. en

Poprawka 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł IV– tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ŁAD ADMINISTRACYJNO-
REGULACYJNY

EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW, 
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I 
WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA

Or. en

Poprawka 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 92 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z dyrektywą Rady 92/13/EWG 
państwa członkowskie zapewniają 
właściwe stosowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy poprzez zagwarantowanie 
skutecznych, dostępnych i przejrzystych 
mechanizmów, które uzupełniają 
obowiązujący system na potrzeby 
weryfikacji decyzji podjętych przez 

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



PE492.870v02-00 116/185 AM\909614PL.doc

PL

podmioty zamawiające. odpowiedzialne za te zadania.

Or. en

Poprawka 920
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 92 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, aby 
instytucje zamawiające mogły łatwo 
uzyskać informacje i pomoc w związku ze 
stosowaniem niniejszego artykułu ze 
strony organów nadzoru i organów 
administracyjnych określonych w art. 93 i 
97.

Or. de

Poprawka 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 92 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby stosowanie zasad udzielania 
zamówień publicznych było 
monitorowane, w tym by monitorowana 
była realizacja projektów 
współfinansowanych przez Unię, w celu 
wykrywania zagrożeń dla interesów 
finansowych Unii. To monitorowanie ma 
na celu zapobieganie w trakcie udzielania 
zamówień ewentualnym przypadkom 
nadużyć, korupcji, konfliktów interesów 
i innych poważnych nieprawidłowości 
oraz ich wykrywanie i odpowiednie 
zgłaszanie.
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Jeżeli organy lub struktury 
odpowiedzialne za monitorowanie wykryją 
konkretne przypadki naruszenia 
przepisów lub problemy systemowe, są one 
uprawnione do przekazywania tych 
problemów krajowym organom 
audytowym, sądom lub trybunałom czy też 
innym właściwym organom lub 
strukturom, takim jak rzecznik praw 
obywatelskich, parlamenty narodowe czy 
ich komisje.

Or. en

Poprawka 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 92 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 92 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wszystkie osoby lub organy, które nie 
mają dostępu do procedur odwoławczych 
na mocy dyrektywy Rady 92/13/EWG, 
uzyskują możliwość poinformowania o 
ewentualnych naruszeniach postanowień 
niniejszej dyrektywy właściwego organu 
(struktury), który należycie rozpatruje 
każdą dostatecznie uzasadnioną skargę i 
przyjmuje odpowiednie środki w ramach 
uprawnień i kompetencji przewidzianych 
prawem krajowym.

Or. en

Poprawka 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 92 – ustęp 1 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują,
aby wskazówki dotyczące wykładni i 
stosowania prawa Unii w zakresie 
udzielania zamówień publicznych były 
dostępne nieodpłatnie, co pomoże 
instytucjom zamawiającym i wykonawcom 
poprawnie stosować unijne zasady 
udzielania zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 92 –ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 92 – ustęp 1 f (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 92 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 92 a
W przypadku stwierdzenia u wykonawcy
lub podwykonawcy wyznaczonego do 
realizacji zamówienia znacznych lub 
stałych niedociągnięć w realizacji jednego 
z istotnych wymogów w ramach 
zamówienia, instytucja zamawiająca 
informuje o tym fakcie organy nadzoru i 
organy administracyjne wymienione w 
art. 93 i 97 i przekazuje im niezbędne 
informacje szczegółowe.

Or. de
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Poprawka 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 92 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 92a
Rejestr uchybień

1. Jeżeli wykonawca narusza warunki 
określone w zamówieniu, w szczególności 
odnoszące się do ochrony socjalnej i 
ochrony zatrudnienia oraz do warunków 
pracy i podwykonawstwa, umieszczony 
zostaje w rejestrze uchybień względem 
zasad udzielania zamówień publicznych.
2. Rejestrem uchybień zarządzają organy 
nadzoru i organy administracyjne 
określone w art. 93 i dokonują one jego 
regularnej aktualizacji. Przed udzieleniem 
zamówienia publicznego podmioty 
zamawiające mają prawo i obowiązek 
sprawdzenia rejestru.

Or. en

Poprawka 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 92 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 92 b
Rejestr uchybień

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



PE492.870v02-00 122/185 AM\909614PL.doc

PL

podstawę wykluczenia.

Or. de

Poprawka 930
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 93 artykuł skreślony

Or. nl

Poprawka 931
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 93 skreślony
Nadzór publiczny
1. Państwa członkowskie powołują jeden 
niezależny organ odpowiedzialny za 
nadzór i koordynację działań 
wdrażających (zwany dalej „organem 
nadzoru”). Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o jego 
wyznaczeniu.
Nadzorowi temu podlegają wszystkie 
podmioty zamawiające. 
2. Właściwe organy uczestniczące w 
działaniach wdrażających są 
zorganizowane w sposób, który pozwala 
uniknąć konfliktu interesów. System 
nadzoru publicznego musi być przejrzysty. 
W tym celu publikuje się wszelkie 
wytyczne i opinie, a także sprawozdanie 
roczne przedstawiające wdrażanie i 
stosowanie przepisów ustanowionych 
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niniejszą dyrektywą.
Sprawozdanie roczne obejmuje 
następujące elementy:
a) wskaźnik powodzenia małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
uzyskiwaniu zamówień; w przypadku gdy 
udział MŚP pod względem wartości 
udzielonych zamówień wynosi poniżej 50 
%, w sprawozdaniu należy przedstawić 
analizę przyczyn takiego stanu rzeczy;
b) ogólny przegląd realizacji polityki 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym procedur 
uwzględniających aspekty związane z 
ochroną środowiska, włączeniem 
społecznym, w tym dostępnością dla osób 
niepełnosprawnych, oraz pobudzaniem 
innowacyjności;
c) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii.
3. Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:
a) monitorowanie stosowania przez 
podmioty zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;
b) udzielanie porad prawnych podmiotom 
zamawiającym w zakresie interpretacji 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych oraz zastosowania tych 
przepisów w konkretnych przypadkach;
c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii i 
wytycznych w sprawie budzących 
powszechne zainteresowanie kwestii 
związanych z interpretacją oraz 
stosowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, w sprawie często 
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zadawanych pytań oraz trudności 
systemowych związanych ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, w kontekście przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz stosownego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej;
d) ustanawianie oraz stosowanie 
systemów kompleksowych i skutkujących 
podjęciem działania wskaźników 
ostrzegawczych, służących zapobieganiu 
przypadkom nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innym 
poważnym nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu;
e) zwracanie uwagi właściwych organów 
krajowych, w tym organów kontroli, na 
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;
f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
podmiotów zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
nieuwzględnienia;
g) monitorowanie decyzji podejmowanych 
przez sądy i organy krajowe w następstwie 
orzeczenia wydanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 
podstawie art. 267 Traktatu lub ustaleń 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego stwierdzających 
naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych w 
związku z projektami 
współfinansowanymi przez Unię; organ 
nadzoru zgłasza Europejskiemu Urzędowi 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
wszelkie naruszenia unijnych procedur 
udzielania zamówień, w przypadku gdy są 
one związane z zamówieniami 
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finansowanymi, bezpośrednio lub 
pośrednio, ze środków Unii Europejskiej.
Zadania, o których mowa w lit. e), 
pozostają bez uszczerbku dla 
wykonywania praw do środków 
odwoławczych na mocy prawa krajowego 
lub w ramach systemu ustanowionego na 
podstawie dyrektywy 92/13/EWG.
Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji podmiotów 
zamawiających.
4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, organ nadzoru 
działa jako właściwy punkt kontaktowy 
dla Komisji, gdy monitoruje ona 
stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię.
Komisja może w szczególności przekazać 
organowi nadzoru rozpatrzenie 
konkretnych spraw, jeżeli nie została 
jeszcze zawarta umowa lub można nadal 
przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 
Może ona również powierzyć organowi 
nadzoru przeprowadzenie działań 
monitorujących niezbędnych do 
zapewnienia wykonania środków, do 
których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane w celu naprawy 
stwierdzonego przez Komisję naruszenia 
unijnych przepisów i zasad dotyczących 
zamówień publicznych.
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Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
domniemanych naruszeń unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 
dopilnowanie, aby właściwe organy 
krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.
5. Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone 
przez organ nadzoru w celu zapewnienia 
zgodności decyzji podmiotów 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
ogólnymi zasadami Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
mogą zastępować ani naruszać roli 
Komisji jako instytucji stojącej na straży 
Traktatu. W przypadku gdy Komisja 
postanawia przekazać rozpatrzenie 
konkretnej sprawy, zachowuje również 
prawo do podejmowania interwencji 
zgodnie z uprawnieniami powierzonymi 
jej na mocy Traktatu.
6. Instytucje zamawiające przekazują
krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:
a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
na dostawy lub zamówień na usługi;
b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień na roboty budowlane.
7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
organ nadzoru zapewnia nieograniczony, 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
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można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub 
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku. 
Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.
8. Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez organ nadzoru 
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2. 

Or. en

Poprawka 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 93 skreślony
Nadzór publiczny
1. Państwa członkowskie powołują jeden 
niezależny organ odpowiedzialny za 
nadzór i koordynację działań 
wdrażających (zwany dalej „organem 
nadzoru”). Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o jego 
wyznaczeniu.
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Nadzorowi temu podlegają wszystkie 
podmioty zamawiające. 
2. Właściwe organy uczestniczące w 
działaniach wdrażających są 
zorganizowane w sposób, który pozwala 
uniknąć konfliktu interesów. System 
nadzoru publicznego musi być przejrzysty. 
W tym celu publikuje się wszelkie 
wytyczne i opinie, a także sprawozdanie 
roczne przedstawiające wdrażanie i 
stosowanie przepisów ustanowionych 
niniejszą dyrektywą.
Sprawozdanie roczne obejmuje 
następujące elementy:
a) wskaźnik powodzenia małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
uzyskiwaniu zamówień; w przypadku gdy 
udział MŚP pod względem wartości 
udzielonych zamówień wynosi poniżej 50 
%, w sprawozdaniu należy przedstawić 
analizę przyczyn takiego stanu rzeczy;
b) ogólny przegląd realizacji polityki 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym procedur 
uwzględniających aspekty związane z 
ochroną środowiska, włączeniem 
społecznym, w tym dostępnością dla osób 
niepełnosprawnych, oraz pobudzaniem 
innowacyjności;
c) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii.
3. Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:
a) monitorowanie stosowania przez 
podmioty zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;
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b) udzielanie porad prawnych podmiotom 
zamawiającym w zakresie interpretacji 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych oraz zastosowania tych 
przepisów w konkretnych przypadkach;
c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii i 
wytycznych w sprawie budzących 
powszechne zainteresowanie kwestii 
związanych z interpretacją oraz 
stosowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, w sprawie często 
zadawanych pytań oraz trudności 
systemowych związanych ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, w kontekście przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz stosownego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej;
d) ustanawianie oraz stosowanie 
systemów kompleksowych i skutkujących 
podjęciem działania wskaźników 
ostrzegawczych, służących zapobieganiu 
przypadkom nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innym 
poważnym nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu;
e) zwracanie uwagi właściwych organów 
krajowych, w tym organów kontroli, na
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;
f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
podmiotów zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
nieuwzględnienia;
g) monitorowanie decyzji podejmowanych 
przez sądy i organy krajowe w następstwie
orzeczenia wydanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 
podstawie art. 267 Traktatu lub ustaleń 
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Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego stwierdzających 
naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych w 
związku z projektami 
współfinansowanymi przez Unię; organ 
nadzoru zgłasza Europejskiemu Urzędowi 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
wszelkie naruszenia unijnych procedur 
udzielania zamówień, w przypadku gdy są 
one związane z zamówieniami 
finansowanymi, bezpośrednio lub 
pośrednio, ze środków Unii Europejskiej.
Zadania, o których mowa w lit. e), 
pozostają bez uszczerbku dla 
wykonywania praw do środków 
odwoławczych na mocy prawa krajowego 
lub w ramach systemu ustanowionego na 
podstawie dyrektywy 92/13/EWG.
Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji podmiotów 
zamawiających.
4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, organ nadzoru 
działa jako właściwy punkt kontaktowy 
dla Komisji, gdy monitoruje ona 
stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię.
Komisja może w szczególności przekazać 
organowi nadzoru rozpatrzenie 
konkretnych spraw, jeżeli nie została 
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jeszcze zawarta umowa lub można nadal 
przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 
Może ona również powierzyć organowi 
nadzoru przeprowadzenie działań 
monitorujących niezbędnych do 
zapewnienia wykonania środków, do 
których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane w celu naprawy 
stwierdzonego przez Komisję naruszenia 
unijnych przepisów i zasad dotyczących 
zamówień publicznych.
Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
domniemanych naruszeń unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 
dopilnowanie, aby właściwe organy 
krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.
5. Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone 
przez organ nadzoru w celu zapewnienia 
zgodności decyzji podmiotów 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
ogólnymi zasadami Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
mogą zastępować ani naruszać roli 
Komisji jako instytucji stojącej na straży 
Traktatu. W przypadku gdy Komisja 
postanawia przekazać rozpatrzenie 
konkretnej sprawy, zachowuje również 
prawo do podejmowania interwencji 
zgodnie z uprawnieniami powierzonymi 
jej na mocy Traktatu.
6. Instytucje zamawiające przekazują 
krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:
a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
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na dostawy lub zamówień na usługi;
b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień na roboty budowlane.
7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
organ nadzoru zapewnia nieograniczony, 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub 
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku. 
Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.
8. Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez organ nadzoru 
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z alternatywnymi propozycjami dotyczącymi zarządzania przedstawionymi 
w odrębnych poprawkach. W poprawce tej skreśla się w całości art. 93 dotyczący nadzoru 
publicznego. Powołanie jednego krajowego organu nadzorczego w każdym państwie 
członkowskim stałoby w sprzeczności z zasadą pomocniczości i nie byłoby możliwe 
w państwach członkowskich, w których administracja jest zdecentralizowana lub istnieją 
struktury federalne.
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Poprawka 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 93 skreślony
Nadzór publiczny
1. Państwa członkowskie powołują jeden 
niezależny organ odpowiedzialny za 
nadzór i koordynację działań 
wdrażających (zwany dalej „organem 
nadzoru”). Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o jego 
wyznaczeniu.
Nadzorowi temu podlegają wszystkie 
podmioty zamawiające. 
2. Właściwe organy uczestniczące w 
działaniach wdrażających są 
zorganizowane w sposób, który pozwala 
uniknąć konfliktu interesów. System 
nadzoru publicznego musi być przejrzysty. 
W tym celu publikuje się wszelkie 
wytyczne i opinie, a także sprawozdanie 
roczne przedstawiające wdrażanie i 
stosowanie przepisów ustanowionych 
niniejszą dyrektywą.
Sprawozdanie roczne obejmuje 
następujące elementy:
a) wskaźnik powodzenia małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
uzyskiwaniu zamówień; w przypadku gdy 
udział MŚP pod względem wartości 
udzielonych zamówień wynosi poniżej 50 
%, w sprawozdaniu należy przedstawić 
analizę przyczyn takiego stanu rzeczy;
b) ogólny przegląd realizacji polityki 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym procedur 
uwzględniających aspekty związane z 
ochroną środowiska, włączeniem 
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społecznym, w tym dostępnością dla osób 
niepełnosprawnych, oraz pobudzaniem 
innowacyjności;
c) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii.
3. Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:
a) monitorowanie stosowania przez 
podmioty zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;
b) udzielanie porad prawnych podmiotom 
zamawiającym w zakresie interpretacji 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych oraz zastosowania tych 
przepisów w konkretnych przypadkach;
c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii i 
wytycznych w sprawie budzących 
powszechne zainteresowanie kwestii 
związanych z interpretacją oraz 
stosowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, w sprawie często 
zadawanych pytań oraz trudności 
systemowych związanych ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, w kontekście przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz stosownego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej;
d) ustanawianie oraz stosowanie 
systemów kompleksowych i skutkujących 
podjęciem działania wskaźników 
ostrzegawczych, służących zapobieganiu 
przypadkom nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innym 
poważnym nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu;
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e) zwracanie uwagi właściwych organów 
krajowych, w tym organów kontroli, na 
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;
f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
podmiotów zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
nieuwzględnienia;
g) monitorowanie decyzji podejmowanych 
przez sądy i organy krajowe w następstwie 
orzeczenia wydanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 
podstawie art. 267 Traktatu lub ustaleń 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego stwierdzających 
naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych w 
związku z projektami 
współfinansowanymi przez Unię; organ 
nadzoru zgłasza Europejskiemu Urzędowi 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
wszelkie naruszenia unijnych procedur 
udzielania zamówień, w przypadku gdy są 
one związane z zamówieniami 
finansowanymi, bezpośrednio lub 
pośrednio, ze środków Unii Europejskiej.
Zadania, o których mowa w lit. e), 
pozostają bez uszczerbku dla 
wykonywania praw do środków 
odwoławczych na mocy prawa krajowego 
lub w ramach systemu ustanowionego na 
podstawie dyrektywy 92/13/EWG.
Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji podmiotów 
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zamawiających.
4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, organ nadzoru 
działa jako właściwy punkt kontaktowy 
dla Komisji, gdy monitoruje ona 
stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię.
Komisja może w szczególności przekazać 
organowi nadzoru rozpatrzenie 
konkretnych spraw, jeżeli nie została 
jeszcze zawarta umowa lub można nadal 
przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 
Może ona również powierzyć organowi 
nadzoru przeprowadzenie działań 
monitorujących niezbędnych do 
zapewnienia wykonania środków, do 
których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane w celu naprawy 
stwierdzonego przez Komisję naruszenia 
unijnych przepisów i zasad dotyczących 
zamówień publicznych.
Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
domniemanych naruszeń unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 
dopilnowanie, aby właściwe organy 
krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.
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5. Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone 
przez organ nadzoru w celu zapewnienia 
zgodności decyzji podmiotów 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
ogólnymi zasadami Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
mogą zastępować ani naruszać roli 
Komisji jako instytucji stojącej na straży 
Traktatu. W przypadku gdy Komisja 
postanawia przekazać rozpatrzenie 
konkretnej sprawy, zachowuje również 
prawo do podejmowania interwencji 
zgodnie z uprawnieniami powierzonymi 
jej na mocy Traktatu.
6. Instytucje zamawiające przekazują 
krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:
a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
na dostawy lub zamówień na usługi;
b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień na roboty budowlane.
7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
organ nadzoru zapewnia nieograniczony, 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub 
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku. 
Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
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wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.
8. Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez organ nadzoru 
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2. 

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane uregulownie znacząco zwiększy obciążenia administracyjne spoczywające na 
państwach członkowskich. Ponadto wpłynie też na wewnętrzną organizację administracji 
w państwach członkowskich. Decyzje w sprawie działań, które należy podjąć, by zapewnić 
prawidłowe stosowanie przepisów omawianej dyrektywy, oraz w sprawie właściwych 
instytucji należy pozostawić w gestii państw członkowskich.

Poprawka 934
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 93 skreślony

Or. de

Poprawka 935
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 93 skreślony
Nadzór publiczny
1. Państwa członkowskie powołują jeden 



AM\909614PL.doc 139/185 PE492.870v02-00

PL

niezależny organ odpowiedzialny za 
nadzór i koordynację działań 
wdrażających (zwany dalej „organem 
nadzoru”). Państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o jego 
wyznaczeniu.
Nadzorowi temu podlegają wszystkie 
podmioty zamawiające. 
2. Właściwe organy uczestniczące w 
działaniach wdrażających są 
zorganizowane w sposób, który pozwala 
uniknąć konfliktu interesów. System 
nadzoru publicznego musi być przejrzysty. 
W tym celu publikuje się wszelkie 
wytyczne i opinie, a także sprawozdanie 
roczne przedstawiające wdrażanie i 
stosowanie przepisów ustanowionych 
niniejszą dyrektywą.
Sprawozdanie roczne obejmuje 
następujące elementy:
a) wskaźnik powodzenia małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 
uzyskiwaniu zamówień; w przypadku gdy 
udział MŚP pod względem wartości 
udzielonych zamówień wynosi poniżej 50 
%, w sprawozdaniu należy przedstawić 
analizę przyczyn takiego stanu rzeczy;
b) ogólny przegląd realizacji polityki 
zamówień publicznych zgodnych z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym procedur 
uwzględniających aspekty związane z 
ochroną środowiska, włączeniem 
społecznym, w tym dostępnością dla osób 
niepełnosprawnych, oraz pobudzaniem 
innowacyjności;
c) zbiorcze dane dotyczące zgłoszonych 
przypadków nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innych 
poważnych nieprawidłowości w dziedzinie 
zamówień publicznych, w tym mających 
wpływ na realizację projektów 
współfinansowanych z budżetu Unii.
3. Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:
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a) monitorowanie stosowania przez 
podmioty zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;
b) udzielanie porad prawnych podmiotom 
zamawiającym w zakresie interpretacji 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych oraz zastosowania tych 
przepisów w konkretnych przypadkach;
c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii i 
wytycznych w sprawie budzących 
powszechne zainteresowanie kwestii 
związanych z interpretacją oraz 
stosowaniem przepisów dotyczących
zamówień publicznych, w sprawie często 
zadawanych pytań oraz trudności 
systemowych związanych ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, w kontekście przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz stosownego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej;
d) ustanawianie oraz stosowanie 
systemów kompleksowych i skutkujących 
podjęciem działania wskaźników 
ostrzegawczych, służących zapobieganiu 
przypadkom nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innym 
poważnym nieprawidłowościom oraz ich 
wykrywaniu i odpowiedniemu zgłaszaniu;
e) zwracanie uwagi właściwych organów 
krajowych, w tym organów kontroli, na 
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;
f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
podmiotów zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
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nieuwzględnienia;
g) monitorowanie decyzji podejmowanych 
przez sądy i organy krajowe w następstwie 
orzeczenia wydanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 
podstawie art. 267 Traktatu lub ustaleń 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego stwierdzających 
naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych w 
związku z projektami 
współfinansowanymi przez Unię; organ 
nadzoru zgłasza Europejskiemu Urzędowi 
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
wszelkie naruszenia unijnych procedur 
udzielania zamówień, w przypadku gdy są 
one związane z zamówieniami 
finansowanymi, bezpośrednio lub 
pośrednio, ze środków Unii Europejskiej.
Zadania, o których mowa w lit. e), 
pozostają bez uszczerbku dla 
wykonywania praw do środków 
odwoławczych na mocy prawa krajowego 
lub w ramach systemu ustanowionego na 
podstawie dyrektywy 92/13/EWG.
Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji podmiotów 
zamawiających.
4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, organ nadzoru 
działa jako właściwy punkt kontaktowy 
dla Komisji, gdy monitoruje ona 
stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
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zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię.
Komisja może w szczególności przekazać 
organowi nadzoru rozpatrzenie 
konkretnych spraw, jeżeli nie została 
jeszcze zawarta umowa lub można nadal 
przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 
Może ona również powierzyć organowi 
nadzoru przeprowadzenie działań 
monitorujących niezbędnych do 
zapewnienia wykonania środków, do 
których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane w celu naprawy 
stwierdzonego przez Komisję naruszenia 
unijnych przepisów i zasad dotyczących 
zamówień publicznych.
Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
domniemanych naruszeń unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 
dopilnowanie, aby właściwe organy 
krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.
5. Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone 
przez organ nadzoru w celu zapewnienia 
zgodności decyzji podmiotów 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
ogólnymi zasadami Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie 
mogą zastępować ani naruszać roli 
Komisji jako instytucji stojącej na straży 
Traktatu. W przypadku gdy Komisja 
postanawia przekazać rozpatrzenie 
konkretnej sprawy, zachowuje również 
prawo do podejmowania interwencji 
zgodnie z uprawnieniami powierzonymi 
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jej na mocy Traktatu.
6. Instytucje zamawiające przekazują 
krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:
a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
na dostawy lub zamówień na usługi;
b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień na roboty budowlane.
7. Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych, 
organ nadzoru zapewnia nieograniczony, 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub 
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku. 
Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.
8. Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez organ nadzoru 
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2. 

Or. en
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Poprawka 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają
nadzór i koordynację działań 
wdrażających.

Or. fr

Poprawka 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:

3. Właściwe organy odpowiadają za 
realizację następujących zadań:

Or. fr

Poprawka 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 939
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f a) analizę sprawozdań przedstawionych 
przez podmioty zamawiające, które 
zamierzają zastosować procedurę 
negocjacyjną bez uprzedniego ogłoszenia;

Or. it

Poprawka 940
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) zarządzanie oficjalnym rejestrem 
uchybień zgodnie z art. 83a.

Or. en

Poprawka 941
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 3 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. it

Poprawka 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 

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

państwami członkowskimi, właściwe 
organy działają jako właściwy punkt 
kontaktowy dla Komisji, gdy monitoruje 
ona stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię.

Or. fr

Poprawka 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Poprawka 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
domniemanych naruszeń unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 
dopilnowanie, aby właściwe organy 
krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.

skreślony

Or. fr

Poprawka 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

(h) 1 000 000 EUR w przypadku 
zamówień na dostawy lub zamówień na 
usługi;
(i) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień na roboty budowlane.

Or. de

Uzasadnienie

Obszerny obowiązek publikowania doprowadziłby do tego, że pewne umowy musiałyby być 
ujawniane w najdrobniejszych szczegółach, a zawarte w nich know-how, czyli tajemnice 
handlowe, musiałoby być udostępnione osobom trzecim nawet z pogwałceniem przepisów 
dotyczących poufności. Nie byłoby to jednak z korzyścią dla przejrzystości, gdyż procedura 
udzielania zamówień kończy się wraz z udzieleniem zamówienia.

Poprawka 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. de

Uzasadnienie

Istniejące prawa wglądu do akt w postępowaniach spornych dotyczących zamówień 
publicznych, a także dodatkowo prawa wynikające z bardzo daleko idących przepisów o 
wolności informacji są całkowicie wystarczające.
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Poprawka 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Indywidualne sprawozdania dotyczące 
postępowań o udzielenie zamówienia

Sprawozdawczość indywidualna

Or. en

Poprawka 952
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty zamawiające są zobowiązane 
przechowywać stosowne informacje na 
temat każdego zamówienia, każdej umowy 
ramowej oraz każdego przypadku 
ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów. Informacje te muszą być 
wystarczające, aby umożliwić im 
przedstawienie w późniejszym terminie 
uzasadnienia dla decyzji podjętych w 
odniesieniu do:

1. Podmioty zamawiające są zobowiązane 
przechowywać stosowne informacje na 
temat każdego przekraczającego próg 
zamówienia, każdej takiej umowy ramowej 
lub każdego przypadku ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów. 
Informacje te muszą być wystarczające, 
aby umożliwić im przedstawienie w 
późniejszym terminie uzasadnienia dla 
decyzji podjętych w odniesieniu do:

Or. en

Poprawka 953
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Podmioty zamawiające podejmują 
odpowiednie działania w celu 
dokumentowania postępowań o udzielenie 
zamówienia, bez względu na to, czy są one 
prowadzone za pomocą środków 
elektronicznych czy bez ich użycia.

Or. en
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Poprawka 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Podmioty zamawiające dokumentują 
przebieg wszystkich postępowań o 
udzielenie zamówienia, bez względu na to, 
czy są one prowadzone za pomocą 
środków elektronicznych czy bez ich 
użycia. W tym celu zapewniają sobie 
wystarczające dokumenty w celu 
uzasadnienia decyzji podejmowanych na 
wszystkich etapach postępowania o 
udzielenie zamówienia, takie jak 
dokumenty dotyczące komunikacji z 
wykonawcami oraz wewnątrz instytucji, 
przygotowywania ofert, ewentualnego 
prowadzenia dialogu lub negocjacji,
kwalifikacji kandydatów i udzielenia
zamówienia.

Or. en

Poprawka 955
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 272 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

kwalifikację kandydatów i udzielenie 
zamówienia, nazwę/ nazwisko 
zwycięskiego oferenta oraz powody 
wyboru jego oferty, a także – o ile takie 
informacje są znane – wskazanie części 
zamówienia lub umowy ramowej, którą 
wybrany oferent zamierza zlecić do 
wykonania stronom trzecim, jak i 
informacje o podwykonawcach, łącznie z 
ich nazwami/ nazwiskami, danymi 
kontaktowymi i przedstawicielami 
prawnymi.

Or. de

Poprawka 956
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg dokumentowania wszystkich etapów „wewnątrz instytucji” jest niepotrzebny 
i nieproporcjonalny. Przepis ten prowadzi również do niepewności prawa, ponieważ termin 
„wewnątrz instytucji” nie został w dyrektywie zdefiniowany.
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Poprawka 957
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje przechowuje się przez co 
najmniej cztery lata od daty udzielenia 
zamówienia, tak aby przez cały ten okres 
podmiot zamawiający był w stanie 
dostarczyć niezbędne informacje Komisji 
lub krajowemu organowi nadzoru, jeżeli
przedstawią takie żądanie.

2. Informacje przechowuje się przez co 
najmniej cztery lata od daty udzielenia 
zamówienia, tak aby przez cały ten okres 
podmiot zamawiający był w stanie 
dostarczyć niezbędne informacje Komisji, 
jeżeli przedstawi ona takie żądanie.

Or. en

Poprawka 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje przechowuje się przez co 
najmniej cztery lata od daty udzielenia 
zamówienia, tak aby przez cały ten okres 
podmiot zamawiający był w stanie 
dostarczyć niezbędne informacje Komisji 
lub krajowemu organowi nadzoru, jeżeli 
przedstawią takie żądanie.

2. Informacje przechowuje się przez co 
najmniej cztery lata od daty udzielenia 
zamówienia, tak aby przez cały ten okres 
podmiot zamawiający był w stanie 
dostarczyć niezbędne informacje Komisji 
lub krajowym organom czy strukturom, o 
których mowa w art. 83, jeżeli przedstawią 
takie żądanie.

Or. en

Poprawka 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 95 Artykuł skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Gromadzenie danych statystycznych na podstawie sprawozdań państw członkowskich jest 
niewiarygodne i prowadzi do biurokracji i kosztów. Celem art. 95 jest kontrola krzyżowa 
danych gromadzonych w bazie danych TED na podstawie art. 64 omawianego wniosku. 
Jednak zarówno dane z TED, jak i krajowe dane sprawozdawcze są często niekompletne. 
Zamiast kontroli krzyżowej TED jako filar gromadzenia danych statystycznych powinien być 
dalej wzmacniany, zaś filar sprawozdawczości krajowej należałoby zupełnie zlikwidować.

Poprawka 960
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy ustanowione lub powołane 
zgodnie z art. 93 przedkładają Komisji 
sprawozdanie z wdrażania obejmujące 
dane statystyczne za każdy rok, 
sporządzone w oparciu o standardowy 
formularz, najpóźniej do dnia 31 
października następnego roku.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby Komisja otrzymywała co roku –
najpóźniej do dnia 31 października 
następnego roku – sprawozdanie z 
wdrażania obejmujące dane statystyczne za 
każdy rok.

Or. en

Poprawka 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy ustanowione lub powołane 
zgodnie z art. 93 przedkładają Komisji 

1. Najpóźniej do dnia 31 października 
następnego roku państwa członkowskie
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sprawozdanie z wdrażania obejmujące 
dane statystyczne za każdy rok,
sporządzone w oparciu o standardowy 
formularz, najpóźniej do dnia 31 
października następnego roku.

przedkładają Komisji sprawozdanie 
statystyczne za każdy rok sporządzone w 
oparciu o standardowy formularz.

Or. en

Poprawka 962
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, 
zawiera co najmniej łączną wartość, w 
podziale na kategorie działalności, 
których dotyczą art. 5–11, zamówień 
udzielonych poniżej progów określonych 
w art. 12, które w przypadku 
nieuwzględnienia progów byłyby objęte 
niniejszą dyrektywą.

skreślony

Or. en

Poprawka 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, 
zawiera co najmniej łączną wartość, w 
podziale na kategorie działalności, 
których dotyczą art. 5–11, zamówień 
udzielonych poniżej progów określonych 
w art. 12, które w przypadku 
nieuwzględnienia progów byłyby objęte 
niniejszą dyrektywą.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, 
zawiera dla zamówień udzielonych poniżej 
progów określonych w art. 12 niniejszej 
dyrektywy, które jednak w przypadku 
przekroczenia progów byłyby objęte 
niniejszą dyrektywą, szacunkową 
zagregowaną całkowitą wartość zamówień 
udzielonych w ciągu danego roku.
Szacunek ten może w szczególności 
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opierać się na danych dostępnych na 
mocy krajowych wymogów dotyczących 
publikacji.

Or. en

Poprawka 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
sprawozdanie to zawierało co najmniej
liczbę i wartość udzielonych zamówień, w 
podziale na kategorie działalności, których 
dotyczą art. 5–11, oraz wszelkie inne 
informacje niezbędne do weryfikacji 
prawidłowego stosowania Porozumienia. 
Obejmuje to liczbę i wartość zamówień 
udzielonych w ramach procedury 
negocjacyjnej bez uprzedniego zaproszenia 
do ubiegania się o zamówienie, w podziale 
na przesłanki, o których mowa w art. 44, 
oraz na kategorie działalności, których 
dotyczą art. 5–11. Sprawozdanie 
uwzględnia również państwo członkowskie 
lub państwo trzecie zwycięskich 
wykonawców.

3. W odniesieniu do wszystkich zamówień 
powyżej progów określonych w niniejszej 
dyrektywie państwa członkowskie 
dopilnowują, aby sprawozdanie to 
zawierało szacunkową liczbę i wartość 
zamówień udzielonych w ciągu danego 
roku, w podziale na kategorie działalności,
których dotyczą art. 5–11, oraz wszelkie 
inne informacje niezbędne do weryfikacji 
prawidłowego stosowania Porozumienia w 
sprawie zamówień rządowych WTO. 
Obejmuje to szacunkową liczbę i wartość 
zamówień udzielonych w ramach 
procedury negocjacyjnej bez uprzedniego 
zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie.

Or. en

Poprawka 965
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95 – ustęp 3 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) z myślą o uproszczeniu obowiązków 
administracyjnych dane statystyczne 
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można gromadzić w oparciu o próbę 
podmiotów pod warunkiem, że nie 
narusza to ich reprezentatywności;

Or. en

Poprawka 966
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95 – ustęp 3 – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zachowany zostaje poufny charakter 
przekazywanych informacji.

Or. en

Poprawka 967
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja ustanawia standardowy 
formularz na potrzeby sporządzania 
rocznego sprawozdania z wdrażania 
obejmującego dane statystyczne, o którym 
mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 100.

skreślony

Or. en

Poprawka 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja ustanawia standardowy 
formularz na potrzeby sporządzania
rocznego sprawozdania z wdrażania 
obejmującego dane statystyczne, o którym 
mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 100.

5. Komisja ustanawia standardowy 
formularz na potrzeby rocznego 
sprawozdania statystycznego, o którym 
mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 100.

Or. en

Poprawka 969
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 95 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akty, o których mowa w ust. 5, 
zapewniają:

skreślony

a) możliwość gromadzenia danych 
statystycznych w oparciu o próbę 
podmiotów, w interesie uproszczenia 
obowiązków administracyjnych, pod 
warunkiem że nie szkodzi to ich 
reprezentatywności;
b) zachowanie poufnego charakteru 
przekazywanych informacji.

Or. en

Poprawka 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 96 skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

W ramach alternatywnych propozycji dotyczących zarządzania (pomoc dla podmiotów 
zamawiających i przedsiębiorstw) poprawką tą dokonuje się skreślenia art. 97. Propozycje 
Komisji musiałyby zostać poparte jasnym dowodem wykazującym opłacalność, a te 
szczegółowe propozycje naruszyłyby także zasady pomocniczości i proporcjonalności. 
Jednakże, jak zaproponowano w punkcie uzasadnienia, państwa członkowskie niewątpliwie 
muszą przyjąć w zamówieniach publicznych zasady MŚP/„najpierw myśl na małą skalę”.

Poprawka 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 96 skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowane uregulownie znacząco zwiększy obciążenia administracyjne spoczywające na 
państwach członkowskich. Ponadto wpłynie też na wewnętrzną organizację administracji 
w państwach członkowskich. Decyzje w sprawie działań, które należy podjąć, by zapewnić 
prawidłowe stosowanie przepisów omawianej dyrektywy, oraz w sprawie właściwych 
instytucji należy pozostawić w gestii państw członkowskich.

Poprawka 972
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie udostępniają 
struktury wsparcia technicznego, aby 
zapewniać podmiotom zamawiającym 
doradztwo prawne i gospodarcze, 
przekazywać im wytyczne i udzielać im 
pomocy w przygotowywaniu i 

1. Państwa członkowskie udostępniają 
struktury wsparcia technicznego, aby 
zapewniać podmiotom zamawiającym 
informacje prawne i gospodarcze, 
przekazywać im wytyczne i udzielać im 
pomocy w przygotowywaniu i 
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przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 
zamówienia. Państwa członkowskie 
zapewniają także każdemu podmiotowi 
zamawiającemu możliwość uzyskania 
kompetentnej pomocy i doradztwa w 
indywidualnych sprawach.

przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 
zamówienia. Państwa członkowskie 
zapewniają także każdemu podmiotowi 
zamawiającemu możliwość uzyskania 
kompetentnej pomocy i informacji w 
indywidualnych sprawach.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 973
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów ust. 1, 2 i 3 państwa 
członkowskie mogą powołać jeden organ 
bądź kilka organów lub jednostek 
administracyjnych Państwa członkowskie 
zapewniają właściwą koordynację działań 
między tymi organami i strukturami.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 974
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy i wprowadzają środki 
mające zwiększyć skuteczność ich 
wzajemnej współpracy, aby zapewnić 
wymianę informacji w kwestiach, o 
których mowa w art. 56, 75 oraz 79. 
Zapewniają również zachowanie poufności 
wymienianych przez nie informacji.

1. Państwa członkowskie udzielają sobie 
wzajemnie pomocy i wprowadzają środki 
mające zwiększyć skuteczność ich 
wzajemnej współpracy, aby zapewnić 
wymianę informacji w kwestiach, o 
których mowa w art. 56, 75, 79 i 83a. 
Zapewniają również zachowanie poufności 
wymienianych przez nie informacji.

Or. en

Poprawka 975
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nakładanie na państwa członkowskie obowiązku powołania dodatkowych organów nie jest 
środkiem proporcjonalnym. Ponadto różne kompetencje przypisane takiemu organowi, jak na 
przyklad nadzór, koordynacja czy sprawozdawczość, mogą powodować konflikt interesów.
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Poprawka 978
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 97 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wymiana informacji następuje za 
pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym 
ustanowionego na podstawie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
XXX/XXXX52 [wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
współpracy administracyjnej za 
pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym 
(„rozporządzenie w sprawie IMI”), 
COM(2011) 522]. Państwa członkowskie 
przekazują informacje, o które zwrócą się 

skreślony
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inne państwa członkowskie, w możliwie 
najkrótszym terminie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 980
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 98 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o
którym mowa w art. 4, 35, 33, 38, 25, 65,
70, 77, 85 i 95, następuje na czas 
nieokreślony od dnia [data wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4, 
35, 33, 38, 25, 65 i 70, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia [data 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

Or. en

Poprawka 981
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 98 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 i 95, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4, 35, 33, 38, 25, 65 i 70, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
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Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 982
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 100 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga Komitet Doradczy 
ds. Zamówień Publicznych ustanowiony na 
mocy decyzji Rady 71/306/EWG53. 
Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspomaga Komitet Doradczy 
ds. Zamówień Publicznych ustanowiony na 
mocy decyzji Rady 71/306/EWG53 oraz 
komitet ustanowiony na mocy art. 7 
rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 
(rozporządzenie w sprawie przeszkód w 
handlu)54. Komitety te są komitetami w 
rozumieniu art. 3 rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

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

Or. en

Poprawka 983
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 100 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 984
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 100 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) procedury dotyczące alokacji 
zdolności przepustowej infrastruktury 
kolejowej, wydawania licencji 
przedsiębiorstwom kolejowym lub 
przyznawania świadectw bezpieczeństwa, 
zgodnie z dyrektywami 95/18/WE, 
2001/14/WE i 2004/49/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego ustępu zagwarantuje pewność prawa i wzmocni wydźwięk art. 4 ust. 2.

Poprawka 986
Lara Comi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e a) procedury udzielania zamówień w 
zakresie zdolności przepustowej 
infrastruktury kolejowej, licencji 
kolejowych lub certyfikacji w zakresie 
bezpieczeństwa w rozumieniu dyrektyw 
95/18/WE, 2011/14/WE i 2004/49/WE.

Or. it

Poprawka 987
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera D – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Towarowy transport kolejowy Transport kolejowy

Or. en

Poprawka 988
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera D – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Towarowy transport kolejowy Transport kolejowy

Or. it

Poprawka 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera D – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Towarowy transport kolejowy Transport kolejowy

Or. en

Poprawka 990
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera D – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pasażerski transport kolejowy skreślony
Brak

Or. en

Poprawka 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera D – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pasażerski transport kolejowy skreślony
Brak

Or. en

Poprawka 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 1 – litera (a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane, oznacza całość zaleceń 
technicznych zawartych w szczególności w 
dokumentach specyfikujących zamówienie, 
określających wymagane cechy materiału, 
produktu lub dostawy w sposób 
pozwalający na opisanie materiału, 
produktu lub dostawy zgodnie z ich 
przeznaczeniem zamierzonym przez 
podmiot zamawiający; charakterystyka ta 
obejmuje poziomy oddziaływania na 

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

środowisko i klimat, dostosowanie projektu 
do wszystkich potrzeb (w tym dostępność 
dla osób niepełnosprawnych) oraz ocenę 
zgodności, wydajność, bezpieczeństwo lub 
wymiary, w tym procedury dotyczące 
zapewnienia jakości, terminologię, 
symbole, testy i metody testowania, 
opakowanie, oznakowanie i etykietowanie, 
instrukcje użytkowania oraz procesy i 
metody produkcji na każdym etapie cyklu 
życia obiektów budowlanych; 
charakterystyka ta obejmuje również 
zasady dotyczące projektowania (w tym 
ochrony danych już w fazie 
projektowania) i kosztorysowania, 
warunki testowania, kontroli i odbioru 
obiektów budowlanych, metod i technik 
budowy oraz wszelkie pozostałe warunki 
techniczne, które podmiot zamawiający 
może określić, na mocy przepisów 
ogólnych lub szczególnych, w odniesieniu 
do ukończonych obiektów budowlanych 
oraz materiałów lub części, z których są 
one wykonane;

Or. en

Poprawka 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Konwencja nr 155 dotycząca 
bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i 
środowiska pracy;

Or. en

Poprawka 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV– tiret ósme b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Konwencja nr 1 dotycząca czasu pracy 
(przemysł);

Or. en

Poprawka 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV– tiret ósme c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Konwencja nr 131 dotycząca ustalania 
płac minimalnych;

Or. en

Poprawka 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Konwencja nr 102 dotycząca 
minimalnych norm zabezpieczenia 
społecznego;

Or. en

Poprawka 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVII
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK XVII Załącznik zostaje skreślony.

Or. fr

Poprawka 999
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVII 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK XVIII Załącznik zostaje skreślony.

Or. fr

Poprawka 1000
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVII 

Tekst proponowany przez Komisję

Kod CPV Opis

79611000-0;

od 85000000-9 do 85323000-9

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

Usługi zdrowotne i społeczne

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

79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-

5 do 80660000-8 (z wyjątkiem 80533000-

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

92000000-1 do 92700000-8 (z wyjątkiem 

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

Usługi administracyjne w zakresie 

edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

75300000-9 Usługi w zakresie obowiązkowego 
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ubezpieczenia społecznego

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Świadczenia społeczne

98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

98120000-0 Usługi świadczone przez związki 

zawodowe

98131000-0 Usługi religijne

Poprawka
Kod CPV Opis

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

75231240-8; 

od 85000000-9 do 85323000-9

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

98133100-5 i 98200000-5

Usługi zdrowotne i społeczne oraz usługi z 

nimi związane

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

79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-

5 do 80660000-8 (z wyjątkiem 80533000-

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

92000000-1 do 92700000-8 (z wyjątkiem 

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

Usługi administracyjne w zakresie 

edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

75300000-9 Usługi w zakresie obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Świadczenia społeczne

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

98120000-0 Usługi świadczone przez związki 

zawodowe

98131000-0 Usługi religijne

od 61000000-5 do 61530000-9; od 

63370000-3 do 63372000-7

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

Dodatkowe i pomocnicze usługi 
transportowe

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

Usługi rekrutacji i pozyskiwania 
personelu

od 74600000-5 do 74620000-1 Usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa, 
z wyjątkiem usług samochodów 
opancerzonych

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

Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

Or. en

Poprawka 1001
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVII– tabela – wiersz 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Usługi prawnicze

Or. en

Uzasadnienie

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services.The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
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base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Poprawka 1002
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVII– tabela – wiersze 7 a –71 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

79112000-2 Usługi reprezentacji prawnej
79100000-5 Usługi prawnicze
79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa 
prawnego i reprezentacji prawnej
79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa 
prawnego
79112100-3 Usługi reprezentacji 
akcjonariuszy
79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie 
patentów i praw autorskich
79121000-8 Usługi doradztwa w zakresie 
praw autorskich
79121100-9 Usługi doradztwa w zakresie 
praw autorskich do oprogramowania
79130000-4 Usługi w zakresie 
dokumentów oraz uwierzytelniania
79131000-1 Usługi w zakresie 
dokumentów
79132000-8 Usługi uwierzytelniania
79140000-7 Doradztwo prawne i usługi 
informacyjne

Or. en

Uzasadnienie

Szczególne traktowanie usług jest uzasadnione wyłącznie pod warunkiem, że odnosi się ono 
do wszystkich usług o takim samym charakterze.
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Poprawka 1003
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Załącznik XVIIa

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

1 Usługi konserwacyjne i 
naprawcze

6112, 6122, 633, 
886

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

2 Usługi transportu 
lądowego(1), w tym 
usługi samochodów 
opancerzonych oraz 
usługi kurierskie z 
wyjątkiem transportu 
poczty

712 (z 
wyjątkiem 
71235)
7512, 87304

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

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

73 (z wyjątkiem 
7321)

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

4 Transport poczty drogą 
lądową(2) i lotniczą

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

5 Usługi 
telekomunikacyjne

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

6 Usługi finansowe
 a) usługi 

ubezpieczeniowe
b) usługi bankowe i 

inwestycyjne(3)

dawny 81, 812, 
814

od 66100000-1 do 66720000-3

7 Usługi komputerowe i 
usługi z nimi związane

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

8 Usługi badawcze i 85 od 73000000-2 do 73436000-7 (z 
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rozwojowe(4) wyjątkiem 73200000-4, 73210000-7, 
73220000-0)

9 Usługi w zakresie 
księgowości, audytu oraz 
prowadzenia ksiąg 
rachunkowych

862 od 79210000-9 do 79223000-3

10 Usługi badania rynku i 
opinii publicznej

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

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

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

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

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

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

14 Usługi sprzątania 
budynków i usługi 
zarządzania mieniem

874, 82201 do 
82206

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

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

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

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

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

(1) Z wyjątkiem usług transportu kolejowego objętych kategorią 18.
(2) Z wyjątkiem usług transportu kolejowego objętych kategorią 18.
(3) Z wyjątkiem usług finansowych związanych z emisją, nabyciem, sprzedażą lub 

przeniesieniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych oraz 
usług banków centralnych. Wyłączeniem objęte są także: usługi związane z nabyciem 
lub wynajęciem – niezależnie od sposobu finansowania – gruntu, istniejących 
budynków lub innych nieruchomości, lub też dotyczące praw z nimi związanych; 
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niemniej jednak niniejszej dyrektywie podlegają umowy o świadczenie usług 
finansowych, zawarte w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu 
umowy nabycia najmu lub dzierżawy.

(4) Z wyjątkiem zamówień na usługi badawcze i rozwojowe innych niż te, których wyniki 
należą wyłącznie do instytucji zamawiającej w celu ich wykorzystania w prowadzeniu 
działalności własnej, pod warunkiem że usługa ta jest w całości opłacana przez tę 
instytucję zamawiającą.

(5) Z wyjątkiem usług arbitrażowych i pojednawczych.

Załącznik XVIIa – Część B
Usługi, o których mowa w art. 12 lit. c) i art. 84

Kategorie Wyszczególnienie Kod CPC Kod CPV
17 Usługi hotelarskie 

i restauratorskie
64 Od 55100000-1 do 55524000-9 i od 

98340000-8 do 98341100-6
18 Usługi transportu 

kolejowego
711 od 60200000-0 do 60220000-6

19 Usługi transportu 
wodnego

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

20 Dodatkowe i pomocnicze 
usługi transportowe

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

21 Usługi prawne 861 od 79100000-5 do 79140000-7
22 Usługi wyszukiwania i 

pozyskiwania personelu 
(1)

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

23 Usługi detektywistyczne 
i bezpieczeństwa, 
z wyjątkiem usług 
samochodów 
opancerzonych

873 (z 
wyjątkiem 
87304)

od 79700000-1 do 79723000-8

24 Usługi edukacyjne 
i szkoleniowe

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

25 Usługi społeczne i 
zdrowotne

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

26 Usługi rekreacyjne, 
kulturalne i sportowe

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

27 Inne usługi
(1) Z wyjątkiem umów o pracę.
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Poprawka 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XVII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
Załącznik XVIIa

Załącznik XVIIa – część A

Usługi, o których mowa w art. 14a
Nr 

kategorii
Wyszczególnienie Kod CPC 

(1)
Kod CPV

1 Usługi konserwacyjne i 
naprawcze

6112, 
6122, 633,
886

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

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

712 (z 
wyjątkiem 
71235),
7512, 
87304

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

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

73 
(z wyjątkie
m 7321)

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

4 Transport poczty drogą 
lądową (3) i lotniczą 71235, 

7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 
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5 Usługi 
telekomunikacyjne 752

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

6 Usługi finansowe:
a) usługi 
ubezpieczeniowe
b) usługi bankowe i 
inwestycyjne (4)

np. 81, 
812, 814

Od 66100000-1 do 
66720000-3 

7 Usługi komputerowe i 
usługi z nimi związane 84

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

8 Usługi badawcze i 
rozwojowe (5) 85

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

9 Usługi w zakresie 
księgowości, audytu 
oraz prowadzenia ksiąg 
rachunkowych 

862
Od 79210000-9 do 
79223000-3 

10 Usługi badania rynku i 
opinii publicznej 864

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

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

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

12 Usługi 
architektoniczne, 
inżynieryjne 
i zintegrowane usługi 
inżynieryjne; usługi 
urbanistyczne, 
architektury 

867 Od 71000000-8 do 
71900000-7 
(z wyjątkiem 71550000-
8) i 79994000-8 
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krajobrazu, związane 
z nimi usługi 
konsultacji naukowych 
i technicznych; usługi 
badań i analiz 
technicznych

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

14 Usługi sprzątania 
budynków i usługi 
zarządzania mieniem

874, 82201 
do
82206

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

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

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

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

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

________________________________________
(1) Z wyjątkiem umów o pracę.

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

Załącznik XVIIa – część B

Usługi, o których mowa w art. 14a
Nr 

kategorii
Wyszczególnienie Kod CPC 

(1)
Kod CPV

17 Usługi hotelarskie i 
restauracyjne

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

18 Usługi transportu 711 Od 60200000-0 do 
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kolejowego 60220000-6 
19 Usługi transportu 

wodnego
72 Od 60600000-4 do 

60653000-0 i od 
63727000-1 do 
63727200-3 

20 Dodatkowe 
i pomocnicze usługi 
transportowe

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

21 Usługi prawnicze 861 Od 79100000-5 do 
79140000-7 

22 Usługi rekrutacji i 
pozyskiwania personelu 
(1)

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

23 Usługi detektywistyczne 
i bezpieczeństwa, 
z wyjątkiem usług 
samochodów 
opancerzonych

873 
(z wyjątkie
m 87304)

Od 79700000-1 do 
79723000-8 

24  Usługi edukacyjne i 
szkoleniowe

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

25  Usługi zdrowotne i 
społeczne

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

26 Usługi rekreacyjne, 
kulturalne i sportowe

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

27 Inne usługi (2)

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

Or. en


