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Poprawka 136
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 14, art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114, 
jak również Protokół nr 26 do tego 
traktatu,

Or. en

Poprawka 137
Ramon Tremosa i Balcells

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Wszystkie postanowienia niniejszej 
dyrektywy są stosowane bez uszczerbku 
dla wewnętrznego podziału kompetencji w 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 138
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby zagwarantować otwarcie 
zamówień udzielanych przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych 

(2) Aby zagwarantować otwarcie 
zamówień udzielanych przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych 
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na konkurencję, należy opracować przepisy 
koordynujące procedury udzielania 
zamówień w odniesieniu do zamówień 
powyżej określonej wartości. Taka 
koordynacja jest potrzebna, aby zapewnić 
działanie zgodne z zasadami Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w 
szczególności z zasadą swobodnego 
przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, a także z zasadami, 
które się z nich wywodzą, takimi jak:
zasada równego traktowania, zasada 
niedyskryminacji, zasada wzajemnego 
uznawania, zasada proporcjonalności oraz 
zasada przejrzystości. Z uwagi na charakter 
sektorów objętych taką koordynacją 
powinna ona, zapewniając zastosowanie 
powyższych zasad, określić ramy dobrych 
praktyk handlowych oraz umożliwiać 
maksymalną elastyczność.

na konkurencję, należy opracować przepisy 
koordynujące procedury udzielania 
zamówień w odniesieniu do zamówień 
powyżej określonej wartości. Taka 
koordynacja jest potrzebna, aby zapewnić 
działanie zgodne z zasadami Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a w 
szczególności z zasadą swobodnego 
przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, a także z zasadami, 
które się z nich wywodzą, takimi jak:
zasada równego traktowania, zasada 
niedyskryminacji, zasada wzajemnego 
uznawania, zasada proporcjonalności oraz 
zasada przejrzystości. Z uwagi na charakter 
sektorów objętych taką koordynacją 
powinna ona, zapewniając zastosowanie 
powyższych zasad, określić ramy dobrych 
praktyk handlowych oraz umożliwiać 
maksymalną elastyczność. Przepisy 
dotyczące zamówień publicznych nie 
naruszają podziału kompetencji 
zagwarantowanego w art. 14 TFUE i 
Protokole nr 26 do TFUE. Stosowanie 
tych przepisów nie powinno zakłócać 
swobody instytucji publicznych w zakresie 
decydowania o sposobie realizacji zadań 
publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie nowych przepisów do traktatu lizbońskiego.

Poprawka 139
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W przypadku zamówień, których 
wartość jest niższa od progów 

skreślony
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zobowiązujących do stosowania przepisów 
przewidujących koordynację na poziomie 
unijnym, wskazane jest odwołanie się do 
orzecznictwa wypracowanego przez 
Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie z 
którym zastosowanie mają reguły i zasady 
Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Zamówienia, których wartość jest niższa od progów, nie są objęte zakresem tej dyrektywy.
Poza tym orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości jest szeroko znane, więc nie ma potrzeby 
zamieszczania tego punktu preambuły.

Poprawka 140
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020”16 

jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. W tym celu należy
zrewidować i zmodernizować obecne 
przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r.
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych17  oraz 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi18 , aby 

(4) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020”16 

jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. W tym celu należy 
zrewidować i zmodernizować obecne 
przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r.
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, aby 
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zwiększyć efektywność wydatków 
publicznych, ułatwiając udział małych i 
średnich przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych, oraz aby umożliwić lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych 
przez zamawiających do wspierania 
wspólnych celów społecznych. Istnieje 
również konieczność doprecyzowania 
podstawowych pojęć i koncepcji w celu 
zapewnienia większej pewności prawa oraz 
uwzględnienia niektórych aspektów 
odpowiedniego ugruntowanego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

umożliwić zamawiającym lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych do 
wspierania zrównoważonego rozwoju i 
innych wspólnych celów społecznych, 
zwiększając w ten sposób efektywność 
wydatków publicznych, zapewniając 
optymalną relację ceny do jakości i 
ułatwiając udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych, oraz aby umożliwić lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych 
przez zamawiających do wspierania 
wspólnych celów społecznych. Istnieje 
również konieczność uproszczenia 
dyrektyw i doprecyzowania podstawowych 
pojęć i koncepcji w celu zapewnienia 
większej pewności prawa oraz 
uwzględnienia niektórych aspektów 
odpowiedniego ugruntowanego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Niniejsza dyrektywa 
zawiera przepisy dotyczące sposobów 
dokonywania zakupów. Podmioty 
zamawiające mogą stawiać wymogi 
surowsze niż obowiązujące przepisy 
prawodawstwa unijnego lub wykraczające 
poza nie, aby osiągnąć wspólne cele.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno być wątpliwości co do tego, że instytucje zamawiające mogą stawiać wymogi 
surowsze niż obowiązujące przepisy UE w poszczególnych obszarach.

Poprawka 141
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z art. 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska powinny być 

(5) Zgodnie z art. 9, 10 i 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska i względy społeczne 
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włączane w określanie i wdrażanie 
unijnych polityk i działań, w szczególności 
w celu wspierania zrównoważonego 
rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia 
zatem, w jaki sposób podmioty 
zamawiające mogą przyczynić się do 
ochrony środowiska oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju, zapewniając 
jednocześnie możliwość uzyskania 
zamówień o najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny.

powinny być włączane w określanie i 
wdrażanie unijnych polityk i działań, w 
szczególności w celu wspierania 
zrównoważonego rozwoju. Niniejsza 
dyrektywa wyjaśnia zatem, w jaki sposób 
podmioty zamawiające mogą przyczynić 
się do ochrony środowiska oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju i korzystać z 
uprawnień uznaniowych w zakresie 
wyboru specyfikacji technicznych i 
kryteriów udzielania zamówienia, w celu 
zapewnienia zrównoważonego dostępu do 
zamówień publicznych, zapewniając 
jednocześnie powiązanie z przedmiotem 
zamówienia i możliwość uzyskania 
zamówień o najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji brakuje odpowiedniego powołania się na względy społeczne.

Poprawka 142
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z art. 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska powinny być 
włączane w określanie i wdrażanie 
unijnych polityk i działań, w szczególności 
w celu wspierania zrównoważonego 
rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia 
zatem, w jaki sposób podmioty
zamawiające mogą przyczynić się do 
ochrony środowiska oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju, zapewniając 
jednocześnie możliwość uzyskania 
zamówień o najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny.

(5) Zgodnie z art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia musi brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, a 
także z wysokim poziomem kształcenia, 
szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.
Zgodnie z art. 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska powinny być 
włączane w określanie i wdrażanie 
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unijnych polityk i działań, w szczególności 
w celu wspierania zrównoważonego 
rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia 
zatem, w jaki sposób instytucje
zamawiające powinny przyczynić się do 
ochrony środowiska, ochrony socjalnej 
oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego
oraz w jaki sposób mogą stosować 
uznaniowe uprawnienia decyzyjne, które 
są im przyznane, w celu wyboru 
specyfikacji technicznych i kryteriów 
udzielania zamówienia mających na celu 
udzielanie zrównoważonych pod 
względem społecznym i środowiskowym
zamówień publicznych, zapewniając 
jednocześnie powiązanie z przedmiotem 
zamówienia, a także możliwość uzyskania 
zamówień o najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny. Niniejsza dyrektywa 
uznaje w szczególności prawo państw 
członkowskich do ratyfikacji konwencji 
MOP nr 94 i przestrzegania jej.

Or. en

Poprawka 143
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z art. 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska powinny być 
włączane w określanie i wdrażanie 
unijnych polityk i działań, w szczególności 
w celu wspierania zrównoważonego 
rozwoju. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia 
zatem, w jaki sposób podmioty 
zamawiające mogą przyczynić się do 
ochrony środowiska oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju, zapewniając 
jednocześnie możliwość uzyskania 
zamówień o najkorzystniejszej relacji 

(5) Zgodnie z art. 9, 10 i 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska i kluczowe zasady 
społeczne powinny być włączane w 
określanie i wdrażanie unijnych polityk i 
działań. Na mocy art. 3 ust. 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej Unia jest również 
zobowiązana do przyczyniania się do
zrównoważonego rozwoju. Dlatego ważne 
jest, by uwzględniać te zasady przy 
podejmowaniu decyzji o zamówieniach, a 
także na wszystkich etapach łańcucha 
dostaw. Niniejsza dyrektywa wyjaśnia 
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jakości do ceny. zatem, w jaki sposób podmioty 
zamawiające dysponują szeroką swobodą 
w zakresie stosowania specyfikacji
technicznych, kryteriów udzielenia 
zamówienia i klauzul dotyczących 
realizacji zamówienia, aby przyczynić się 
do ochrony środowiska oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju, zapewniając 
jednocześnie powiązanie z przedmiotem 
zamówienia i możliwość uzyskania 
zamówień o najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny.

Or. en

Poprawka 144
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Pojęcie zamówień lub definicja tego, 
czym jest pojedyncze zamówienie, 
powinny być możliwie najbardziej 
zbliżone do rozwiązań obowiązujących 
zgodnie z dyrektywą […] Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia […] r. w 
sprawie zamówień publicznych19, z 
należytym uwzględnieniem specyfiki 
sektorów objętych niniejszą dyrektywą.
Pojęcie pojedynczego zamówienia 
obejmuje wszelkie dostawy, roboty 
budowlane i usługi niezbędne do realizacji 
określonego projektu, na przykład projektu 
robót budowlanych bądź całości robót 
budowlanych, dostaw lub usług. Na 
występowanie jednego projektu wskazuje 
na przykład uprzednie opracowanie przez 
podmiot zamawiający ogólnego planu i 
koncepcji, fakt, że różne nabyte elementy 
pełnią jedną funkcję gospodarczą i 
techniczną lub że są w inny sposób 
logicznie powiązane i realizowane w 

(6) Pojęcie zamówień lub definicja tego, 
czym jest pojedyncze zamówienie, 
powinny być możliwie najbardziej 
zbliżone do rozwiązań obowiązujących 
zgodnie z dyrektywą […] Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia […] r. w 
sprawie zamówień publicznych19, z 
należytym uwzględnieniem specyfiki 
sektorów objętych niniejszą dyrektywą.
Pojęcie pojedynczego zamówienia 
obejmuje wszelkie dostawy, roboty 
budowlane i usługi niezbędne do realizacji 
określonego projektu, na przykład projektu 
robót budowlanych bądź całości robót 
budowlanych, dostaw lub usług.



PE492.861v02-00 10/205 AM\911613PL.doc

PL

wąskich ramach czasowych.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie to jest zbyt nieprecyzyjne, nie stwarza pewności prawnej i jest sprzeczne z koncepcją 
podziału zamówień na części.

Poprawka 145
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Właściwe jest wyłączenie zamówień 
dokonywanych na potrzeby usług 
pocztowych i usług innych niż usługi 
pocztowe, ponieważ uznawano 
konsekwentnie, że sektor ten podlega 
takiej presji konkurencyjnej, iż nie jest już 
potrzebne zapewnianie za pomocą 
przepisów UE dyscypliny w zakresie 
udzielania zamówień.

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku procesu liberalizacji w sektorze pocztowym, wprowadzenia kompleksowych 
uregulowań dla sektora i przemian rynkowych nie ma potrzeby dalszego regulowania 
zakupów dokonywanych przez podmioty działające w sektorze pocztowym. Nadszedł zatem 
czas, aby wyłączyć z zakresu dyrektywy usługi pocztowe, a tym bardziej „usługi inne niż 
usługi pocztowe”, i umożliwić wszystkim podmiotom działającym w sektorze opieranie decyzji 
na kryteriach wyłącznie ekonomicznych.

Poprawka 146
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Właściwe jest wyłączenie zamówień 
dokonywanych na potrzeby świadczenia 
usług pocztowych, ponieważ proces 
liberalizacji w sektorze pocztowym 
prowadzący do pełnego otwarcia rynku we 
wszystkich państwach członkowskich do 
31 grudnia 2012 r. będzie skutkował 
wprowadzeniem skutecznej konkurencji w 
tym sektorze.

Or. en

Poprawka 147
Adam Bielan, Marek Siwiec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Właściwe jest wyłączenie zamówień 
dokonywanych na potrzeby usług 
pocztowych i usług innych niż usługi 
pocztowe, ponieważ uznawano 
konsekwentnie, że sektor ten podlega 
takiej presji konkurencyjnej, iż nie jest już 
potrzebne zapewnianie za pomocą 
przepisów UE dyscypliny w zakresie 
udzielania zamówień.

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku procesu liberalizacji w sektorze pocztowym, wprowadzenia kompleksowych 
uregulowań dla sektora i przemian rynkowych nie ma potrzeby dalszego regulowania 
zakupów dokonywanych przez podmioty działające w sektorze pocztowym. Nadszedł zatem 
czas, aby wyłączyć z zakresu dyrektywy usługi pocztowe, a tym bardziej „usługi inne niż 
usługi pocztowe”, i umożliwić wszystkim podmiotom działającym w sektorze opieranie decyzji 
na kryteriach wyłącznie ekonomicznych.
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Poprawka 148
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Właściwe jest wyłączenie zamówień 
dokonywanych na potrzeby usług 
pocztowych i usług innych niż usługi 
pocztowe, ponieważ uznawano 
konsekwentnie, że sektor ten podlega 
takiej presji konkurencyjnej, iż nie jest już 
potrzebne zapewnianie za pomocą 
przepisów UE dyscypliny w zakresie 
udzielania zamówień.

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku procesu liberalizacji w sektorze pocztowym, wprowadzenia kompleksowych 
uregulowań dla sektora i przemian rynkowych nie ma potrzeby dalszego regulowania 
zakupów dokonywanych przez podmioty działające w sektorze pocztowym. Nadszedł zatem 
czas, aby wyłączyć z zakresu dyrektywy usługi pocztowe, a tym bardziej „usługi inne niż 
usługi pocztowe”, i umożliwić wszystkim podmiotom działającym w sektorze opieranie decyzji 
na kryteriach wyłącznie ekonomicznych.

Poprawka 149
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Właściwe jest wyłączenie zamówień 
dotyczących usług pocztowych i usług 
innych niż usługi pocztowe, gdyż 
wielokrotnie został dowiedziony fakt, że 
sektor ten podlega tak istotnej presji 
konkurencyjnej, że stosowanie w nim 
europejskich norm w dziedzinie zamówień 
publicznych jest zbędne.
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Or. it

Poprawka 150
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Rzeczywiste, potencjalne lub 
domniemane konflikty interesów, nawet w 
przypadku gdy niekoniecznie prowadzą do 
korupcji, z dużym prawdopodobieństwem 
mogą niekorzystnie wpłynąć na decyzje 
dotyczące zamówień publicznych, 
powodując zakłócenia konkurencji i 
ryzyko nierównego traktowania oferentów.
Dlatego też należy ustanowić efektywne 
mechanizmy mające na celu zapobieganie, 
identyfikację i wdrażanie środków 
zaradczych w zakresie konfliktu interesów.
Zważywszy na różnice w procesach 
podejmowania decyzji przez, odpowiednio, 
instytucje zamawiające oraz 
przedsiębiorstwa, należy ograniczyć 
zastosowanie tego rodzaju przepisów do 
zamówień udzielanych przez tę pierwszą 
grupę podmiotów.

(12) poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. it

Poprawka 151
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Bezprawne działania uczestników 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
takie jak próby niewłaściwego wpływania 
na proces decyzyjny czy zawieranie 

(13) Bezprawne działania uczestników 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
takie jak próby niewłaściwego wpływania 
na proces decyzyjny czy zawieranie 
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porozumień z innymi kandydatami w celu 
zmanipulowania wyniku postępowania, 
mogą skutkować naruszeniem 
podstawowych zasad prawa unijnego i 
istotnymi zakłóceniami konkurencji.
Dlatego też wykonawcy powinni zostać 
zobowiązani do przedkładania 
oświadczenia, że nie podejmują takich 
bezprawnych działań, oraz powinni być 
wykluczani w przypadku, gdy 
oświadczenie to okaże się nieprawdziwe.

porozumień z innymi kandydatami w celu 
zmanipulowania wyniku postępowania, a 
także jakiekolwiek działanie naruszające 
normy w dziedzinie prawa pracy, ochrony 
środowiska, prawa socjalnego 
(szczególnie w zakresie integracji osób 
niepełnosprawnych) i zdrowia 
publicznego mogą skutkować naruszeniem 
podstawowych zasad prawa unijnego i 
istotnymi zakłóceniami konkurencji.
Dlatego też wykonawcy powinni zostać 
zobowiązani do przedkładania 
oświadczenia, że nie podejmują takich 
bezprawnych działań, oraz powinni być 
wykluczani w przypadku, gdy 
oświadczenie to okaże się nieprawdziwe.

Or. es

Poprawka 152
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Cele polegające na poprawie 
dostępu wykonawców z Unii do rynków 
zamówień publicznych niektórych państw 
trzecich chronionych za pomocą środków 
restrykcyjnych oraz na zapewnieniu 
równych warunków konkurencji na 
jednolitym rynku europejskim wymagają 
spójnego traktowania na całym terytorium 
Unii robót budowlanych, dostaw i usług 
pochodzących z państw trzecich i 
nieobjętych międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii.

Or. fr

Poprawka 153
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Podmioty zamawiające wykluczają z 
procedur udzielania zamówień roboty 
budowlane, dostawy i usługi nieobjęte 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii.
W trosce o przejrzystość podmioty 
zamawiające, które zamierzają na mocy 
niniejszej dyrektywy skorzystać z tego 
uprawnienia, by wykluczyć z procedur 
udzielania zamówień oferty zawierające 
roboty budowlane, dostawy i usługi 
pochodzące spoza Unii, w przypadku 
których wartość nieobjętych towarów, 
robót budowlanych, dostaw i usług 
przekracza 50% całkowitej wartości 
towarów, robót budowlanych, dostaw i 
usług objętych ofertą, powinny 
poinformować o tym wykonawców.

Or. fr

Poprawka 154
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Realizacja celów dotyczących 
poprawy dostępu wykonawców z Unii do 
rynków zamówień publicznych 
określonych państw trzecich chronionych 
za pomocą restrykcyjnych środków w 
zakresie udzielania zamówień, a także 
zachowania równych warunków 
konkurencji w ramach jednolitego rynku 
europejskiego, wymaga zharmonizowania 
w całej Unii Europejskiej zasad 
traktowania pochodzących z państw 
trzecich dostaw i usług nieobjętych 
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międzynarodowymi zobowiązaniami Unii.
Komisja powinna ocenić, czy wyrazić 
zgodę na to, by podmioty zamawiające, w 
przypadku zamówień o szacunkowej 
wartości wynoszącej co najmniej 
5 000 000 EUR, wykluczyły z postępowań 
o udzielenie zamówienia dostawy i usługi 
nieobjęte międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii.

Or. en

Poprawka 155
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) W celu zapewnienia przejrzystości 
podmioty zamawiające, które zamierzają 
skorzystać ze swoich uprawnień w 
zakresie wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia ofert obejmujących 
dostawy lub usługi pochodzące spoza Unii 
Europejskiej, w których wartość towarów i 
usług nieobjętych zobowiązaniami 
przekracza 50% całkowitej wartości 
danych dostaw i usług, powinny 
poinformować o tym wykonawców w 
ogłoszeniu o zamówieniu publikowanym 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Komisja powinna wydać 
zgodę na planowane wykluczenie, jeżeli 
umowa międzynarodowa dotycząca 
dostępu do rynku w dziedzinie zamówień 
publicznych pomiędzy Unią a państwem, z 
którego pochodzą dane dostawy lub
usługi, zawiera – w odniesieniu do dostaw 
lub usług, których dotyczy proponowane 
wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia 
dotyczące dostępu do rynku ze strony 
Unii. Jeżeli taka umowa nie istnieje, 
Komisja powinna wydać zgodę na 
wykluczenie, w sytuacji gdy państwo 
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trzecie utrzymuje restrykcyjne środki w 
udzielaniu zamówień prowadzące do 
braku znaczącej wzajemności w otwarciu 
rynku między Unią a danym państwem 
trzecim w odniesieniu do dostaw, usług i 
wykonawców.

Or. en

Poprawka 156
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wyniki oceny pokazały, że należy 
dokonać przeglądu wyłączenia niektórych 
usług z pełnego zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy. W efekcie pełen 
zakres stosowania dyrektywy rozszerzono 
o szereg usług (takich jak usługi 
hotelarskie i prawne, wykazujące się 
szczególnie wysokim udziałem
procentowym obrotów transgranicznych).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W sformułowaniu tym nie uwzględniono stanowiska Parlamentu sformułowanego jako 
odpowiedź na zieloną księgę Komisji.

Poprawka 157
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wyniki oceny pokazały, że należy 
dokonać przeglądu wyłączenia niektórych 

skreślony
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usług z pełnego zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy. W efekcie pełen 
zakres stosowania dyrektywy rozszerzono 
o szereg usług (takich jak usługi 
hotelarskie i prawne, wykazujące się 
szczególnie wysokim udziałem 
procentowym obrotów transgranicznych).

Or. en

Poprawka 158
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wyniki oceny pokazały, że należy 
dokonać przeglądu wyłączenia niektórych 
usług z pełnego zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy. W efekcie pełen 
zakres stosowania dyrektywy rozszerzono 
o szereg usług (takich jak usługi 
hotelarskie i prawne, wykazujące się 
szczególnie wysokim udziałem 
procentowym obrotów transgranicznych).

skreślony

Or. en

Poprawka 159
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, 
takie jak niektóre usługi społeczne, 
zdrowotne i edukacyjne, mają ze względu 
na swój charakter nadal ograniczony 
wymiar transgraniczny Usługi te 

skreślony
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świadczone są w określonym kontekście, 
zróżnicowanym w zależności od państwa 
członkowskiego z uwagi na różne tradycje 
kulturowe. Należy zatem ustanowić 
szczególny reżim udzielania zamówień na 
takie usługi, o wyższym progu ustalonym 
na poziomie 1 000 000 EUR. W 
konkretnym kontekście udzielania 
zamówień w tych sektorach usługi na 
rzecz osób o wartości poniżej tego progu 
nie są zwykle przedmiotem 
zainteresowania usługodawców z innych 
państw członkowskich, chyba że istnieją 
konkretne przesłanki wskazujące inaczej, 
na przykład fakt finansowania przez Unię 
projektów transgranicznych. Zamówienia 
na usługi na rzecz osób powyżej tego 
progu muszą podlegać przejrzystości na 
poziomie całej Unii. Ze względu na 
znaczenie kontekstu kulturowego oraz 
wrażliwy charakter tych usług, państwa 
członkowskie powinny dysponować 
szeroko swobodą w zakresie organizacji 
wyboru usługodawcy w sposób uznany 
przez siebie za najbardziej odpowiedni.
Przepisy niniejszej dyrektywy 
uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, 
że podmioty zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej26. Państwa 
członkowskie lub podmioty zamawiające 
zachowują swobodę samodzielnego 
świadczenia tych usług lub 
zorganizowania usług społecznych w 
sposób niewymagający udzielania 
zamówień publicznych, na przykład 
poprzez zwykłe finansowanie takich usług 
lub poprzez udzielanie licencji lub 
zezwoleń wszystkim wykonawcom 
spełniającym warunki określone wcześniej 
przez podmiot zamawiający, bez 
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jakichkolwiek ograniczeń ani kwot, o ile 
system taki gwarantuje wystarczające 
upublicznienie i jest zgodny z zasadami 
przejrzystości i niedyskryminacji.

Or. en

Poprawka 160
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
edukacyjne, mają ze względu na swój 
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 
zatem ustanowić szczególny reżim 
udzielania zamówień na takie usługi, o 
wyższym progu ustalonym na poziomie 
1 000 000 EUR. W konkretnym kontekście 
udzielania zamówień w tych sektorach 
usługi na rzecz osób o wartości poniżej 
tego progu nie są zwykle przedmiotem 
zainteresowania usługodawców z innych 
państw członkowskich, chyba że istnieją 
konkretne przesłanki wskazujące inaczej, 
na przykład fakt finansowania przez Unię 
projektów transgranicznych. Zamówienia 
na usługi na rzecz osób powyżej tego 
progu muszą podlegać przejrzystości na 
poziomie całej Unii. Ze względu na 
znaczenie kontekstu kulturowego oraz 
wrażliwy charakter tych usług, państwa 
członkowskie powinny dysponować 
szeroko swobodą w zakresie organizacji 
wyboru usługodawcy w sposób uznany 
przez siebie za najbardziej odpowiedni.
Przepisy niniejszej dyrektywy 

(17) Pewne kategorie usług, a mianowicie 
tzw. usługi na rzecz osób, takie jak 
niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
edukacyjne, mają ze względu na swój 
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 
zatem ustanowić szczególny reżim 
udzielania zamówień na takie usługi, o 
wyższym progu ustalonym na poziomie 
1 000 000 EUR. W konkretnym kontekście 
udzielania zamówień w tych sektorach 
usługi na rzecz osób o wartości poniżej 
tego progu nie są zwykle przedmiotem 
zainteresowania usługodawców z innych 
państw członkowskich, chyba że istnieją 
konkretne przesłanki wskazujące inaczej, 
na przykład fakt finansowania przez Unię 
projektów transgranicznych. Zamówienia 
na usługi na rzecz osób powyżej tego 
progu muszą podlegać przejrzystości na 
poziomie całej Unii. Ze względu na 
znaczenie kontekstu kulturowego oraz 
wrażliwy charakter tych usług, państwa 
członkowskie powinny dysponować 
szeroko swobodą w zakresie organizacji 
wyboru usługodawcy w sposób uznany 
przez siebie za najbardziej odpowiedni.
Przepisy niniejszej dyrektywy 
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uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 
podmioty zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej26. Państwa 
członkowskie lub podmioty zamawiające 
zachowują swobodę samodzielnego 
świadczenia tych usług lub zorganizowania 
usług społecznych w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim 
wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez podmiot 
zamawiający, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 
podmioty zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej26. Państwa 
członkowskie lub podmioty zamawiające 
zachowują swobodę samodzielnego 
świadczenia tych usług lub zorganizowania 
usług społecznych w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim 
wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez podmiot 
zamawiający, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, lub poprzez 
udzielanie wykonawcom wszelkiego 
rodzaju uprawnień do świadczenia tych 
usług, o ile system taki gwarantuje 
wystarczające upublicznienie i jest zgodny 
z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

Or. en

Poprawka 161
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, 
takie jak niektóre usługi społeczne, 
zdrowotne i edukacyjne, mają ze względu 
na swój charakter nadal ograniczony 
wymiar transgraniczny Usługi te 

(17) Wyniki oceny wpływu i skuteczności 
ustawodawstwa Unii w dziedzinie 
zamówień publicznych pokazały, że należy 
dokonać przeglądu wyłączenia niektórych 
usług z pełnego zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy. Pewne kategorie 
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świadczone są w określonym kontekście, 
zróżnicowanym w zależności od państwa 
członkowskiego z uwagi na różne tradycje 
kulturowe. Należy zatem ustanowić 
szczególny reżim udzielania zamówień na 
takie usługi, o wyższym progu ustalonym 
na poziomie 1 000 000 EUR. W 
konkretnym kontekście udzielania 
zamówień w tych sektorach usługi na 
rzecz osób o wartości poniżej tego progu 
nie są zwykle przedmiotem 
zainteresowania usługodawców z innych 
państw członkowskich, chyba że istnieją 
konkretne przesłanki wskazujące inaczej, 
na przykład fakt finansowania przez Unię 
projektów transgranicznych. Zamówienia 
na usługi na rzecz osób powyżej tego 
progu muszą podlegać przejrzystości na 
poziomie całej Unii. Ze względu na 
znaczenie kontekstu kulturowego oraz 
wrażliwy charakter tych usług, państwa 
członkowskie powinny dysponować 
szeroko swobodą w zakresie organizacji 
wyboru usługodawcy w sposób uznany 
przez siebie za najbardziej odpowiedni.
Przepisy niniejszej dyrektywy 
uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 
podmioty zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa 
członkowskie lub podmioty zamawiające 
zachowują swobodę samodzielnego 
świadczenia tych usług lub zorganizowania 
usług społecznych w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim 
wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez podmiot 
zamawiający, bez jakichkolwiek 

usług, na przykład tzw. usługi na rzecz 
osób, takie jak niektóre usługi społeczne, 
zdrowotne i edukacyjne, mają ze względu 
na swój charakter nadal ograniczony 
wymiar transgraniczny. Usługi te 
świadczone są w określonym kontekście, 
zróżnicowanym w zależności od państwa 
członkowskiego z uwagi na różne tradycje 
kulturowe. Należy zatem ustanowić 
szczególny reżim udzielania zamówień 
publicznych na takie usługi, o wyższym 
progu ustalonym na poziomie 1 000 000 
EUR. Usługi na rzecz osób o wartości 
poniżej tego progu nie są zwykle 
przedmiotem zainteresowania 
usługodawców z innych państw 
członkowskich, chyba że istnieją konkretne 
przesłanki wskazujące inaczej, takie jak 
unijne finansowanie projektów 
transgranicznych. Zamówienia na usługi na 
rzecz osób powyżej tego progu muszą 
podlegać przejrzystości na poziomie całej 
Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroką swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 
instytucje zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa 
członkowskie lub instytucje publiczne
zachowują swobodę samodzielnego 
świadczenia tych usług lub zorganizowania 
usług społecznych w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim 
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ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez instytucję 
zamawiającą, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z ogólnym podejściem upraszczania dyrektyw nie byłoby właściwe na obecnym etapie 
włączanie innych kategorii usług do pełnego zakresu stosowania tej dyrektywy. Usługi te 
powinny jednak podlegać specjalnemu systemowi usług społecznych i innych specjalnych 
usług, a wyniki stosowania tego systemu powinny podlegać przeglądowi (przez Komisję) w 
ciągu trzech lat od daty wdrożenia tej dyrektywy przez państwa członkowskie.

Poprawka 162
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ponieważ niniejsza dyrektywa jest 
adresowana do państw członkowskich, nie 
ma ona zastosowania do zamówień 
realizowanych przez organizacje 
międzynarodowe w ich własnym imieniu i 
na ich własny rachunek. Należy jednak 
doprecyzować, w jakim zakresie niniejsza 
dyrektywa ma zastosowanie do zamówień 
podlegających określonym przepisom 
międzynarodowym.

(18) Ponieważ niniejsza dyrektywa jest 
adresowana do państw członkowskich, nie 
ma ona zastosowania do zamówień 
realizowanych przez organizacje 
międzynarodowe w ich własnym imieniu i 
na ich własny rachunek. Należy jednak 
doprecyzować, w jakim zakresie niniejsza 
dyrektywa ma zastosowanie do zamówień 
podlegających określonym przepisom 
międzynarodowym. Instytucje europejskie 
powinny w szczególności uwzględnić 
zmiany wprowadzone niniejszą dyrektywą 
oraz odpowiednio dostosować swoje 
przepisy dotyczące zamówień publicznych, 
aby odzwierciedlić te zmiany.

Or. en
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Uzasadnienie

Wiele przedsiębiorstw UE, zwłaszcza MŚP, opiera swoją działalność na zamówieniach ze 
strony instytucji UE. Rozporządzenie finansowe powinno uwzględnić zmiany spowodowane tą 
modernizacją, aby zapewnić równe szanse.

Poprawka 163
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Istnieje znaczna niepewność prawna 
co do tego, w jakim stopniu współpraca 
pomiędzy instytucjami publicznymi 
powinna podlegać przepisom dotyczącym 
zamówień publicznych. Stosowne 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej jest interpretowane w 
różny sposób przez poszczególne państwa 
członkowskie, a nawet przez poszczególne 
instytucje zamawiające. Ponieważ 
orzecznictwo to miałoby również 
zastosowanie do instytucji publicznych 
działających w sektorach objętych 
niniejszą dyrektywą, należy 
zagwarantować, aby te same zasady 
obowiązywały zarówno w przypadku 
niniejszej dyrektywy, jak i dyrektywy 
[…./…/UE] [w sprawie zamówień 
publicznych].

(19) Stosowne orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
dotyczące współpracy władz publicznych
jest interpretowane w różny sposób przez 
poszczególne państwa członkowskie, a 
nawet przez poszczególne instytucje 
zamawiające. Ponieważ orzecznictwo to 
miałoby również zastosowanie do 
instytucji publicznych działających w 
sektorach objętych niniejszą dyrektywą, 
należy zagwarantować, aby te same zasady 
obowiązywały zarówno w przypadku 
niniejszej dyrektywy, jak i dyrektywy 
[…./…/UE] [w sprawie zamówień 
publicznych]. Zamówienia udzielane 
podmiotom kontrolowanym lub 
współpraca na rzecz wspólnej realizacji 
zadań publicznych przez uczestniczące w 
niej instytucje zamawiające nie podlegają 
przepisom dotyczącym zamówień 
publicznych, o ile spełnione są warunki 
określone w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

ETS kilkakrotnie wyraźnie orzekał, że współpraca publiczno-publiczna nie podlega −pod 
pewnymi warunkami − przepisom dotyczącym zamówień publicznych.
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Poprawka 164
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Istnieje znaczna niepewność prawna 
co do tego, w jakim stopniu współpraca 
pomiędzy instytucjami publicznymi 
powinna podlegać przepisom dotyczącym 
zamówień publicznych. Stosowne 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej jest interpretowane w 
różny sposób przez poszczególne państwa 
członkowskie, a nawet przez poszczególne 
instytucje zamawiające. Ponieważ 
orzecznictwo to miałoby również 
zastosowanie do instytucji publicznych 
działających w sektorach objętych 
niniejszą dyrektywą, należy 
zagwarantować, aby te same zasady 
obowiązywały zarówno w przypadku 
niniejszej dyrektywy, jak i dyrektywy
[…./…/UE] [w sprawie zamówień 
publicznych].

(19) Istnieje znaczna niepewność prawna 
co do tego, w jakim stopniu współpraca 
pomiędzy instytucjami publicznymi 
powinna podlegać przepisom dotyczącym 
zamówień publicznych. Stosowne 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej jest interpretowane w 
różny sposób przez poszczególne państwa 
członkowskie, a nawet przez poszczególne 
instytucje zamawiające. Ponieważ 
orzecznictwo to miałoby również 
zastosowanie do instytucji publicznych 
działających w sektorach objętych 
niniejszą dyrektywą, należy 
zagwarantować, aby te same zasady 
obowiązywały zarówno w przypadku 
niniejszej dyrektywy, jak i dyrektywy 
[…./…/UE] [w sprawie zamówień 
publicznych]. Dlatego też konieczne jest 
doprecyzowanie, w jakich przypadkach 
umowy zawierane pomiędzy instytucjami 
zamawiającymi nie podlegają 
obowiązkowi stosowania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych.
Wyjaśnienie takie powinno być zgodne z 
zasadami określonymi w odpowiednim 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości.
Stosowanie przepisów dotyczących 
zamówień publicznych nie powinno 
jednak ograniczać swobody instytucji 
publicznych w zakresie decydowania o 
sposobie zorganizowania realizacji ich 
zadań publicznych. W szczególności 
niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
władz publicznych wszystkich szczebli do 
podejmowania decyzji dotyczących tego, 
czy chcą one – oraz w jaki sposób i 
w jakim stopniu – samodzielnie 
realizować funkcje publiczne. Z zakresu 
zastosowania tych przepisów należy zatem 
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wyłączyć zamówienia udzielane 
podmiotom kontrolowanym lub 
przedsiębiorstwom społecznym, 
zdefiniowanym w komunikacie Komisji z 
dnia 25 października 2011 r. pt. 
„Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej”, oraz współpracę na rzecz 
wspólnej realizacji zadań publicznych 
przez uczestniczące w niej instytucje 
zamawiające, o ile spełnione są warunki 
określone w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 165
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Niniejsza dyrektywa zapewnia 
stosowanie dyrektywy 2001/23/WE w 
sprawie zbliżania ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do 
ochrony praw pracowniczych w 
przypadku przejęcia przedsiębiorstw, 
zakładów lub części przedsiębiorstw lub 
zakładów w celu zapewnienia 
poszanowania zasad równej konkurencji 
oraz ochrony pracowników w przypadku 
przejęcia przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 166
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Należy wyłączyć określone 
zamówienia na usługi, dostawy i roboty 
budowlane udzielane przedsiębiorstwu 
powiązanemu, którego podstawowa 
działalność obejmuje realizację tego 
rodzaju usług, dostaw lub robót 
budowlanych na rzecz grupy, której jest 
ono członkiem, raczej niż oferowanie ich 
na rynku. Należy również wyłączyć 
określone zamówienia na usługi, dostawy i 
roboty budowlane udzielane przez podmiot 
zamawiający wspólnemu przedsięwzięciu, 
które tworzy kilka podmiotów 
zamawiających w celu realizowania 
działań objętych niniejszą dyrektywą i do 
którego należy ten podmiot. Niemniej 
jednak należy zagwarantować, że 
wspomniane wyłączenie nie spowoduje 
ograniczenia konkurencji na korzyść 
przedsiębiorstw lub wspólnych 
przedsięwzięć, które są powiązane z 
podmiotami zamawiającymi; należy 
opracować odpowiedni zestaw przepisów 
dotyczących, w szczególności, 
maksymalnych limitów, w ramach których 
przedsiębiorstwa mogą uzyskać część
swoich obrotów z rynku i powyżej których 
stracą możliwość otrzymywania zamówień 
bez zaproszeń do ubiegania się o 
zamówienie, składu wspólnych 
przedsięwzięć i trwałości powiązań 
pomiędzy tymi wspólnymi 
przedsięwzięciami oraz podmiotami 
zamawiającymi, które wchodzą w ich 
skład.

(20) Należy wyłączyć określone 
zamówienia na usługi, dostawy i roboty 
budowlane udzielane przedsiębiorstwu 
powiązanemu, którego podstawowa 
działalność obejmuje realizację tego 
rodzaju usług, dostaw lub robót 
budowlanych na rzecz grupy, której jest 
ono członkiem, raczej niż oferowanie ich 
na rynku. Należy również wyłączyć 
określone zamówienia na usługi, dostawy i 
roboty budowlane udzielane przez podmiot 
zamawiający wspólnemu przedsięwzięciu, 
które tworzy kilka podmiotów 
zamawiających w celu realizowania 
działań objętych niniejszą dyrektywą i do 
którego należy ten podmiot. Niemniej 
jednak należy zagwarantować, że 
wspomniane wyłączenie nie spowoduje 
ograniczenia konkurencji na korzyść 
przedsiębiorstw lub wspólnych 
przedsięwzięć, które są powiązane z 
podmiotami zamawiającymi; należy 
opracować odpowiedni zestaw przepisów 
dotyczących, w szczególności, ograniczeń 
dla przedsiębiorstw w odniesieniu do 
uzyskiwania obrotów z rynku, bez których 
przestrzegania stracą możliwość 
otrzymywania zamówień bez zaproszeń do 
ubiegania się o zamówienie, składu 
wspólnych przedsięwzięć i trwałości 
powiązań pomiędzy tymi wspólnymi 
przedsięwzięciami oraz podmiotami 
zamawiającymi, które wchodzą w ich 
skład.

Or. en

Poprawka 167
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do zamówień mających 
na celu umożliwienie wykonywania 
działalności wymienionej w art. 5–11 ani 
do konkursów organizowanych w celu 
wykonywania wspomnianej działalności, 
jeżeli w państwie członkowskim, w którym 
tego rodzaju działalność jest wykonywana, 
bezpośrednio podlega ona konkurencji na 
rynkach, do których dostęp nie jest 
ograniczony. W odniesieniu do wszystkich 
sektorów objętych niniejszą dyrektywą 
należy zatem zachować procedurę, która 
umożliwi uwzględnienie skutków 
obecnego lub przyszłego otwarcia na 
konkurencję. Tego rodzaju procedura 
powinna gwarantować pewność prawa 
zainteresowanym podmiotom, a także 
odpowiedni proces decyzyjny 
zapewniający, w ramach krótkich 
terminów, jednolite zastosowanie 
przepisów prawnych Unii w tym obszarze.

(22) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do zamówień mających 
na celu umożliwienie wykonywania 
działalności wymienionej w art. 5–11 ani 
do konkursów organizowanych w celu 
wykonywania wspomnianej działalności, 
jeżeli w państwie członkowskim, w którym 
tego rodzaju działalność jest wykonywana, 
w całości lub w części, nawet w 
odniesieniu do pojedynczego sektora lub 
segmentu działalności, bezpośrednio 
podlega ona konkurencji na rynkach, do 
których dostęp nie jest ograniczony. W 
odniesieniu do wszystkich sektorów 
objętych niniejszą dyrektywą należy zatem 
zachować procedurę, która umożliwi 
uwzględnienie skutków obecnego lub 
przyszłego otwarcia na konkurencję. Tego 
rodzaju procedura powinna gwarantować 
pewność prawa zainteresowanym 
podmiotom, a także odpowiedni proces 
decyzyjny zapewniający, w ramach 
krótkich terminów, jednolite zastosowanie 
przepisów prawnych Unii w tym obszarze.

Or. en

Poprawka 168
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do zamówień mających 
na celu umożliwienie wykonywania 
działalności wymienionej w art. 5–11 ani 
do konkursów organizowanych w celu 
wykonywania wspomnianej działalności, 
jeżeli w państwie członkowskim, w którym 
tego rodzaju działalność jest wykonywana, 

(22) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do zamówień mających 
na celu umożliwienie wykonywania 
działalności wymienionej w art. 5–11 ani 
do konkursów organizowanych w celu 
wykonywania wspomnianej działalności, 
jeżeli w państwie członkowskim, w którym 
tego rodzaju działalność jest wykonywana, 
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bezpośrednio podlega ona konkurencji na 
rynkach, do których dostęp nie jest 
ograniczony. W odniesieniu do wszystkich 
sektorów objętych niniejszą dyrektywą 
należy zatem zachować procedurę, która 
umożliwi uwzględnienie skutków 
obecnego lub przyszłego otwarcia na 
konkurencję. Tego rodzaju procedura 
powinna gwarantować pewność prawa 
zainteresowanym podmiotom, a także 
odpowiedni proces decyzyjny 
zapewniający, w ramach krótkich 
terminów, jednolite zastosowanie 
przepisów prawnych Unii w tym obszarze.

w całości lub częściowo, a także w 
odniesieniu do jej pojedynczych sektorów 
lub segmentów, bezpośrednio podlega 
konkurencji na rynkach, do których dostęp 
nie jest ograniczony. W odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych niniejszą 
dyrektywą należy zatem zachować 
procedurę, która umożliwi uwzględnienie 
skutków obecnego lub przyszłego otwarcia 
na konkurencję. Tego rodzaju procedura 
powinna gwarantować pewność prawa 
zainteresowanym podmiotom, a także 
odpowiedni proces decyzyjny 
zapewniający, w ramach krótkich 
terminów, jednolite zastosowanie 
przepisów prawnych Unii w tym obszarze.

Or. it

Poprawka 169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Bezpośrednie podleganie konkurencji 
powinno być oceniane na podstawie 
obiektywnych kryteriów, z 
uwzględnieniem specyfiki danego sektora.
Ocena ta jest jednak ograniczona ze 
względu na mające zastosowanie krótkie 
terminy oraz konieczność oparcia się na 
danych dostępnych Komisji, które 
pochodzą z udostępnionych wcześniej 
źródeł bądź z informacji uzyskanych w 
kontekście zastosowania art. 28 i których 
nie można uzupełniać za pomocą bardziej 
czasochłonnych metod, w tym zwłaszcza 
poprzez przeprowadzenie publicznych 
ankiet wśród zainteresowanych 
wykonawców. Ocena bezpośredniego 
podlegania konkurencji, jaką można 
przeprowadzić w kontekście niniejszej 
dyrektywy, pozostaje w związku z tym bez 

(23) Bezpośrednie podleganie konkurencji 
powinno być oceniane na podstawie 
obiektywnych kryteriów, z 
uwzględnieniem specyfiki danego sektora
lub jego części. Ocena ta jest jednak 
ograniczona ze względu na mające 
zastosowanie krótkie terminy oraz 
konieczność oparcia się na danych 
dostępnych Komisji, które pochodzą z 
udostępnionych wcześniej źródeł bądź z 
informacji uzyskanych w kontekście 
zastosowania art. 28 i których nie można 
uzupełniać za pomocą bardziej 
czasochłonnych metod, w tym zwłaszcza 
poprzez przeprowadzenie publicznych 
ankiet wśród zainteresowanych 
wykonawców. Ocena bezpośredniego 
podlegania konkurencji, jaką można 
przeprowadzić w kontekście niniejszej 
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uszczerbku dla kompleksowego stosowania 
prawa konkurencji.

dyrektywy, pozostaje w związku z tym bez 
uszczerbku dla kompleksowego stosowania 
prawa konkurencji.

Or. en

Poprawka 170
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Bezpośrednie podleganie konkurencji 
powinno być oceniane na podstawie 
obiektywnych kryteriów, z 
uwzględnieniem specyfiki danego sektora.
Ocena ta jest jednak ograniczona ze 
względu na mające zastosowanie krótkie 
terminy oraz konieczność oparcia się na 
danych dostępnych Komisji, które 
pochodzą z udostępnionych wcześniej 
źródeł bądź z informacji uzyskanych w 
kontekście zastosowania art. 28 i których 
nie można uzupełniać za pomocą bardziej 
czasochłonnych metod, w tym zwłaszcza 
poprzez przeprowadzenie publicznych 
ankiet wśród zainteresowanych 
wykonawców. Ocena bezpośredniego 
podlegania konkurencji, jaką można 
przeprowadzić w kontekście niniejszej 
dyrektywy, pozostaje w związku z tym bez 
uszczerbku dla kompleksowego stosowania 
prawa konkurencji.

(23) Bezpośrednie podleganie konkurencji 
powinno być oceniane na podstawie 
obiektywnych kryteriów, z 
uwzględnieniem specyfiki danego sektora 
lub jego części. Ocena ta jest jednak 
ograniczona ze względu na mające 
zastosowanie krótkie terminy oraz 
konieczność oparcia się na danych 
dostępnych Komisji, które pochodzą z 
udostępnionych wcześniej źródeł bądź z 
informacji uzyskanych w kontekście 
zastosowania art. 28 i których nie można 
uzupełniać za pomocą bardziej 
czasochłonnych metod, w tym zwłaszcza 
poprzez przeprowadzenie publicznych 
ankiet wśród zainteresowanych 
wykonawców. Ocena bezpośredniego 
podlegania konkurencji, jaką można 
przeprowadzić w kontekście niniejszej 
dyrektywy, pozostaje w związku z tym bez 
uszczerbku dla kompleksowego stosowania 
prawa konkurencji.

Or. it

Poprawka 171
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wdrożenie i stosowanie 
odpowiedniego prawodawstwa unijnego, 
powodującego otwarcie danego sektora lub 
jego części, będzie uznawane za 
zapewniające wystarczające podstawy do 
przyjęcia, że istnieje wolny dostęp do 
danego rynku. Wspomniane odpowiednie 
prawodawstwo powinno zostać określone 
w załączniku, który może być 
aktualizowany przez Komisję. We 
wspomnianym załączniku należy obecnie 
zawrzeć odniesienia do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej 
dyrektywę 2003/55/WE27 , dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i 
uchylającej dyrektywę 2003/54/WE28 oraz
dyrektywy 94/22/WE.

(24) Wdrożenie i stosowanie 
odpowiedniego prawodawstwa unijnego, 
powodującego otwarcie danego sektora lub 
jego części, będzie uznawane za 
zapewniające wystarczające podstawy do 
przyjęcia, że istnieje wolny dostęp do 
danego rynku. Wspomniane odpowiednie 
prawodawstwo powinno zostać określone 
w załączniku, który może być 
aktualizowany przez Komisję. We 
wspomnianym załączniku należy obecnie 
zawrzeć odniesienia do dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
dotyczącej wspólnych zasad rynku
wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej 
dyrektywę 2003/55/WE27 , dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i 
uchylającej dyrektywę 2003/54/WE28,
dyrektywy 94/22/WE oraz dyrektywy 
91/440/WE w sprawie rozwoju kolei 
wspólnotowych.

Or. en

Poprawka 172
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Badania i innowacje, w tym 
ekoinnowacje i innowacje społeczne, to 
jedne z głównych motorów przyszłego 
wzrostu, stanowiące centralny punkt 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

(25) Badania i innowacje, w tym 
ekoinnowacje i innowacje społeczne, to 
jedne z głównych motorów przyszłego 
wzrostu, stanowiące centralny punkt 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
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Podmioty zamawiające powinny 
optymalnie pod względem strategicznym 
wykorzystać zamówienia publiczne w celu 
wspierania innowacji. Zakup 
innowacyjnych towarów i usług odgrywa 
kluczową rolę w poprawie skuteczności i 
jakości usług publicznych, przyczyniając 
się do rozwiązywania problemów 
społecznych. Pozwala także uzyskać 
optymalną relację jakości do wielkości 
zainwestowanych środków, jak również 
szersze korzyści gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne pod względem 
generowania nowych idei, przełożenia ich 
na produkty i usługi innowacyjne, 
wspierając w ten sposób zrównoważony 
wzrost gospodarczy. Niniejsza dyrektywa 
powinna przyczynić się do ułatwienia 
udzielania zamówień w obszarze innowacji 
i pomóc państwom członkowskim w 
realizacji celów Unii innowacji. Należy 
zatem ustanowić specjalną procedurę 
udzielania zamówienia umożliwiającą 
podmiotom zamawiającym ustanowienie 
długoterminowego partnerstwa 
innowacyjnego na rzecz rozwoju, a 
następnie zakupu nowych, innowacyjnych 
produktów, usług lub robót budowlanych, 
o ile może on zostać zrealizowany zgodnie 
z uzgodnionymi poziomami wykonania i 
kosztami. Partnerstwo takie powinno mieć 
strukturę umożliwiającą wywołanie 
niezbędnego popytu rynkowego, co 
zachęcać będzie do opracowania 
innowacyjnego rozwiązania bez 
zamykania dostępu do rynku.

Instytucje publiczne powinny optymalnie 
pod względem strategicznym wykorzystać 
zamówienia publiczne w celu pobudzania
innowacji. Zakup innowacyjnych towarów 
i usług odgrywa kluczową rolę w poprawie 
skuteczności i jakości usług publicznych, 
przyczyniając się do rozwiązywania 
problemów społecznych. Pozwala także 
uzyskać optymalną relację jakości do 
wielkości zainwestowanych środków 
publicznych, jak również szersze korzyści 
gospodarcze, środowiskowe i społeczne 
pod względem generowania nowych idei, 
przełożenia ich na produkty i usługi 
innowacyjne, wspierając zrównoważony 
wzrost gospodarczy. Innowacyjny model 
zamówień opisano w komunikacie 
Komisji w sprawie zamówień 
przedkomercyjnych1. Model ten propaguje 
uwzględnianie w zamówieniach usług 
badawczo-rozwojowych, które nie 
wchodzą w zakres niniejszej dyrektywy.
Model ten, wpisany do niniejszej 
dyrektywy, jest modelem uznanym i będzie 
do dyspozycji wszystkich instytucji 
zamawiających według ich uznania.
Niniejsza dyrektywa powinna jednak 
przyczynić się do bardziej ogólnego 
ułatwienia udzielania zamówień 
publicznych w obszarze innowacji i pomóc 
państwom członkowskim w realizacji 
celów Unii innowacji. W przypadkach gdy 
rozwiązania już dostępne na rynku nie są 
w stanie sprostać zapotrzebowaniu na 
opracowanie innowacyjnego produktu, 
usługi lub innowacyjnych robót oraz na 
późniejszy zakup opracowanych wyników, 
instytucje zamawiające powinny mieć 
dostęp do specjalnej procedury udzielania 
zamówienia w odniesieniu do zamówień 
objętych zakresem niniejszej dyrektywy.
Ta nowa procedura powinna umożliwiać 
instytucjom zamawiającym ustanowienie 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
rozwoju, a następnie zakupu nowych, 
innowacyjnych produktów, usług lub robót 
budowlanych, o ile może on zostać 
zrealizowany zgodnie z uzgodnionymi 
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poziomami wykonania i kosztami.
Procedura ta powinna opierać się na 
przepisach mających zastosowanie do 
procedury konkurencyjnej z
negocjacjami, a zamówienia powinny być 
udzielane jedynie na podstawie 
przedstawienia oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, która to metoda jest 
najodpowiedniejsza do porównywania 
ofert na rozwiązania innowacyjne.
Niezależnie od tego, czy partnerstwo 
innowacyjne dotyczy bardzo dużego czy 
mniejszego projektu, powinno mieć 
strukturę umożliwiającą wywołanie 
niezbędnego popytu rynkowego, co 
zachęcać będzie do opracowania 
innowacyjnych rozwiązań bez zamykania 
dostępu do rynku. Instytucje zamawiające 
nie powinny zatem w nieprawidłowy 
sposób posługiwać się partnerstwami 
innowacyjnymi, mając na celu 
niedopuszczanie do konkurencji lub jej 
ograniczanie czy zakłócanie.
__________________
1 COM (2007)0799 final: komunikat 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów „Zamówienia 
przedkomercyjne: wspieranie 
innowacyjności w celu zapewnienia 
trwałości i wysokiej jakości usług 
publicznych w Europie.

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce opisano, jak należy stosować nową procedurę partnerstwa innowacyjnego, 
uzupełniono pierwotny wniosek Komisji, a w szczególności zastosowano wobec tego nowego 
narzędzia zasady obowiązujące w przypadku procedury konkurencyjnej, w najbardziej 
odpowiednich przypadkach. Poprawka wyjaśnia również, że zamówienie przedkomercyjne, 
zdefiniowane w komunikacie Komisji z 2007 r. nadal obowiązuje, niezależnie od tej nowej 
procedury partnerstwa innowacyjnego, i stanowi nowy odrębny wyjątek.
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Poprawka 173
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Badania i innowacje, w tym 
ekoinnowacje i innowacje społeczne, to 
jedne z głównych motorów przyszłego 
wzrostu, stanowiące centralny punkt 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Podmioty zamawiające powinny 
optymalnie pod względem strategicznym 
wykorzystać zamówienia publiczne w celu 
wspierania innowacji. Zakup 
innowacyjnych towarów i usług odgrywa 
kluczową rolę w poprawie skuteczności i 
jakości usług publicznych, przyczyniając 
się do rozwiązywania problemów 
społecznych. Pozwala także uzyskać 
optymalną relację jakości do wielkości 
zainwestowanych środków, jak również 
szersze korzyści gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne pod względem 
generowania nowych idei, przełożenia ich 
na produkty i usługi innowacyjne, 
wspierając w ten sposób zrównoważony 
wzrost gospodarczy. Niniejsza dyrektywa 
powinna przyczynić się do ułatwienia 
udzielania zamówień w obszarze innowacji 
i pomóc państwom członkowskim w 
realizacji celów Unii innowacji. Należy 
zatem ustanowić specjalną procedurę 
udzielania zamówienia umożliwiającą 
podmiotom zamawiającym ustanowienie 
długoterminowego partnerstwa 
innowacyjnego na rzecz rozwoju, a 
następnie zakupu nowych, innowacyjnych 
produktów, usług lub robót budowlanych, 
o ile może on zostać zrealizowany zgodnie 
z uzgodnionymi poziomami wykonania i 
kosztami. Partnerstwo takie powinno mieć 
strukturę umożliwiającą wywołanie 
niezbędnego popytu rynkowego, co 

(25) Badania i innowacje, w tym 
ekoinnowacje i innowacje społeczne, to 
jedne z głównych motorów przyszłego 
wzrostu, stanowiące centralny punkt 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.
Podmioty zamawiające powinny 
optymalnie pod względem strategicznym 
wykorzystać zamówienia publiczne w celu 
wspierania innowacji. Zakup 
innowacyjnych towarów i usług odgrywa 
kluczową rolę w poprawie skuteczności i 
jakości usług publicznych, przyczyniając 
się do rozwiązywania problemów 
społecznych. Pozwala także uzyskać 
optymalną relację jakości do wielkości 
zainwestowanych środków, jak również 
szersze korzyści gospodarcze, 
środowiskowe i społeczne pod względem 
generowania nowych idei, przełożenia ich 
na produkty i usługi innowacyjne, 
wspierając w ten sposób zrównoważony 
wzrost gospodarczy. Niniejsza dyrektywa 
powinna przyczynić się do ułatwienia 
udzielania zamówień w obszarze innowacji 
i pomóc państwom członkowskim w 
realizacji celów Unii innowacji. Należy 
zatem ustanowić specjalną procedurę 
udzielania zamówienia umożliwiającą 
podmiotom zamawiającym
opracowywanie, a następnie zakup
nowych, innowacyjnych produktów, usług 
lub robót budowlanych, o ile może on 
zostać zrealizowany zgodnie z 
uzgodnionymi poziomami wykonania i 
kosztami.
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zachęcać będzie do opracowania 
innowacyjnego rozwiązania bez 
zamykania dostępu do rynku.

Or. fr

Poprawka 174
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Procedury negocjacyjne bez 
zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie, ze względu na ich 
niekorzystny wpływ na konkurencję, 
powinny być stosowane wyłącznie w 
szczególnie wyjątkowych okolicznościach.
Wyjątek ten powinien ograniczać się do 
przypadków, w których publikacja nie jest 
możliwa ze względu na siłę wyższą 
zgodnie z obowiązującym orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, bądź w których od początku 
widoczne jest, że publikacja nie zwiększy 
konkurencji, m.in. w sytuacji, w której 
obiektywnie istnieje wyłącznie jeden 
wykonawca zdolny do realizacji 
zamówienia. Tylko sytuacje obiektywnej 
wyłączności mogą uzasadniać stosowanie 
procedury negocjacyjnej bez zaproszenia 
do ubiegania się o zamówienie, o ile 
sytuacja wyłączności nie zaistniała w 
wyniku działań samego podmiotu 
zamawiającego, który miał na względzie 
przyszłą procedurę udzielania zamówienia, 
oraz o ile nie istnieją żadne odpowiednie 
alternatywne rozwiązania, których 
dostępność należy dokładnie ocenić.

(26) Procedury negocjacyjne bez 
zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie, ze względu na ich 
niekorzystny wpływ na konkurencję, 
powinny być stosowane wyłącznie w 
szczególnie wyjątkowych okolicznościach.
Wyjątek ten powinien ograniczać się do 
przypadków, w których publikacja nie jest 
możliwa ze względu na siłę wyższą 
zgodnie z obowiązującym orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, bądź w których od początku 
widoczne jest, że publikacja nie zwiększy 
konkurencji, m.in. w sytuacji, w której 
obiektywnie istnieje wyłącznie jeden 
wykonawca zdolny do realizacji 
zamówienia. Tylko sytuacje obiektywnej 
wyłączności mogą uzasadniać stosowanie 
procedury negocjacyjnej bez zaproszenia 
do ubiegania się o zamówienie, o ile 
sytuacja wyłączności nie zaistniała w 
wyniku działań samego podmiotu 
zamawiającego, który miał na względzie 
przyszłą procedurę udzielania zamówienia, 
oraz o ile nie istnieją żadne odpowiednie 
alternatywne rozwiązania, których 
dostępność należy dokładnie ocenić.
Właściwe jest, by podmioty zamawiające, 
w sytuacji, w której odwołują się – w 
przypadkach określonych w niniejszej 
dyrektywie – do procedury negocjacyjnej 
bez uprzedniego ogłoszenia, miały 
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obowiązek dostarczenia organowi nadzoru 
sprawozdania, w którym uzasadnią swój 
wybór, a do obowiązków organu nadzoru 
musi należeć także analizowanie i ocena 
takich sprawozdań.

Or. it

Poprawka 175
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, zwiększające skuteczność i 
przejrzystość procesu udzielania 
zamówień. Dlatego też powinny stać się 
one standardowymi środkami komunikacji 
i wymiany informacji na potrzeby procedur 
udzielania zamówień. Stosowanie środków 
elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu. W związku z tym 
należy zagwarantować skrócenie 
minimalnych terminów w sytuacjach, w 
których stosowane są środki elektroniczne, 
pod warunkiem jednak, że są one zgodne z 
określonym trybem transmisji danych 
przewidzianym na szczeblu unijnym. 
Ponadto środki informacji i komunikacji 
elektronicznej uwzględniające 
odpowiednie funkcjonalności mogą 
umożliwić instytucjom zamawiających 
unikanie, wykrywanie i korygowanie 
błędów, które pojawiają się w toku 
postępowań o udzielenie zamówienia.

(27) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, zwiększające skuteczność i 
przejrzystość postępowań o udzielenie 
zamówienia podlegających niniejszej 
dyrektywie. Dlatego też powinny stać się 
one standardowymi środkami komunikacji 
i wymiany informacji na potrzeby procedur 
udzielania zamówień. Stosowanie środków 
elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu. W związku z tym 
należy zagwarantować skrócenie 
minimalnych terminów w sytuacjach, w 
których stosowane są środki elektroniczne, 
pod warunkiem jednak, że są one zgodne z 
określonym trybem transmisji danych 
przewidzianym na szczeblu unijnym. 
Ponadto środki informacji i komunikacji 
elektronicznej uwzględniające 
odpowiednie funkcjonalności mogą 
umożliwić instytucjom zamawiających 
unikanie, wykrywanie i korygowanie 
błędów, które pojawiają się w toku 
postępowań o udzielenie zamówienia.

Or. fr
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Uzasadnienie

Publikacja informacji dotyczących zamówień za pośrednictwem środków informacji i 
komunikacji elektronicznej dotyczy wyłącznie postępowań o udzielenie zamówienia 
podlegających niniejszej dyrektywie, a zatem nie ma zastosowania do postępowań o 
udzielenie zamówienia, którego wartość jest niższa od progów określonych w niniejszej 
dyrektywie, gdyż te drugie podlegają obowiązującym przepisom prawa krajowego.

Poprawka 176
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Na unijnych rynkach zamówień 
publicznych występuje silna tendencja do 
agregacji zapotrzebowania przez 
publicznych nabywców w celu uzyskania 
korzyści skali, w tym niższych cen i 
kosztów transakcyjnych, oraz w celu 
poprawy i profesjonalizacji zarządzania 
zamówieniami. Można to uzyskać poprzez 
koncentrację zakupów pod względem 
liczby zaangażowanych podmiotów 
zamawiających bądź wolumenu i wartości 
w czasie. Agregacja i centralizacja 
zakupów powinny jednak być dokładnie 
monitorowane w celu uniknięcia 
nadmiernej koncentracji siły nabywczej i 
zmowy oraz w celu zachowania 
przejrzystości i konkurencji, jak również 
możliwości dostępu małych i średnich 
przedsiębiorstw do rynku.

(28) Na unijnych rynkach zamówień 
publicznych występuje silna tendencja do 
agregacji zapotrzebowania przez 
publicznych nabywców w celu uzyskania 
korzyści skali, w tym niższych cen i 
kosztów transakcyjnych, oraz w celu 
poprawy i profesjonalizacji zarządzania 
zamówieniami. Można to uzyskać poprzez 
koncentrację zakupów pod względem 
liczby zaangażowanych podmiotów 
zamawiających bądź wolumenu i wartości 
w czasie. Agregacja i centralizacja 
zakupów powinny jednak być dokładnie 
monitorowane w celu uniknięcia 
nadmiernej koncentracji siły nabywczej i 
zmowy oraz w celu zachowania 
przejrzystości i konkurencji, jak również 
możliwości dostępu małych i średnich 
przedsiębiorstw do rynku. Komisja 
powinna zapewnić państwom 
członkowskim i instytucjom 
zamawiającym wytyczne w sprawie 
wymaganego monitorowania 
zagregowanych i scentralizowanych 
zakupów, aby uniknąć nadmiernej 
koncentracji siły nabywczej i zmowy.
Wytyczne takie powinny mieć formę aktów 
wykonawczych.

Or. en



PE492.861v02-00 38/205 AM\911613PL.doc

PL

Poprawka 177
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Instrument w postaci umów 
ramowych może stanowić skuteczne 
narzędzie udzielania zamówień w całej 
Europie; istnieje jednakże potrzeba 
zwiększenia konkurencji poprzez poprawę 
przejrzystości i dostępu do zamówień 
realizowanych za pomocą umów 
ramowych. Należy zatem zrewidować 
przepisy mające zastosowanie do tych 
umów, a mianowicie poprzez 
wprowadzenie mini-przetargów na 
udzielanie poszczególnych zamówień w 
oparciu o umowę ramową oraz poprzez 
ograniczenie czasu obowiązywania umów 
ramowych.

(29) Instrument w postaci umów 
ramowych może stanowić skuteczne 
narzędzie udzielania zamówień w całej 
Europie; istnieje jednakże potrzeba 
zwiększenia konkurencji poprzez poprawę 
przejrzystości i dostępu do zamówień 
realizowanych za pomocą umów 
ramowych.

Or. en

Poprawka 178
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) Dynamiczny system zakupów i 
instrument aukcji elektronicznej mogą 
być stosowane w celu nabywania 
towarów, które są ogólnie dostępne na 
rynku i których jakość podlega w 
mniejszym lub większym stopniu 
znormalizowanym kryteriom.
Instrumentów tych nie można stosować w 
celu nabywania złożonych i 
nieznormalizowanych towarów i usług.
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Or. en

Poprawka 179
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) W większości państw członkowskich 
coraz częściej stosowane są 
scentralizowane techniki zakupów.
Centralne jednostki zakupujące 
odpowiadają za dokonywanie zakupów lub 
udzielanie zamówień/zawieranie umów 
ramowych na potrzeby innych instytucji 
zamawiających lub na potrzeby podmiotów 
zamawiających. W związku z dużymi 
wolumenami zakupów tego rodzaju 
techniki pomagają w zwiększaniu 
konkurencji i profesjonalizacji zakupów 
publicznych. Należy zatem przewidzieć w 
przepisach unijną definicję centralnych 
jednostek zakupujących obsługujących 
podmioty zamawiające, bez uszczerbku dla 
kontynuacji mniej zinstytucjonalizowanych 
i systematycznych wspólnych zakupów 
bądź dla ustalonej praktyki korzystania z 
usług jednostek przygotowujących 
postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz zarządzających nimi w imieniu i na 
rzecz podmiotu zamawiającego. Należy 
również ustalić zasady podziału 
odpowiedzialności z tytułu wypełniania 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy, również w przypadku środków 
odwoławczych, pomiędzy centralną 
jednostką zakupującą a podmiotami 
zamawiającymi, których zamówienia 
realizowane są przez centralną jednostkę 
zakupującą lub za jej pośrednictwem. W 
przypadku gdy centralna jednostka 
zakupująca ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za przeprowadzanie 
postępowań o udzielenie zamówienia, 

(32) W większości państw członkowskich 
coraz częściej stosowane są 
scentralizowane techniki zakupów.
Centralne jednostki zakupujące 
odpowiadają za dokonywanie zakupów lub 
udzielanie zamówień/zawieranie umów 
ramowych na potrzeby innych instytucji 
zamawiających lub na potrzeby podmiotów 
zamawiających. W związku z dużymi 
wolumenami zakupów tego rodzaju 
techniki pomagają w zwiększaniu 
konkurencji i profesjonalizacji zakupów 
publicznych, należy jednak zwracać 
szczególną uwagę na dostępność takich 
procedur dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Należy zatem przewidzieć 
w przepisach unijną definicję centralnych 
jednostek zakupujących obsługujących 
podmioty zamawiające, bez uszczerbku dla 
kontynuacji mniej zinstytucjonalizowanych 
i systematycznych wspólnych zakupów 
bądź dla ustalonej praktyki korzystania z 
usług jednostek przygotowujących 
postępowania o udzielenie zamówienia 
oraz zarządzających nimi w imieniu i na 
rzecz podmiotu zamawiającego. Należy 
również ustalić zasady podziału 
odpowiedzialności z tytułu wypełniania 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy, również w przypadku środków 
odwoławczych, pomiędzy centralną 
jednostką zakupującą a podmiotami 
zamawiającymi, których zamówienia 
realizowane są przez centralną jednostkę 
zakupującą lub za jej pośrednictwem. W 
przypadku gdy centralna jednostka 
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powinna być również wyłącznie i 
bezpośrednio odpowiedzialna za legalność 
tych postępowań. W przypadku gdy 
podmiot zamawiający realizuje niektóre 
części postępowania, na przykład ponowne 
otwarcie na konkurencję w ramach umowy 
ramowej lub udzielenie poszczególnych 
zamówień w oparciu o dynamiczny system 
zakupów, powinien nadal ponosić 
odpowiedzialność za realizowane przez 
siebie etapy.

zakupująca ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za przeprowadzanie 
postępowań o udzielenie zamówienia, 
powinna być również wyłącznie i 
bezpośrednio odpowiedzialna za legalność 
tych postępowań. W przypadku gdy 
podmiot zamawiający realizuje niektóre 
części postępowania, na przykład ponowne 
otwarcie na konkurencję w ramach umowy 
ramowej lub udzielenie poszczególnych 
zamówień w oparciu o dynamiczny system 
zakupów, powinien nadal ponosić 
odpowiedzialność za realizowane przez 
siebie etapy.

Or. en

Poprawka 180
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Środki komunikacji elektronicznej są 
szczególnie dobrze dostosowane do 
wspierania scentralizowanych praktyk i 
narzędzi zakupowych ze względu na 
możliwości, które oferują w zakresie 
ponownego wykorzystania i 
automatycznego przetwarzania danych 
oraz minimalizacji kosztów związanych z 
informacjami i transakcjami. Dlatego też 
należy w pierwszej kolejności wprowadzić 
obowiązek stosowania tego rodzaju 
środków komunikacji elektronicznej przez 
centralne jednostki zakupujące, a 
jednocześnie należy ułatwiać zbliżanie 
praktyk stosowanych w całej Unii.
Następnie, po upływie dwuletniego okresu 
przejściowego, należy wprowadzić 
powszechny obowiązek stosowania 
środków komunikacji elektronicznej we 
wszystkich procedurach udzielania 

(33) Środki komunikacji elektronicznej są 
szczególnie dobrze dostosowane do 
wspierania scentralizowanych praktyk i 
narzędzi zakupowych ze względu na 
możliwości, które oferują w zakresie 
ponownego wykorzystania i 
automatycznego przetwarzania danych 
oraz minimalizacji kosztów związanych z 
informacjami i transakcjami. Dlatego też 
należy w pierwszej kolejności wprowadzić 
obowiązek stosowania tego rodzaju 
środków komunikacji elektronicznej przez 
centralne jednostki zakupujące, a 
jednocześnie należy ułatwiać zbliżanie 
praktyk stosowanych w całej Unii.
Następnie, po upływie okresu 
przejściowego, należy wprowadzić 
powszechny obowiązek stosowania 
środków komunikacji elektronicznej we 
wszystkich procedurach udzielania 



AM\911613PL.doc 41/205 PE492.861v02-00

PL

zamówień. zamówień.

Or. en

Uzasadnienie

Ramy czasowe są zbyt restrykcyjne.

Poprawka 181
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Środki komunikacji elektronicznej są 
szczególnie dobrze dostosowane do 
wspierania scentralizowanych praktyk i 
narzędzi zakupowych ze względu na 
możliwości, które oferują w zakresie 
ponownego wykorzystania i 
automatycznego przetwarzania danych 
oraz minimalizacji kosztów związanych z 
informacjami i transakcjami. Dlatego też 
należy w pierwszej kolejności wprowadzić 
obowiązek stosowania tego rodzaju 
środków komunikacji elektronicznej przez 
centralne jednostki zakupujące, a 
jednocześnie należy ułatwiać zbliżanie 
praktyk stosowanych w całej Unii.
Następnie, po upływie dwuletniego okresu 
przejściowego, należy wprowadzić 
powszechny obowiązek stosowania 
środków komunikacji elektronicznej we 
wszystkich procedurach udzielania 
zamówień.

(33) Środki komunikacji elektronicznej są 
szczególnie dobrze dostosowane do 
wspierania scentralizowanych praktyk i 
narzędzi zakupowych ze względu na 
możliwości, które oferują w zakresie 
ponownego wykorzystania i 
automatycznego przetwarzania danych 
oraz minimalizacji kosztów związanych z 
informacjami i transakcjami. Należy zatem 
zachęcać do stosowania tego rodzaju 
środków komunikacji elektronicznej.

Or. en

Poprawka 182
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Środki komunikacji elektronicznej są 
szczególnie dobrze dostosowane do 
wspierania scentralizowanych praktyk i 
narzędzi zakupowych ze względu na 
możliwości, które oferują w zakresie 
ponownego wykorzystania i 
automatycznego przetwarzania danych 
oraz minimalizacji kosztów związanych z 
informacjami i transakcjami. Dlatego też 
należy w pierwszej kolejności wprowadzić 
obowiązek stosowania tego rodzaju 
środków komunikacji elektronicznej przez 
centralne jednostki zakupujące, a 
jednocześnie należy ułatwiać zbliżanie 
praktyk stosowanych w całej Unii. 
Następnie, po upływie dwuletniego okresu 
przejściowego, należy wprowadzić 
powszechny obowiązek stosowania 
środków komunikacji elektronicznej we 
wszystkich procedurach udzielania 
zamówień.

(33) Środki komunikacji elektronicznej są 
szczególnie dobrze dostosowane do 
wspierania scentralizowanych praktyk i 
narzędzi zakupowych ze względu na 
możliwości, które oferują w zakresie 
ponownego wykorzystania i 
automatycznego przetwarzania danych 
oraz minimalizacji kosztów związanych z 
informacjami i transakcjami. Dlatego też 
należy w pierwszej kolejności wprowadzić 
obowiązek stosowania tego rodzaju 
środków komunikacji elektronicznej przez 
centralne jednostki zakupujące, a 
jednocześnie należy ułatwiać zbliżanie 
praktyk stosowanych w całej Unii. 
Następnie, po upływie dwuletniego okresu 
przejściowego, należy wprowadzić 
powszechny obowiązek stosowania 
środków komunikacji elektronicznej we 
wszystkich procedurach udzielania 
zamówień. W celu zachowania pewności 
prawa przepisy te stosuje się bez 
uszczerbku dla środków publikacji 
istniejących na szczeblu krajowym 
dotyczących tych zamówień publicznych, 
których wartość jest niższa od progów 
określonych w niniejszej dyrektywie.

Or. fr

Uzasadnienie

Powszechny obowiązek korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w przypadku 
każdego postępowania o udzielenie zamówienia nie może być z uszczerbkiem dla istniejących 
na szczeblu krajowym przepisów w zakresie publikacji informacji o zamówieniach, których 
wartość jest niższa od progów przewidzianych w niniejszej dyrektywie.

Poprawka 183
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Wspólne udzielanie zamówień przez 
podmioty zamawiające z różnych państw 
członkowskich napotyka obecnie 
wyjątkowe trudności prawne, dotyczące w 
szczególności konfliktów ustawodawstw 
krajowych. Mimo że dyrektywa 
2004/17/WE w sposób domyślny 
dopuszcza wspólne transgraniczne 
udzielanie zamówień publicznych, w 
praktyce szereg krajowych systemów 
prawnych w sposób wyraźny lub domyślny 
powoduje, że wspólne transgraniczne 
udzielanie zamówień jest pod względem 
prawnym wątpliwe lub niemożliwe.
Podmioty zamawiające z różnych państw 
członkowskich mogą być zainteresowane 
współpracą i wspólnym udzielaniem 
zamówień w celu maksymalnego 
wykorzystania potencjału rynku 
wewnętrznego pod względem korzyści 
skali oraz podziału ryzyka i korzyści, 
między innymi w przypadku 
innowacyjnych projektów 
charakteryzujących się wyższym ryzykiem 
niż racjonalnie możliwe do 
zaakceptowania przez pojedynczy podmiot 
zamawiający. Należy zatem ustanowić 
nowe przepisy dotyczące wspólnych 
zamówień transgranicznych, określające 
prawodawstwo mające zastosowanie, w 
celu ułatwienia współpracy pomiędzy 
podmiotami zamawiającymi w ramach 
całego jednolitego rynku. Ponadto 
podmioty zamawiające z różnych państw 
członkowskich mogą tworzyć wspólne 
podmioty prawne na podstawie prawa 
krajowego lub unijnego. Należy ustanowić 
szczególne przepisy dotyczące takiej formy 
wspólnego udzielania zamówień.

skreślony

Or. en



PE492.861v02-00 44/205 AM\911613PL.doc

PL

Poprawka 184
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Specyfikacje techniczne sporządzane 
przez nabywców muszą umożliwiać 
otwarcie procesu udzielania zamówień na 
konkurencję. W tym celu należy umożliwić 
składanie ofert odzwierciedlających 
różnorodność rozwiązań technicznych, tak 
by uzyskać wystarczający poziom 
konkurencji. W związku z powyższym 
specyfikacje techniczne powinny być 
opracowywane w sposób umożliwiający 
uniknięcie sztucznego zawężania 
konkurencji poprzez wymogi, które 
faworyzują konkretnego wykonawcę, 
odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, 
usług lub robót budowlanych oferowanych 
zwykle przez tego wykonawcę.
Opracowanie specyfikacji technicznych 
pod względem wymagań funkcjonalnych i 
wydajnościowych zasadniczo umożliwia 
optymalne osiągnięcie tego celu i służy 
wspieraniu innowacji. W przypadku 
odniesienia do normy europejskiej albo, w 
przypadku jej braku, do normy krajowej, 
oferty oparte na równoważnych 
rozwiązaniach, które spełniają wymagania 
podmiotów zamawiających i są 
równorzędne w kategoriach 
bezpieczeństwa, muszą zostać rozpatrzone 
przez podmioty zamawiające. W celu 
wykazania równoważności oferty oferenci 
mogą zostać zobowiązani do 
przedstawienia zweryfikowanych 
dowodów od osób trzecich; należy jednak 
dopuścić również inne odpowiednie 
sposoby wykazania takiej równoważności, 
takie jak dokumentacja techniczna 
producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów bądź raportów z 
testów, ani nie ma możliwości ich 
uzyskania w przewidzianym terminie.

(35) Specyfikacje techniczne sporządzane 
przez nabywców muszą umożliwiać 
otwarcie procesu udzielania zamówień na 
konkurencję. W tym celu należy umożliwić 
składanie ofert odzwierciedlających 
różnorodność rozwiązań technicznych, tak 
by uzyskać wystarczający poziom 
konkurencji. W związku z powyższym 
specyfikacje techniczne powinny być 
opracowywane w sposób umożliwiający 
uniknięcie sztucznego zawężania 
konkurencji poprzez wymogi, które 
faworyzują konkretnego wykonawcę, 
odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, 
usług lub robót budowlanych oferowanych 
zwykle przez tego wykonawcę.
Opracowanie specyfikacji technicznych 
pod względem wymagań funkcjonalnych i 
wydajnościowych zasadniczo umożliwia 
optymalne osiągnięcie tego celu i służy 
wspieraniu innowacji. W przypadku 
odniesienia do normy europejskiej albo, w 
przypadku jej braku, do normy krajowej, 
oferty oparte na równoważnych 
rozwiązaniach, które spełniają wymagania 
podmiotów zamawiających i są 
równorzędne w kategoriach 
bezpieczeństwa, powinny zostać 
rozpatrzone przez podmioty zamawiające.
W celu wykazania równoważności oferty 
oferenci mogą zostać zobowiązani do 
przedstawienia zweryfikowanych 
dowodów od osób trzecich; należy jednak 
dopuścić również inne odpowiednie 
sposoby wykazania takiej równoważności, 
takie jak dokumentacja techniczna 
producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów bądź raportów z 
testów, ani nie ma możliwości ich 
uzyskania w przewidzianym terminie. Aby 
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nie dyskryminować tych oferentów, którzy 
poświęcają czas i pieniądze na 
uzyskiwanie certyfikatów i raportów z 
testów, ciężarem zapewnienia 
równoważności należy obarczyć oferenta 
powołującego się na równoważność.

Or. en

Poprawka 185
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Specyfikacje techniczne sporządzane 
przez nabywców muszą umożliwiać 
otwarcie procesu udzielania zamówień na 
konkurencję. W tym celu należy umożliwić 
składanie ofert odzwierciedlających 
różnorodność rozwiązań technicznych, tak 
by uzyskać wystarczający poziom 
konkurencji. W związku z powyższym 
specyfikacje techniczne powinny być 
opracowywane w sposób umożliwiający 
uniknięcie sztucznego zawężania 
konkurencji poprzez wymogi, które 
faworyzują konkretnego wykonawcę, 
odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, 
usług lub robót budowlanych oferowanych 
zwykle przez tego wykonawcę.
Opracowanie specyfikacji technicznych 
pod względem wymagań funkcjonalnych i 
wydajnościowych zasadniczo umożliwia 
optymalne osiągnięcie tego celu i służy 
wspieraniu innowacji. W przypadku 
odniesienia do normy europejskiej albo, w 
przypadku jej braku, do normy krajowej, 
oferty oparte na równoważnych 
rozwiązaniach, które spełniają wymagania 
podmiotów zamawiających i są 
równorzędne w kategoriach 
bezpieczeństwa, muszą zostać rozpatrzone 
przez podmioty zamawiające. W celu 

(35) Specyfikacje techniczne sporządzane 
przez publicznych nabywców muszą 
umożliwiać otwarcie procesu udzielania 
zamówień publicznych na konkurencję. W 
tym celu trzeba umożliwić składanie ofert 
odzwierciedlających różnorodność 
rozwiązań technicznych norm i 
specyfikacji na rynku, tak by uzyskać 
wystarczający poziom konkurencji. W 
związku z powyższym specyfikacje 
techniczne powinny być opracowywane w 
sposób umożliwiający uniknięcie 
sztucznego zawężania konkurencji poprzez 
wymogi, które faworyzują konkretnego 
wykonawcę, odzwierciedlając kluczowe 
cechy dostaw, usług lub robót 
budowlanych oferowanych zwykle przez 
tego wykonawcę, albo działają na 
niekorzyść wykonawcy z powodu modelu 
biznesowego lub modelu rozwoju, w tym 
także norm lub specyfikacji wdrażanych w 
danym rozwiązaniu lub usłudze.
Opracowanie specyfikacji technicznych 
pod względem wymagań funkcjonalnych i 
wydajnościowych zasadniczo umożliwia 
optymalne osiągnięcie tego celu i służy 
wspieraniu innowacji. W przypadku 
odniesienia do normy europejskiej albo, w 
przypadku jej braku, do normy krajowej, 
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wykazania równoważności oferty oferenci 
mogą zostać zobowiązani do 
przedstawienia zweryfikowanych 
dowodów od osób trzecich; należy jednak 
dopuścić również inne odpowiednie 
sposoby wykazania takiej równoważności, 
takie jak dokumentacja techniczna 
producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów bądź raportów z 
testów, ani nie ma możliwości ich 
uzyskania w przewidzianym terminie.

oferty oparte na równoważnych 
rozwiązaniach muszą zostać jednakowo 
rozpatrzone przez instytucje zamawiające.
W celu wykazania równoważności oferty 
oferenci mogą zostać zobowiązani do 
przedstawienia zweryfikowanych 
dowodów od osób trzecich; należy jednak 
dopuścić również inne odpowiednie 
sposoby wykazania takiej równoważności, 
takie jak dokumentacja techniczna 
producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów bądź raportów z 
testów, ani nie ma możliwości ich 
uzyskania w przewidzianym terminie.
Instytucje zamawiające muszą być w 
stanie uzasadnić każdą decyzję, w której 
stwierdzają brak równoważności w danym 
przypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Zamówienia publiczne tworzą istotne możliwości rynkowe dla wykonawców w całej Europie.
Aby jak najlepiej pobudzać innowacyjność, tworzenie miejsc pracy i wzrost, zamówienia 
publiczne muszą być realizowane bez dyskryminacji i z zachowaniem neutralności pod 
względem technologicznym. Równe szanse, dzięki którym wykonawcy mogą konkurować na 
takich samych warunkach, niezależnie od modelu rozwoju lub modelu biznesowego, czy też 
wyboru norm albo specyfikacji, zapewniają jak najszerszej grupie wykonawców możliwość 
uczestnictwa w przetargach publicznych.

Poprawka 186
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Podmioty zamawiające, które pragną 
dokonać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług o szczególnej 
charakterystyce środowiskowej, społecznej 
lub innej, powinny mieć możliwość 
odwoływania się do określonych etykiet, 
takich jak europejskie oznakowanie 

(36) Podmioty zamawiające, które pragną 
dokonać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług o szczególnej 
charakterystyce środowiskowej, społecznej 
lub innej, powinny mieć możliwość 
odwoływania się do określonych etykiet, 
takich jak europejskie oznakowanie 
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ekologiczne, ekoetykiety (wielo-) 
narodowe bądź inne etykiety, o ile wymogi 
dotyczące danej etykiety związane są z
przedmiotem zamówienia, na przykład z 
opisem produktu i jego prezentacją, w tym 
z wymogami dotyczącymi opakowań.
Istotne jest ponadto opracowywanie i 
przyjmowanie tych wymogów na 
podstawie obiektywnie weryfikowalnych 
kryteriów, przy zastosowaniu procedury, w 
której uczestniczyć mogą zainteresowane 
podmioty, takie jak instytucje rządowe, 
konsumenci, producenci, dystrybutorzy i 
organizacje związane z ochroną 
środowiska, oraz by etykieta była dostępna 
dla wszystkich zainteresowanych stron.

ekologiczne, ekoetykiety (wielo-) 
narodowe bądź inne etykiety, o ile wymogi 
dotyczące danej etykiety związane są z 
przedmiotem zamówienia, na przykład z 
opisem produktu i jego prezentacją, w tym 
z wymogami dotyczącymi opakowań i 
procesu produkcji. Istotne jest ponadto 
opracowywanie i przyjmowanie tych 
wymogów na podstawie obiektywnie 
weryfikowalnych kryteriów, przy 
zastosowaniu procedury, w której 
uczestniczyć mogą zainteresowane 
podmioty, takie jak instytucje rządowe, 
konsumenci, producenci, dystrybutorzy, 
związki zawodowe i organizacje związane z 
ochroną środowiska, oraz by etykieta była 
dostępna dla wszystkich zainteresowanych 
stron.

Or. en

Poprawka 187
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Podmioty zamawiające, które pragną 
dokonać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług o szczególnej 
charakterystyce środowiskowej, społecznej 
lub innej, powinny mieć możliwość 
odwoływania się do określonych etykiet, 
takich jak europejskie oznakowanie 
ekologiczne, ekoetykiety (wielo-) 
narodowe bądź inne etykiety, o ile wymogi 
dotyczące danej etykiety związane są z 
przedmiotem zamówienia, na przykład z 
opisem produktu i jego prezentacją, w tym 
z wymogami dotyczącymi opakowań.
Istotne jest ponadto opracowywanie i 
przyjmowanie tych wymogów na 
podstawie obiektywnie weryfikowalnych 
kryteriów, przy zastosowaniu procedury, w 

(36) Podmioty zamawiające, które pragną 
dokonać zakupu robót budowlanych, 
dostaw lub usług o szczególnej 
charakterystyce środowiskowej, społecznej 
lub innej, powinny mieć możliwość 
odwoływania się do określonych etykiet 
społecznych i środowiskowych, takich jak 
europejskie oznakowanie ekologiczne, 
ekoetykiety (wielo-) narodowe bądź inne 
etykiety, o ile wymogi dotyczące danej 
etykiety związane są z przedmiotem 
zamówienia, na przykład z opisem 
produktu i jego prezentacją, w tym z 
wymogami dotyczącymi opakowań. Istotne 
jest ponadto opracowywanie i 
przyjmowanie tych wymogów na 
podstawie obiektywnie weryfikowalnych 
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której uczestniczyć mogą zainteresowane 
podmioty, takie jak instytucje rządowe, 
konsumenci, producenci, dystrybutorzy i 
organizacje związane z ochroną 
środowiska, oraz by etykieta była dostępna 
dla wszystkich zainteresowanych stron.

kryteriów, przy zastosowaniu procedury, w 
której uczestniczyć mogą zainteresowane 
podmioty, takie jak instytucje rządowe, 
konsumenci, producenci, związki 
zawodowe, dystrybutorzy i organizacje 
związane z ochroną środowiska, oraz by 
etykieta była dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 188
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) W przypadku wszystkich zamówień 
konieczne jest, by instytucje zamawiające 
czuwały nad tym, by produkty, usługi i 
roboty budowlane objęte zamówieniem 
spełniały wymogi prawa w zakresie 
ochrony danych. Aby przy przetwarzaniu 
danych osobowych zapewnić ochronę 
praw i swobód osób, których dotyczą dane, 
i wykazać się tą ochroną, oferenci 
powinni wprowadzić politykę wewnętrzną 
oraz wdrożyć właściwe środki techniczne i 
organizacyjne na etapie projektowania 
procesu przetwarzania danych osobowych 
(uwzględnienie ochrony danych już w 
fazie projektowania).

Or. en

Poprawka 189
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby zachęcić małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) do uczestnictwa w 
rynku zamówień, należy wyraźnie 
przewidzieć możliwość dzielenia zamówień 
na jednorodne lub niejednorodne części.
W przypadku podziału zamówienia na 
części, podmioty zamawiające mogą, na 
przykład w celu ochrony konkurencji lub 
zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, 
ograniczyć liczbę części, o które może się 
ubiegać wykonawca, jak również mogą 
ograniczyć liczbę części, które mogą 
zostać przyznane jednemu oferentowi.

(38) Zamówienia publiczne powinny być 
dostosowane do potrzeb MŚP. Instytucje 
zamawiające powinny korzystać z 
Kodeksu najlepszych praktyk, 
zawierającego wytyczne mówiące o tym, w 
jaki sposób instytucje te mogą stosować 
ramy zamówień publicznych, aby ułatwić
udział MŚP. Aby wesprzeć udział małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku 
zamówień publicznych, instytucje 
zamawiające powinny w szczególności 
rozważać możliwość podziału zamówienia 
na części i zapewniać przejrzystość w 
dostępie do informacji na temat powodów 
dokonywania przez nie takiego podziału 
bądź rezygnowania z niego. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić środki 
w celu propagowania dostępu MŚP do 
zamówień publicznych, zwłaszcza dzięki 
lepszemu informowaniu i wytycznym w 
zakresie przetargów i nowych możliwości, 
jakie oferują zmodernizowane ramy 
prawne UE, a także w celu sprzyjania 
wymianie najlepszych praktyk i 
organizacji szkoleń i wydarzeń z udziałem 
publicznych instytucji zamawiających i 
MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż istnieje wyraźna potrzeba propagowania dostępu MŚP do zamówień publicznych, 
niemal bezwzględny obowiązek podziału zamówień na części przez instytucje zamawiające 
jest złym podejściem. Ponadto udzielanie instytucjom zamawiającym szerokiej swobody w 
zakresie ograniczania liczby części zamówienia, które mogą zostać przyznane jednemu 
oferentowi, prawdopodobnie będzie działało na niekorzyść innowacyjnych lub w inny sposób 
konkurencyjnych MŚP, a do tego istnieje poważne ryzyko, że swoboda ta będzie nadużywana 
w celu dyskryminowania „outsiderów”. Preferowane są tzw. miękkie środki.

Poprawka 190
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Nie należy udzielać zamówień 
publicznych wykonawcom, którzy byli 
członkami organizacji przestępczej lub 
których uznano winnymi korupcji, 
nadużycia ze szkodą dla interesów 
finansowych Unii lub prania pieniędzy.
Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu 
unijnym powinno również obejmować 
wykonawców uchylających się od płacenia 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, że 
podmioty zamawiające, które nie są 
instytucjami zamawiającymi, mogą nie 
mieć dostępu do niepodważalnego dowodu 
w tej sprawie, wybór w sprawie 
zastosowania kryteriów wykluczenia 
wymienionych w dyrektywie [2004/18] 
należy pozostawić wspomnianym 
podmiotom zamawiającym. Obowiązek 
stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy 
[2004/18] powinien zostać zatem 
ograniczony do podmiotów 
zamawiających, które są instytucjami 
zamawiającymi. Ponadto podmioty 
zamawiające powinny mieć możliwość 
wykluczania kandydatów lub oferentów z 
tytułu naruszenia obowiązków 
środowiskowych lub społecznych, w tym 
przepisów dotyczących dostępności dla 
osób niepełnosprawnych lub innych form 
istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich 
jak naruszenie reguł konkurencji lub praw 
własności intelektualnej.

(40) Nie należy udzielać zamówień 
publicznych wykonawcom, którzy byli 
członkami organizacji przestępczej lub 
których uznano winnymi korupcji, 
nadużycia ze szkodą dla interesów 
finansowych Unii lub prania pieniędzy.
Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu 
unijnym powinno również obejmować 
wykonawców uchylających się od płacenia 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, że 
podmioty zamawiające, które nie są 
instytucjami zamawiającymi, mogą nie 
mieć dostępu do niepodważalnego dowodu 
w tej sprawie, wybór w sprawie 
zastosowania kryteriów wykluczenia 
wymienionych w dyrektywie [2004/18] 
należy pozostawić wspomnianym 
podmiotom zamawiającym. Obowiązek 
stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy 
[2004/18] powinien zostać zatem 
ograniczony do podmiotów 
zamawiających, które są instytucjami 
zamawiającymi. Ponadto podmioty 
zamawiające powinny mieć możliwość 
wykluczania kandydatów lub oferentów z 
tytułu naruszenia obowiązków 
środowiskowych, dotyczących miejsc 
pracy lub społecznych, w tym przepisów 
dotyczących warunków pracy, układów 
zbiorowych i dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub innych form 
istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich 
jak naruszenie reguł konkurencji lub praw 
własności intelektualnej.

Or. en

Uzasadnienie

Zapisy dotyczące równego traktowania pracowników oraz przestrzegania prawa krajowego 
zawarto w aktualnie obowiązującej dyrektywie − nie ma powodu do ich wykreślania. Punkt 
34 preambuły obowiązującej dyrektywy 2004/18/WE stanowi: „Ustawy, rozporządzenia i 
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układy zbiorowe, zarówno na szczeblu krajowym jak i wspólnotowym obowiązujące w 
zakresie warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy, stosowane są podczas realizacji 
zamówień publicznych, pod warunkiem że zarówno przepisy te, jak ich stosowanie, zgodne są 
prawem wspólnotowym [...]. Jeżeli prawo krajowe zawiera regulacje w tym zakresie, 
nieprzestrzeganie tych obowiązków można uznać za poważne naruszenie lub wykroczenie 
wobec zasad etyki zawodowej przez danego wykonawcę, które może prowadzić do 
wykluczenia tego wykonawcy z udziału w procedurze udzielania zamówienia.”

Poprawka 191
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Nie należy udzielać zamówień 
publicznych wykonawcom, którzy byli 
członkami organizacji przestępczej lub 
których uznano winnymi korupcji, 
nadużycia ze szkodą dla interesów 
finansowych Unii lub prania pieniędzy.
Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu 
unijnym powinno również obejmować 
wykonawców uchylających się od płacenia 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, że 
podmioty zamawiające, które nie są 
instytucjami zamawiającymi, mogą nie 
mieć dostępu do niepodważalnego dowodu 
w tej sprawie, wybór w sprawie 
zastosowania kryteriów wykluczenia 
wymienionych w dyrektywie [2004/18] 
należy pozostawić wspomnianym 
podmiotom zamawiającym. Obowiązek 
stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy 
[2004/18] powinien zostać zatem 
ograniczony do podmiotów 
zamawiających, które są instytucjami 
zamawiającymi. Ponadto podmioty 
zamawiające powinny mieć możliwość 
wykluczania kandydatów lub oferentów z 
tytułu naruszenia obowiązków 
środowiskowych lub społecznych, w tym 
przepisów dotyczących dostępności dla 
osób niepełnosprawnych lub innych form 

(40) Nie należy udzielać zamówień 
publicznych wykonawcom, którzy byli 
członkami organizacji przestępczej lub 
których uznano winnymi korupcji, 
nadużycia ze szkodą dla interesów 
finansowych Unii lub prania pieniędzy.
Obowiązkowe wykluczenie na szczeblu 
unijnym powinno również obejmować 
wykonawców uchylających się od płacenia 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne. Biorąc pod uwagę fakt, że 
podmioty zamawiające, które nie są 
instytucjami zamawiającymi, mogą nie 
mieć dostępu do niepodważalnego dowodu 
w tej sprawie, wybór w sprawie 
zastosowania kryteriów wykluczenia 
wymienionych w dyrektywie [2004/18] 
należy pozostawić wspomnianym 
podmiotom zamawiającym. Obowiązek 
stosowania art. 55 ust. 1 i 2 dyrektywy 
[2004/18] powinien zostać zatem 
ograniczony do podmiotów 
zamawiających, które są instytucjami 
zamawiającymi. Ponadto podmioty 
zamawiające powinny mieć możliwość 
wykluczania kandydatów lub oferentów z 
tytułu naruszenia obowiązków 
środowiskowych, dotyczących miejsc 
pracy lub społecznych, w tym przepisów 
dotyczących warunków pracy, dostępności 



PE492.861v02-00 52/205 AM\911613PL.doc

PL

istotnych naruszeń etyki zawodowej, takich 
jak naruszenie reguł konkurencji lub praw 
własności intelektualnej.

dla osób niepełnosprawnych lub innych 
form istotnych naruszeń etyki zawodowej, 
takich jak naruszenie reguł konkurencji lub 
praw własności intelektualnej.

Or. en

Poprawka 192
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W przypadku gdy podmioty 
zamawiające są zobowiązane do
stosowania wyżej wymienionych kryteriów 
wykluczenia, powinny one stosować 
przepisy dyrektywy [2004/18] dotyczące 
możliwości przyjęcia przez wykonawców 
środków zgodności mających na celu 
naprawę skutków wszelkich przestępstw 
lub naruszeń oraz skuteczne zapobieganie 
dalszym przypadkom niewłaściwych 
praktyk.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka 193
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zamówienia powinny być udzielane 
na podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 

(43) Zamówienia powinny być udzielane 
na podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 
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przejrzystości, niedyskryminacji i równego 
traktowania. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, 
również w przypadku gdy podmioty 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb.
W efekcie podmioty zamawiające powinny 
mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie” lub 
„najniższego kosztu”, przy czym w tym 
drugim przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji
zamówienia.

przejrzystości, niedyskryminacji i równego 
traktowania. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, a także 
dopuszczać sytuację, że podmioty mogą 
wymagać wysokiej jakości robót 
budowlanych, dostaw i usług optymalnie 
dostosowanych do ich potrzeb, o ile są one 
związane z przedmiotem zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Główną procedurą powinno być akceptowanie oferty charakteryzującej się najlepszym 
stosunkiem jakości do ceny czyli oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Nie ma potrzeby 
wprowadzania drugiego kryterium, czyli najniższego kosztu, ponieważ kryterium ceny jest już 
uwzględnione w ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie.

Poprawka 194
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zamówienia powinny być udzielane 
na podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji i równego 
traktowania. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, 
również w przypadku gdy podmioty 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 

(43) Zamówienia powinny być udzielane 
na podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji i równego 
traktowania. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, 
również w przypadku gdy podmioty 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
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optymalnie dostosowanych do ich potrzeb.
W efekcie podmioty zamawiające powinny 
mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie” lub 
„najniższego kosztu”, przy czym w tym 
drugim przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

optymalnie dostosowanych do ich potrzeb.
W efekcie podmioty zamawiające powinny 
mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie”, przy 
czym w tym drugim przypadku powinny 
mieć swobodę ustanawiania odpowiednich 
standardów jakości przy użyciu 
specyfikacji technicznych lub warunków 
realizacji zamówienia.

Or. fr

Poprawka 195
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zamówienia powinny być udzielane 
na podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji i równego 
traktowania. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, 
również w przypadku gdy podmioty 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb.
W efekcie podmioty zamawiające powinny 
mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie” lub 
„najniższego kosztu”, przy czym w tym 
drugim przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

(43) Zamówienia powinny być udzielane 
na podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji i równego 
traktowania. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, 
również w przypadku gdy podmioty 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb.
W efekcie podmioty zamawiające powinny 
mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie” lub 
„najniższej ceny”, w przypadku towarów 
znormalizowanych.

Or. en
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Poprawka 196
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W przypadku gdy podmioty 
zamawiające udzielają zamówienia na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, muszą 
określić kryteria udzielenia zamówienia, na 
podstawie których dokonają oceny ofert w 
celu wyłonienia oferty prezentującej 
najlepszą relację jakości do ceny.
Określenie tych kryteriów uzależnione jest 
od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą 
one umożliwić ocenę poziomu wykonania 
przedstawionego w każdej ofercie w 
świetle przedmiotu zamówienia, który 
został zdefiniowany w specyfikacjach 
technicznych, oraz ocenę relacji jakości do 
ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane 
kryteria udzielenia zamówienia nie 
powinny przyznawać podmiotowi 
zamawiającemu nieograniczonej swobody 
wyboru, powinny natomiast zapewniać 
możliwość skutecznej konkurencji, a także 
być uzupełnione wymogami, które 
pozwalają na skuteczną weryfikację 
informacji przedstawianych przez 
oferentów.

(44) W przypadku gdy podmioty 
zamawiające udzielają zamówienia na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, muszą 
określić kryteria udzielenia zamówienia, na 
podstawie których dokonają oceny ofert w 
celu wyłonienia oferty prezentującej 
najlepszą relację jakości do ceny.
Określenie tych kryteriów uzależnione jest 
od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą 
one umożliwić ocenę poziomu wykonania 
przedstawionego w każdej ofercie w 
świetle przedmiotu zamówienia, który 
został zdefiniowany w specyfikacjach 
technicznych, oraz ocenę relacji jakości do 
ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane 
kryteria udzielenia zamówienia nie 
powinny przyznawać nieograniczonej 
swobody wyboru, powinny natomiast 
zapewniać możliwość skutecznej 
konkurencji, a także być uzupełnione 
wymogami, które pozwalają na skuteczną 
weryfikację informacji przedstawianych 
przez oferentów.

Or. fr

Poprawka 197
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) W przypadku gdy podmioty
zamawiające udzielają zamówienia na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, muszą 
określić kryteria udzielenia zamówienia, na 
podstawie których dokonają oceny ofert w 
celu wyłonienia oferty prezentującej 
najlepszą relację jakości do ceny.
Określenie tych kryteriów uzależnione jest 
od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą 
one umożliwić ocenę poziomu wykonania 
przedstawionego w każdej ofercie w 
świetle przedmiotu zamówienia, który 
został zdefiniowany w specyfikacjach 
technicznych, oraz ocenę relacji jakości do 
ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane 
kryteria udzielenia zamówienia nie 
powinny przyznawać podmiotowi 
zamawiającemu nieograniczonej swobody 
wyboru, powinny natomiast zapewniać 
możliwość skutecznej konkurencji, a także 
być uzupełnione wymogami, które 
pozwalają na skuteczną weryfikację 
informacji przedstawianych przez 
oferentów.

(44) Podmioty zamawiające muszą określić 
kryteria udzielenia zamówienia, na 
podstawie których dokonają oceny ofert w 
celu wyłonienia oferty prezentującej 
najlepszą relację jakości do ceny.
Określenie tych kryteriów uzależnione jest 
od przedmiotu zamówienia, gdyż muszą 
one umożliwić ocenę poziomu wykonania 
przedstawionego w każdej ofercie w 
świetle przedmiotu zamówienia, który 
został zdefiniowany w specyfikacjach 
technicznych, oraz ocenę relacji jakości do 
ceny dla każdej z ofert. Ponadto wybrane 
kryteria udzielenia zamówienia nie 
powinny przyznawać podmiotowi 
zamawiającemu nieograniczonej swobody 
wyboru, powinny natomiast zapewniać 
możliwość skutecznej i uczciwej 
konkurencji, a także być uzupełnione 
wymogami, które pozwalają na skuteczną 
weryfikację informacji przedstawianych 
przez oferentów.

Or. en

Poprawka 198
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Uzupełnieniem działań właściwych 
dla poszczególnych sektorów musi być 
dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające 
podmioty zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
strategii zakupowych. Dlatego też należy 

(46) Uzupełnieniem działań właściwych 
dla poszczególnych sektorów musi być 
dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające 
podmioty zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
strategii zakupowych. Dlatego też należy 
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jasno określić, że podmioty zamawiające 
mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie oraz najniższy koszt, 
stosując podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, pod warunkiem że 
wykorzystywana metoda została ustalona 
w obiektywny i niedyskryminacyjny 
sposób i jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Pojęcie rachunku 
kosztów cyklu życia obejmuje wszelkie 
koszty w całym cyklu życia robót 
budowlanych, dostaw lub usług, zarówno 
koszty wewnętrzne (takie jak koszty 
projektu, produkcji, eksploatacji, 
konserwacji i koszty usunięcia przy 
wycofaniu z eksploatacji), jak i koszty 
zewnętrzne, o ile można je wyrazić w 
wartościach pieniężnych i monitorować.
Na szczeblu unijnym należy opracować 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia dla poszczególnych kategorii 
dostaw lub usług; po opracowaniu każdej 
tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

jasno określić, że podmioty zamawiające 
mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie, stosując podejście oparte na 
rachunku kosztów cyklu życia, pod 
warunkiem że wykorzystywana metoda 
została ustalona w obiektywny i 
niedyskryminacyjny sposób i jest dostępna 
dla wszystkich zainteresowanych stron.
Pojęcie rachunku kosztów cyklu życia 
obejmuje wszelkie koszty w całym cyklu 
życia robót budowlanych, dostaw lub 
usług, zarówno koszty wewnętrzne (takie 
jak koszty projektu, produkcji, 
eksploatacji, konserwacji i koszty 
usunięcia przy wycofaniu z eksploatacji), 
jak i koszty zewnętrzne, o ile można je 
wyrazić w wartościach pieniężnych i 
monitorować. Na szczeblu unijnym należy 
opracować wspólne metodyki obliczania 
kosztów cyklu życia dla poszczególnych 
kategorii dostaw lub usług;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 199
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Uzupełnieniem działań właściwych 
dla poszczególnych sektorów musi być 

(46) Uzupełnieniem działań właściwych 
dla poszczególnych sektorów musi być 
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dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające 
podmioty zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
strategii zakupowych. Dlatego też należy 
jasno określić, że podmioty zamawiające 
mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie oraz najniższy koszt, 
stosując podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, pod warunkiem że 
wykorzystywana metoda została ustalona 
w obiektywny i niedyskryminacyjny 
sposób i jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Pojęcie rachunku 
kosztów cyklu życia obejmuje wszelkie 
koszty w całym cyklu życia robót 
budowlanych, dostaw lub usług, zarówno 
koszty wewnętrzne (takie jak koszty 
projektu, produkcji, eksploatacji, 
konserwacji i koszty usunięcia przy 
wycofaniu z eksploatacji), jak i koszty 
zewnętrzne, o ile można je wyrazić w 
wartościach pieniężnych i monitorować.
Na szczeblu unijnym należy opracować 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia dla poszczególnych kategorii 
dostaw lub usług; po opracowaniu każdej 
tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające 
podmioty zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
strategii zakupowych. Dlatego też należy 
jasno określić, że podmioty zamawiające 
mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie oraz najniższy koszt, 
stosując podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, pod warunkiem że 
wykorzystywana metoda została ustalona 
w obiektywny i niedyskryminacyjny 
sposób i jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Pojęcie rachunku 
kosztów cyklu życia obejmuje wszelkie 
koszty w całym cyklu życia robót 
budowlanych, dostaw lub usług, zarówno 
koszty wewnętrzne (takie jak koszty badań 
naukowych, projektu, produkcji, 
eksploatacji, konserwacji i koszty 
usunięcia przy wycofaniu z eksploatacji), 
jak i koszty zewnętrzne, o ile można je 
wyrazić w wartościach pieniężnych i 
monitorować. Na szczeblu unijnym należy 
opracować wspólne metodyki obliczania 
kosztów cyklu życia dla poszczególnych 
kategorii dostaw lub usług; po 
opracowaniu każdej tego rodzaju metodyki 
jej stosowanie powinno być obowiązkowe.

Or. en

Poprawka 200
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Uzupełnieniem działań właściwych 
dla poszczególnych sektorów musi być 
dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające 
podmioty zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 

(46) Uzupełnieniem działań właściwych 
dla poszczególnych sektorów musi być 
dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające 
podmioty zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
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strategii zakupowych. Dlatego też należy 
jasno określić, że podmioty zamawiające 
mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie oraz najniższy koszt, 
stosując podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, pod warunkiem że 
wykorzystywana metoda została ustalona 
w obiektywny i niedyskryminacyjny 
sposób i jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Pojęcie rachunku 
kosztów cyklu życia obejmuje wszelkie 
koszty w całym cyklu życia robót 
budowlanych, dostaw lub usług, zarówno 
koszty wewnętrzne (takie jak koszty 
projektu, produkcji, eksploatacji, 
konserwacji i koszty usunięcia przy 
wycofaniu z eksploatacji), jak i koszty 
zewnętrzne, o ile można je wyrazić w 
wartościach pieniężnych i monitorować.
Na szczeblu unijnym należy opracować 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia dla poszczególnych kategorii 
dostaw lub usług; po opracowaniu każdej 
tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

strategii zakupowych. Dlatego też należy 
jasno określić, że podmioty zamawiające 
mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie oraz najniższy koszt, 
stosując podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, pod warunkiem że 
wykorzystywana metoda została ustalona 
w obiektywny i niedyskryminacyjny 
sposób i jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Pojęcie rachunku 
kosztów cyklu życia obejmuje wszelkie 
koszty w całym cyklu życia robót 
budowlanych, dostaw lub usług, zarówno 
koszty wewnętrzne (takie jak koszty 
projektu, eksploatacji, konserwacji i koszty 
usunięcia przy wycofaniu z eksploatacji), 
jak i koszty zewnętrzne, o ile można je 
wyrazić w wartościach pieniężnych i 
monitorować. Na szczeblu unijnym należy 
opracować wspólne metodyki obliczania 
kosztów cyklu życia dla poszczególnych 
kategorii dostaw lub usług, przyjmowane w 
ścisłym porozumieniu z zainteresowanymi 
stronami, w tym przemysłem; po 
opracowaniu każdej tego rodzaju metodyki 
jej stosowanie powinno być obowiązkowe.

Or. en

Poprawka 201
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Uzupełnieniem działań właściwych 
dla poszczególnych sektorów musi być 
dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające
podmioty zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
strategii zakupowych. Dlatego też należy 
jasno określić, że podmioty zamawiające 
mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą 

(46) Uzupełnieniem działań właściwych 
dla poszczególnych sektorów musi być 
dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające
instytucje zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
strategii zakupowych. Dlatego też należy 
jasno określić, że instytucje zamawiające 
mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą 
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ekonomicznie oraz najniższy koszt, 
stosując podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, pod warunkiem że 
wykorzystywana metoda została ustalona 
w obiektywny i niedyskryminacyjny 
sposób i jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Pojęcie rachunku 
kosztów cyklu życia obejmuje wszelkie 
koszty w całym cyklu życia robót 
budowlanych, dostaw lub usług, zarówno 
koszty wewnętrzne (takie jak koszty
projektu, produkcji, eksploatacji, 
konserwacji i koszty usunięcia przy 
wycofaniu z eksploatacji), jak i koszty 
zewnętrzne, o ile można je wyrazić w 
wartościach pieniężnych i monitorować.
Na szczeblu unijnym należy opracować 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia dla poszczególnych kategorii 
dostaw lub usług; po opracowaniu każdej 
tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

ekonomicznie, stosując podejście oparte na 
rachunku kosztów cyklu życia, pod 
warunkiem że wykorzystywana metoda 
została ustalona w obiektywny i 
niedyskryminacyjny sposób i jest dostępna 
dla wszystkich zainteresowanych stron.
Pojęcie rachunku kosztów cyklu życia 
obejmuje wszelkie koszty wewnętrzne w 
całym cyklu życia robót budowlanych, 
dostaw lub usług, zarówno koszty 
wewnętrzne (takie jak koszty eksploatacji, 
konserwacji i koszty usunięcia przy 
wycofaniu z eksploatacji).

Or. en

Uzasadnienie

Rachunek kosztów cyklu życia powinien stanowić jedną z opcji w celu ustalenia oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, a nie alternatywy dla niej. Alternatywą dla oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie powinna być najniższa cena, ale tylko w przypadku 
produktów ustandaryzowanych.

Poprawka 202
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47a) Mając na uwadze najnowsze 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, instytucje zamawiające 
mogą wybrać kryterium udzielenia 
zamówienia, które odnosi się do faktu, że 
dany produkt pochodzi ze sprawiedliwego 
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handlu, co obejmuje wymóg zapłaty 
producentom ceny minimalnej i premii.

Or. en

Poprawka 203
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, podmioty zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem zamówienia.
Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne 
w ramach zamówień publicznych, można 
również zezwolić zamawiającym na 
uwzględnianie, w ramach kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, 
charakterystyki związanej z warunkami 
pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji.
Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie
ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub w 
celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech, 
które bezpośrednio wpływają na personel 
w środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne, kryteria udzielenia zamówienia
oraz klauzule dotyczące realizacji 
zamówienia, podmioty zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem zamówienia.
Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne 
w ramach zamówień publicznych,
zamawiający mogą uwzględniać, w 
ramach kryterium, charakterystyki 
związanej z warunkami pracy osób 
bezpośrednio uczestniczących w danym 
procesie produkcji lub realizacji.
Charakterystyka może dotyczyć między 
innymi ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub w 
celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, powinno w 
każdym wypadku być związane z 
przedmiotem zamówienia. Kryteria te 
muszą być stosowane zgodnie z dyrektywą 
96/71/WE Parlamentu Europejskiego i 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług32 oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia.

Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą 
delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług32 oraz w sposób, który 
nie powoduje bezpośredniej lub pośredniej 
dyskryminacji wykonawców z innych 
państw członkowskich lub z państw 
trzecich będących stronami Porozumienia 
lub umów o wolnym handlu, których 
stroną jest Unia. Instytucje zamawiające 
mogą uwzględnić w specyfikacjach 
technicznych aspekty społeczne (m.in. 
główne konwencje MOP), o ile są one 
istotne oraz mają związek z przedmiotem 
zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji w niewystarczającym stopniu odnosi się do aspektów społecznych.
Uwzględnianie tych aspektów powinno być możliwe na wszystkich etapach procesu udzielania 
zamówień, jeżeli są one związane z przedmiotem zamówienia.

Poprawka 204
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, podmioty zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem zamówienia.
Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne 
w ramach zamówień publicznych, można 
również zezwolić zamawiającym na 
uwzględnianie, w ramach kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, 

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, podmioty zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem zamówienia.
Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne 
w ramach zamówień publicznych, można 
również zezwolić zamawiającym na 
uwzględnianie, w ramach kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, 
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charakterystyki związanej z warunkami 
pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji.
Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie 
ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub w 
celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech, 
które bezpośrednio wpływają na personel 
w środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia
usług32 oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia.

charakterystyki związanej z warunkami 
pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji, 
takiej jak charakterystyka dotycząca 
ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub 
wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych.
Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie 
ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub w 
celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech, 
które bezpośrednio wpływają na personel 
w środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia.

Or. es

Poprawka 205
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, podmioty zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia
usług lub określonego procesu 
dotyczącego wszelkich innych etapów 
cyklu życia produktu lub usługi, pod 
warunkiem że są one związane z 
przedmiotem zamówienia. Aby lepiej 
uwzględnić aspekty społeczne w ramach
zamówień publicznych, można również 
zezwolić zamawiającym na uwzględnianie, 
w ramach kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, 
charakterystyki związanej z warunkami 
pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji.
Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie 
ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub 
w celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych.
Jakiekolwiek kryterium udzielenia 
zamówienia, które obejmuje tę 
charakterystykę, należy w każdym 
wypadku ograniczyć do tych cech, które 
bezpośrednio wpływają na personel w 
środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług32  oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia.

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do monetyzacji cyklu życia 
robót budowlanych, usług lub dostaw oraz 
odpowiednio do trwałości społecznej i 
środowiskowej, pod warunkiem że te 
charakterystyczne elementy są związane z 
przedmiotem zamówienia. Specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia powinny być interpretowane 
szeroko. Instytucje zamawiające mogą 
także wykorzystywać specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielania 
zamówienia w celu minimalizowania 
szkodliwych skutków społecznych lub 
środowiskowych albo w celu 
maksymalizacji korzystnych skutków 
społecznych lub środowiskowych.
Instytucje zamawiające powinny móc za 
jedno z kryteriów udzielenia zamówienia 
uznać istnienie nieodłącznego podejścia 
opartego na cyklu życia, które ma na celu 
minimalizację kosztów i maksywalizację 
efektywności gospodarowania zasobami i 
które powinno być stosowane w ramach
wykonywania robót budowlanych, 
świadczenia usług lub realizacji dostaw w 
sposób, który nie powoduje bezpośredniej 
lub pośredniej dyskryminacji wykonawców 
z innych państw członkowskich lub z
krajów trzecich będących stronami
zawartego w ramach WTO Porozumienia
w sprawie zamówień rządowych lub
innych krajów trzecich, z którymi Unia 
zawarła umowę o wolnym handlu.
Instytucje zamawiające powinny również 
mieć możliwość zastosowania – jako 
specyfikacje techniczne i kryterium 
udzielenia zamówienia – organizacji,
kwalifikacji i doświadczenia personelu 
wyznaczonego do realizacji danego 
zamówienia, ze względu na fakt, że może 
to wpłynąć na jakość i zrównoważony pod 
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względem społecznym charakter realizacji 
zamówienia, a w efekcie na wyłonienie 
oferty, która przedstawia najlepszy 
stosunek kosztów do korzyści. Instytucje 
zamawiające powinny uwzględnić te 
elementy w kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka do art. 2 ust. 1 – pkt. 22 wprowadza pojęcie „cyklu życia” nierozerwalnie 
związane z obiektami budowlanymi, dostawami i usługami w wyniku wyborów dokonanych na 
etapach cyklu życia niebędących etapami użytkowania, o ile nie traci się związku z 
przedmiotem zamówienia i o ile ma to zastosowanie od momentu zakupu.  Elementy te mają 
zostać włączone do kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Zmieniony punkt 
preambuły zawiera odniesienie do tego przepisu.

Poprawka 206
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, podmioty zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu 
dotyczącego wszelkich innych etapów 
cyklu życia produktu lub usługi, pod 
warunkiem że są one związane z 
przedmiotem zamówienia. Aby lepiej 
uwzględnić aspekty społeczne w ramach 
zamówień publicznych, można również 
zezwolić zamawiającym na uwzględnianie, 
w ramach kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, 
charakterystyki związanej z warunkami 
pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji.

(47) Aby lepiej uwzględnić aspekty 
społeczne w ramach zamówień 
publicznych, można również zezwolić 
zamawiającym na uwzględnianie, w 
ramach kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, charakterystyki związanej z 
warunkami pracy osób bezpośrednio 
uczestniczących w danym procesie 
produkcji lub realizacji. Charakterystyka 
może dotyczyć wyłącznie ochrony zdrowia 
personelu zaangażowanego w proces 
produkcji lub w celu wsparcia integracji 
społecznej osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji lub członków 
słabszych grup społecznych wśród 
personelu wyznaczonego do realizacji 
zamówienia, w tym dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
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Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie 
ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub w 
celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech, 
które bezpośrednio wpływają na personel 
w środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług32 oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia.

obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech, 
które bezpośrednio wpływają na personel 
w środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług32 oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia.

Or. en

Poprawka 207
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, podmioty zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem zamówienia.

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do cech cyklu życia, takich jak 
określony proces produkcji, w tym na 
przykład do aspektów społecznych i 
środowiskowych, określonego trybu 
świadczenia usług, wymogów 
funkcjonalnych i wydajnościowych 
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Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne 
w ramach zamówień publicznych, można 
również zezwolić zamawiającym na 
uwzględnianie, w ramach kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, 
charakterystyki związanej z warunkami 
pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji.
Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie
ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub w 
celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech,
które bezpośrednio wpływają na personel 
w środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług32 oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia.

mających na celu minimalizację lub 
maksymalizację oddziaływania 
środowiskowego lub społecznego, lub 
określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem zamówienia 
publicznego. Zasadę związku z 
przedmiotem zamówienia należy 
interpretować szeroko. Aby zatem lepiej 
uwzględnić aspekty społeczne w ramach 
zamówień publicznych, można również 
zezwolić zamawiającym na uwzględnianie, 
w ramach specyfikacji technicznych i 
kryteriów udzielenia zamówienia,
charakterystyki związanej z warunkami 
pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji.
Charakterystyka może na przykład
dotyczyć wyłącznie ochrony zdrowia 
personelu zaangażowanego w proces 
produkcji, równowagi płci (np. równego 
wynagrodzenia, równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym), dostępu do 
wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
udziału użytkowników i konsultacji z 
nimi, przystępności, praw człowieka, 
etycznego handlu lub w celu wsparcia 
integracji społecznej osób znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji lub członków 
słabszych grup społecznych (takich jak 
długotrwale bezrobotni, Romowie, 
migranci lub pracownicy młodsi i starsi)
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech, 
które bezpośrednio wpływają na personel 
w środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług32 oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
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członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia. W przypadku zamówień na 
usługi oraz zamówień dotyczących 
projektu robót budowlanych, instytucje 
zamawiające powinny również mieć 
możliwość zastosowania – jako 
specyfikacje techniczne lub kryterium 
udzielenia zamówienia – organizacji, 
kwalifikacji i doświadczenia personelu 
wyznaczonego do realizacji danego 
zamówienia, ze względu na fakt, że może 
to wpłynąć na jakość i zrównoważoność 
realizacji zamówienia, a w efekcie na 
wartość ekonomiczną oferty. Instytucje 
zamawiające mogą również uwzględnić w 
ramach specyfikacji technicznych lub 
kryteriów udzielenia zamówienia aspekty 
społeczne odnoszące się do zewnętrznych 
kosztów społecznych bezpośrednio 
związanych z cyklem życia, takie jak 
wpływ produkcji na otaczające środowisko 
i na sąsiadujące społeczności. Instytucje 
zamawiające powinny określić w ramach 
specyfikacji technicznych obowiązki 
odnoszące się do warunków społecznych i 
warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zabezpieczenia społecznego 
i warunków pracy określonych 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 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim.

Or. de
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Poprawka 208
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, podmioty zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem zamówienia.
Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne 
w ramach zamówień publicznych, można 
również zezwolić zamawiającym na 
uwzględnianie, w ramach kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, 
charakterystyki związanej z warunkami 
pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji.
Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie 
ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub w 
celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech, 
które bezpośrednio wpływają na personel 
w środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług32  oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, podmioty zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem zamówienia.
Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne 
w ramach zamówień publicznych, można 
również zezwolić zamawiającym na 
uwzględnianie, w ramach kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, 
charakterystyki związanej z warunkami 
pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji.
Charakterystyka ta może dotyczyć
warunków pracy w ramach łańcucha 
dostaw, zgodnie z uregulowaniami i 
przepisami prawa pracy w krajach, w 
których ma miejsce proces produkcji, a 
także zgodnie z konwencjami 
międzynarodowymi wymienionymi w 
załączniku XIV, w zależności od tego, 
które przepisy są najkorzystniejsze dla 
pracowników. Przepisy te obejmują:
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); bezpieczeństwo i higienę 
pracy; czas pracy; płace oraz 
ubezpieczenia społeczne. Charakterystyka 
może dotyczyć również wsparcia integracji 
społecznej osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji lub członków 
słabszych grup społecznych wśród 
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będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia.

personelu wyznaczonego do realizacji 
zamówienia, w tym dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech, 
które bezpośrednio wpływają na warunki
pracy personelu. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług32 oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia.

Or. en

Uzasadnienie

Pożyteczną rzeczą może być wprowadzenie warunków pracy jako specyfikacji technicznej i 
kryterium udzielenia zamówienia nie tylko w odniesieniu do „ochrony zdrowia”. Nalezy 
również uwzględnić odniesienie do innych aspektów warunków pracy, stanowiących 
niezbędne składniki pojęcia „godnej pracy” zdefiniowanego przez MOP.

Poprawka 209
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, podmioty zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 

(47) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem zamówienia
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one związane z przedmiotem zamówienia.
Aby lepiej uwzględnić aspekty społeczne w 
ramach zamówień publicznych, można 
również zezwolić zamawiającym na 
uwzględnianie, w ramach kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, 
charakterystyki związanej z warunkami 
pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji.
Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie 
ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub 
w celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych.
Jakiekolwiek kryterium udzielenia 
zamówienia, które obejmuje tę 
charakterystykę, należy w każdym 
wypadku ograniczyć do tych cech, które 
bezpośrednio wpływają na personel w 
środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług32 oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej 
dyskryminacji wykonawców z innych 
państw członkowskich lub z państw 
trzecich będących stronami Porozumienia 
lub umów o wolnym handlu, których 
stroną jest Unia.

publicznego i są współmierne do wartości 
i celów tego zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do „procesu produkcji” lub „wszelkich innych etapów cyklu życia” w 
specyfikacji technicznej i kryteriach udzielenia zamówienia jest zbyt niejasne i zwiększa 
uznaniowość instytucji zamawiających ze szkodą dla przejrzystości i skutecznej konkurencji.
Można w ten sposób łatwo złamać zasadę zapewnienia związku z przedmiotem zamówienia.
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Poprawka 210
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Oferty, które wydają się przedstawiać 
rażąco niską cenę w odniesieniu do robót 
budowlanych, dostaw czy usług, mogą 
opierać się na nieracjonalnych pod 
względem technicznym, ekonomicznym 
lub prawnym założeniach lub praktykach.
W celu zapobieżenia ewentualnym 
uchybieniom w trakcie realizacji 
zamówienia podmioty zamawiające 
powinny być zobowiązane do zażądania 
wyjaśnień dotyczących ceny w przypadku, 
gdy oferta zawiera cenę w istotny sposób 
niższą niż ceny proponowane przez 
pozostałych oferentów. W przypadku gdy 
oferent nie jest w stanie przedstawić 
wystarczającego wyjaśnienia, podmiotowi
zamawiającemu powinno przysługiwać 
prawo do odrzucenia oferty. Oferta 
powinna być obowiązkowo odrzucana w 
przypadkach, gdy podmiot zamawiający 
ustali, że rażąco niska cena jest wynikiem 
niezgodności z obowiązującym 
prawodawstwem unijnym w dziedzinach
prawa socjalnego, prawa pracy lub 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa pracy.

(49) Oferty, które wydają się przedstawiać 
rażąco niską cenę w odniesieniu do robót 
budowlanych, dostaw czy usług, mogą 
opierać się na nieracjonalnych pod 
względem technicznym, ekonomicznym 
lub prawnym założeniach lub praktykach.
W celu zapobieżenia ewentualnym 
uchybieniom w trakcie realizacji 
zamówienia instytucje zamawiające 
powinny być zobowiązane do zażądania 
wyjaśnień dotyczących ceny w przypadku, 
gdy oferta zawiera cenę w istotny sposób 
niższą niż ceny proponowane przez 
pozostałych oferentów. W przypadku gdy 
oferent nie jest w stanie przedstawić 
wystarczającego wyjaśnienia instytucja
zamawiająca powinna odrzucić ofertę.
Oferta powinna być obowiązkowo 
odrzucana w przypadkach, gdy instytucja
zamawiająca ustali, że rażąco niska cena 
jest wynikiem niezgodności z 
prawodawstwem unijnym w dziedzinie 
prawa ochrony środowiska oraz z 
obowiązkami odnoszącymi się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zabezpieczenia społecznego i 
warunków pracy określonych 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 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw; wymienione obowiązki stosuje 
się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
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usługi w innym państwie członkowskim.

Or. de

Poprawka 211
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu stanowiącym 
zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
lub w dokumentach specyfikujących
zamówienie. Mogą one, w szczególności, 
służyć wspieraniu organizacji 
wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
zatrudniania osób mających szczególne 
trudności z integracją, a także zwalczania 
bezrobocia, ochrony środowiska lub 
dobrostanu zwierząt. Można na przykład 
ustanowić odnoszące się do realizacji 
zamówienia wymogi w zakresie 
zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, przeprowadzenia 
szkoleń dla bezrobotnych lub 
młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

(50) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu o 
zamówieniu, wstępnym ogłoszeniu 
informacyjnym stanowiącym zaproszenie 
do ubiegania się o zamówienie lub w 
dokumentach specyfikujących zamówienie.
Mogą one, w szczególności, służyć 
wspieraniu organizacji wewnętrznych 
szkoleń zawodowych, zatrudniania osób 
mających szczególne trudności z 
integracją, a także zwalczania bezrobocia, 
ochrony środowiska lub dobrostanu 
zwierząt. Można na przykład ustanowić 
odnoszące się do realizacji zamówienia 
wymogi w zakresie zatrudnienia osób 
długotrwale poszukujących pracy, 
przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych 
lub młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.
Jeśli chodzi o obowiązki odnoszące się do 
warunków społecznych i warunków 
zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zabezpieczenia społecznego i 
warunków pracy określonych w unijnych i 
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krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
przepisach międzynarodowego prawa 
pracy wymienionych w załączniku XIV, 
które mają zastosowanie w miejscu 
wykonywania robót budowlanych, usług 
lub dostaw, instytucje zamawiające 
powinny określić przepisy ustanawiające 
odpowiedni poziom ochrony w klauzulach 
dotyczących realizacji zamówienia.

Or. de

Poprawka 212
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu stanowiącym 
zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
lub w dokumentach specyfikujących 
zamówienie. Mogą one, w szczególności, 
służyć wspieraniu organizacji 
wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
zatrudniania osób mających szczególne 
trudności z integracją, a także zwalczania 
bezrobocia, ochrony środowiska lub 
dobrostanu zwierząt. Można na przykład 
ustanowić odnoszące się do realizacji 
zamówienia wymogi w zakresie 
zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, przeprowadzenia 
szkoleń dla bezrobotnych lub 
młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy

(50) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu stanowiącym 
zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
lub w dokumentach specyfikujących 
zamówienie. Mogą one, w szczególności, 
służyć wspieraniu organizacji 
wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
zatrudniania osób mających szczególne 
trudności z integracją, a także zwalczania 
bezrobocia, ochrony środowiska lub 
dobrostanu zwierząt. Można na przykład 
ustanowić odnoszące się do realizacji 
zamówienia wymogi w zakresie 
zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, przeprowadzenia 
szkoleń dla bezrobotnych lub 
młodocianych, zapewnienia warunków
pracy w ramach łańcucha dostaw zgodnie 
z uregulowaniami i przepisami prawa 



AM\911613PL.doc 75/205 PE492.861v02-00

PL

(MOP), o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

pracy w krajach, w których ma miejsce 
proces produkcji, a także zgodnie z 
konwencjami międzynarodowymi 
wymienionymi w załączniku XIV, w 
zależności od tego, które przepisy są 
najkorzystniejsze dla pracowników.
Przepisy te obejmują: 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); bezpieczeństwo i higienę 
pracy; czas pracy; płace i ubezpieczenia 
społeczne.

Or. en

Poprawka 213
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu stanowiącym 
zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
lub w dokumentach specyfikujących 
zamówienie. Mogą one, w szczególności, 
służyć wspieraniu organizacji 
wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
zatrudniania osób mających szczególne 
trudności z integracją, a także zwalczania 
bezrobocia, ochrony środowiska lub 
dobrostanu zwierząt. Można na przykład 
ustanowić odnoszące się do realizacji 
zamówienia wymogi w zakresie
zatrudnienia osób długotrwale 
poszukujących pracy, przeprowadzenia 
szkoleń dla bezrobotnych lub 

(50) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu stanowiącym 
zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
lub w dokumentach specyfikujących 
zamówienie. Mogą one, w szczególności, 
służyć wspieraniu organizacji 
wewnętrznych szkoleń zawodowych lub 
specjalistycznych. Można na przykład 
ustanowić odnoszące się do realizacji 
zamówienia wymogi w zakresie 
przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych 
lub młodocianych.
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młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP), o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Część tekstu została skreślona, gdyż jej pozostawienie grozi osłabieniem związku z 
przedmiotem zamówienia.

Poprawka 214
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50a) Aby zapewnić właściwe 
funkcjonowanie mechanizmu zamówień 
publicznych, należy dopilnować, aby 
instrument podwykonawstwa był 
odpowiednio uregulowany. Oferty 
przedkładane podmiotowi zamawiającemu 
powinny zawierać informacje dotyczące 
możliwych części zamówienia, które 
oferent zamierza zlecić w ramach 
podwykonawstwa, jak również informacje 
dotyczące proponowanych 
podwykonawców. Każda zmiana 
w łańcuchu podwykonawców 
realizowanego już zamówienia powinna 
gwarantować, że zamówienie zostanie 
zrealizowane na takich samych 
warunkach, jak te określone w złożonej 
ofercie, a także być zatwierdzona przez 
podmiot zamawiający. W przypadku, 
w którym jest to możliwe ze względu na 
charakter zamówienia, podmiot 
zamawiający powinien dokonywać 
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bezpośrednich płatności na rzecz 
podwykonawców. Ponadto konieczne jest 
ustanowienie systemu odpowiedzialności 
solidarnej w łańcuchu podwykonawców 
oraz ograniczenie tego łańcucha do co 
najwyżej trzech podwykonawców 
w kolejnych ogniwach łańcucha.

Or. it

Poprawka 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Ustawy, rozporządzenia i układy 
zbiorowe, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i na poziomie unijnym, obowiązujące w 
zakresie warunków zatrudnienia oraz 
bezpieczeństwa pracy, stosuje się podczas 
realizacji zamówień pod warunkiem, że 
tego rodzaju przepisy, jak i ich stosowanie, 
są zgodne z prawem unijnym. W 
sytuacjach transgranicznych, gdy 
pracownicy jednego państwa 
członkowskiego świadczą usługi w innym 
państwie członkowskim w celu realizacji 
zamówienia, dyrektywa 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotycząca delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług33 określa warunki minimalne, które 
muszą zostać spełnione przez państwo 
przyjmujące w stosunku do takich 
oddelegowanych pracowników. Jeżeli 
prawo krajowe zawiera regulacje w tym 
zakresie, nieprzestrzeganie tych 
obowiązków można uznać za poważne 
wykroczenie ze strony danego wykonawcy, 
które może prowadzić do wykluczenia tego 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego.

(51) Ustawy, rozporządzenia i układy 
zbiorowe, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i na poziomie unijnym, obowiązujące w 
zakresie warunków zatrudnienia, integracji 
zawodowej osób niepełnosprawnych oraz 
bezpieczeństwa pracy, stosuje się podczas 
realizacji zamówień pod warunkiem, że 
tego rodzaju przepisy, jak i ich stosowanie, 
są zgodne z prawem unijnym. W 
sytuacjach transgranicznych, gdy 
pracownicy jednego państwa 
członkowskiego świadczą usługi w innym 
państwie członkowskim w celu realizacji 
zamówienia, dyrektywa 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r. dotycząca delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług33 określa warunki minimalne, które 
muszą zostać spełnione przez państwo 
przyjmujące w stosunku do takich 
oddelegowanych pracowników. Jeżeli 
prawo krajowe zawiera regulacje w tym 
zakresie, nieprzestrzeganie tych 
obowiązków można uznać za poważne 
wykroczenie ze strony danego wykonawcy, 
które może prowadzić do wykluczenia tego 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia publicznego.

Or. es

Poprawka 216
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 56 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56a) Podmioty zamawiające powinny
uznawać opóźnienie w płatnościach 
zgodnie z dyrektywą 2011/7/UE.

Or. en

Poprawka 217
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Ocena wykazała, że państwa 
członkowskie nie monitorują wdrażania i 
funkcjonowania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych w sposób spójny i 
systematyczny. Ma to negatywny wpływ na 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
wynikających z przedmiotowych dyrektyw, 
co stanowi główne źródło kosztów i 
niepewności. Kilkanaście państw 
członkowskich powołało centralne 
krajowe organy do spraw zamówień 
publicznych, jednak zadania powierzone 
tym organom różnią się znacznie w 
poszczególnych państwach członkowskich.
Bardziej przejrzyste, spójne i 
autorytatywne mechanizmy 
monitorowania i kontroli zwiększyłyby 
wiedzę na temat funkcjonowania 

skreślony
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przepisów dotyczących zamówień, 
poprawiłyby pewność prawną dla 
podmiotów gospodarczych i podmiotów 
zamawiających oraz przyczyniłyby się do 
ustanowienia równych warunków 
działania. Mechanizmy takie mogłyby 
służyć jako narzędzia wykrywania i 
wczesnego rozwiązywania problemów, 
zwłaszcza w odniesieniu do projektów 
współfinansowanych przez Unię, oraz 
identyfikacji niedociągnięć 
strukturalnych. Istnieje szczególnie duża 
potrzeba koordynacji tych mechanizmów 
w celu zagwarantowania spójnego 
stosowania, kontroli i monitorowania 
polityki zamówień publicznych, jak 
również systematycznej oceny wyników 
polityki zamówień w całej Unii.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 218
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Ocena wykazała, że państwa 
członkowskie nie monitorują wdrażania i 
funkcjonowania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych w sposób spójny i
systematyczny. Ma to negatywny wpływ na 
prawidłowe wdrażanie przepisów 
wynikających z przedmiotowych dyrektyw, 
co stanowi główne źródło kosztów i 
niepewności. Kilkanaście państw 
członkowskich powołało centralne 

(57) Ocena wykazała, że wciąż istnieje 
znaczny potencjał do usprawnień w 
zakresie stosowania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych. Aby 
stosować te przepisy w sposób bardziej 
skuteczny i spójny, konieczne jest z jednej 
strony uzyskanie jasnego obrazu sytuacji, 
jeżeli chodzi o ewentualne problemy 
strukturalne i ogólne modele działania w 
ramach krajowych strategii politycznych 
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krajowe organy do spraw zamówień 
publicznych, jednak zadania powierzone 
tym organom różnią się znacznie w 
poszczególnych państwach członkowskich.
Bardziej przejrzyste, spójne i 
autorytatywne mechanizmy 
monitorowania i kontroli zwiększyłyby 
wiedzę na temat funkcjonowania
przepisów dotyczących zamówień, 
poprawiłyby pewność prawną dla 
podmiotów gospodarczych i podmiotów 
zamawiających oraz przyczyniłyby się do
ustanowienia równych warunków 
działania. Mechanizmy takie mogłyby
służyć jako narzędzia wykrywania i 
wczesnego rozwiązywania problemów, 
zwłaszcza w odniesieniu do projektów 
współfinansowanych przez Unię, oraz 
identyfikacji niedociągnięć 
strukturalnych. Istnieje szczególnie duża 
potrzeba koordynacji tych mechanizmów 
w celu zagwarantowania spójnego 
stosowania, kontroli i monitorowania 
polityki zamówień publicznych, jak 
również systematycznej oceny wyników 
polityki zamówień w całej Unii.

w obszarze zamówień publicznych, aby 
zaradzić ewentualnym problemom w 
sposób bardziej ukierunkowany. Jasny 
obraz sytuacji należy uzyskać dzięki 
odpowiedniemu monitorowaniu, którego 
wyniki należy regularnie publikować
celem umożliwienia opartej na faktach 
debaty na temat możliwych usprawnień
przepisów i praktyk w zakresie zamówień
publicznych. Z drugiej strony lepsze 
wytyczne i pomoc dla instytucji 
zamawiających i podmiotów 
gospodarczych mogłyby również w 
znacznym stopniu przyczynić się do
zwiększenia efektywności zamówień 
publicznych dzięki szerszej wiedzy,
większej pewności prawnej i 
profesjonalizacji praktyk udzielania
zamówień. Takie wytyczne należy 
udostępnić instytucjom zamawiającym i 
podmiotom gospodarczym w każdym 
przypadku, kiedy wydaje się to konieczne, 
aby zapewnić prawidłowe stosowanie 
przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania.

Poprawka 219
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Ocena wykazała, że państwa 
członkowskie nie monitorują wdrażania i 
funkcjonowania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych w sposób spójny i 
systematyczny. Ma to negatywny wpływ 

(57) Ocena wykazała, że państwa 
członkowskie nie monitorują wdrażania i 
funkcjonowania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych w sposób spójny i 
systematyczny. Ma to negatywny wpływ 
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na prawidłowe wdrażanie przepisów 
wynikających z przedmiotowych 
dyrektyw, co stanowi główne źródło 
kosztów i niepewności. Kilkanaście 
państw członkowskich powołało centralne 
krajowe organy do spraw zamówień 
publicznych, jednak zadania powierzone 
tym organom różnią się znacznie w 
poszczególnych państwach członkowskich.
Bardziej przejrzyste, spójne i 
autorytatywne mechanizmy 
monitorowania i kontroli zwiększyłyby 
wiedzę na temat funkcjonowania 
przepisów dotyczących zamówień, 
poprawiłyby pewność prawną dla 
podmiotów gospodarczych i podmiotów 
zamawiających oraz przyczyniłyby się do
ustanowienia równych warunków 
działania. Mechanizmy takie mogłyby 
służyć jako narzędzia wykrywania i 
wczesnego rozwiązywania problemów, 
zwłaszcza w odniesieniu do projektów 
współfinansowanych przez Unię, oraz 
identyfikacji niedociągnięć 
strukturalnych. Istnieje szczególnie duża 
potrzeba koordynacji tych mechanizmów 
w celu zagwarantowania spójnego 
stosowania, kontroli i monitorowania 
polityki zamówień publicznych, jak 
również systematycznej oceny wyników 
polityki zamówień w całej Unii.

na prawidłowe wdrażanie przepisów 
wynikających z przedmiotowych 
dyrektyw, co stanowi główne źródło 
kosztów i niepewności. Dlatego państwa 
członkowskie powinny zintensyfikować 
działania monitorujące, a w przypadku 
wątpliwości powinny zwracać się do
Komisji o udzielenie wyjaśnień. Ponadto 
Komisja Europejska powinna corocznie 
przedstawiać sprawozdanie dotyczące 
zapotrzebowania na wyjaśnienia, nowego 
orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, a także często 
pojawiających się skarg dotyczących 
wdrożenia niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 220
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć jeden organ krajowy do spraw 
monitorowania, wdrażania i kontroli 
zamówień publicznych. Taki organ 

skreślony
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centralny powinien dysponować 
bezpośrednimi i aktualnymi 
informacjami, w szczególności 
dotyczącymi różnych problemów 
wpływających na wdrożenie przepisów 
prawa zamówień publicznych. Powinien 
mieć zdolność natychmiastowego 
reagowania w związku z 
funkcjonowaniem polityki oraz z 
potencjalnymi słabymi stronami 
ustawodawstwa krajowego i praktyki 
krajowej, a także przyczyniać się do 
szybkiej identyfikacji rozwiązań. W 
kontekście skutecznej walki z korupcją i 
nadużyciami finansowymi wspomniany 
organ nadzoru, a także ogół 
społeczeństwa, powinien również mieć 
możliwość kontroli tekstów zawartych 
umów. Umowy w sprawie zamówień o 
wysokiej wartości powinny być zatem 
przekazywane organowi nadzoru, a 
zainteresowane osoby powinny mieć 
możliwość dostępu do tych dokumentów, 
w zakresie, w jakim nie zagraża to 
uzasadnionym interesom publicznym i 
prywatnym.

Or. en

Poprawka 221
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć jeden organ krajowy do spraw 
monitorowania, wdrażania i kontroli 
zamówień publicznych. Taki organ 
centralny powinien dysponować 
bezpośrednimi i aktualnymi 
informacjami, w szczególności 
dotyczącymi różnych problemów 
wpływających na wdrożenie przepisów 

skreślony
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prawa zamówień publicznych. Powinien 
mieć zdolność natychmiastowego 
reagowania w związku z 
funkcjonowaniem polityki oraz z 
potencjalnymi słabymi stronami 
ustawodawstwa krajowego i praktyki 
krajowej, a także przyczyniać się do 
szybkiej identyfikacji rozwiązań. W 
kontekście skutecznej walki z korupcją i 
nadużyciami finansowymi wspomniany 
organ nadzoru, a także ogół 
społeczeństwa, powinien również mieć 
możliwość kontroli tekstów zawartych 
umów. Umowy w sprawie zamówień o 
wysokiej wartości powinny być zatem 
przekazywane organowi nadzoru, a 
zainteresowane osoby powinny mieć 
możliwość dostępu do tych dokumentów, 
w zakresie, w jakim nie zagraża to 
uzasadnionym interesom publicznym i 
prywatnym.

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania.

Poprawka 222
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć jeden organ krajowy do spraw 
monitorowania, wdrażania i kontroli 
zamówień publicznych. Taki organ 
centralny powinien dysponować 
bezpośrednimi i aktualnymi 
informacjami, w szczególności 
dotyczącymi różnych problemów 
wpływających na wdrożenie przepisów 
prawa zamówień publicznych. Powinien 

skreślony
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mieć zdolność natychmiastowego 
reagowania w związku z 
funkcjonowaniem polityki oraz z 
potencjalnymi słabymi stronami 
ustawodawstwa krajowego i praktyki 
krajowej, a także przyczyniać się do 
szybkiej identyfikacji rozwiązań. W 
kontekście skutecznej walki z korupcją i 
nadużyciami finansowymi wspomniany 
organ nadzoru, a także ogół 
społeczeństwa, powinien również mieć 
możliwość kontroli tekstów zawartych 
umów. Umowy w sprawie zamówień o 
wysokiej wartości powinny być zatem 
przekazywane organowi nadzoru, a 
zainteresowane osoby powinny mieć 
możliwość dostępu do tych dokumentów, 
w zakresie, w jakim nie zagraża to 
uzasadnionym interesom publicznym i 
prywatnym.

Or. en

Poprawka 223
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 58 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(58) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć jeden organ krajowy do spraw 
monitorowania, wdrażania i kontroli 
zamówień publicznych. Taki organ 
centralny powinien dysponować 
bezpośrednimi i aktualnymi 
informacjami, w szczególności 
dotyczącymi różnych problemów 
wpływających na wdrożenie przepisów 
prawa zamówień publicznych. Powinien 
mieć zdolność natychmiastowego 
reagowania w związku z 
funkcjonowaniem polityki oraz z 
potencjalnymi słabymi stronami 
ustawodawstwa krajowego i praktyki 

skreślony
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krajowej, a także przyczyniać się do 
szybkiej identyfikacji rozwiązań. W 
kontekście skutecznej walki z korupcją i 
nadużyciami finansowymi wspomniany 
organ nadzoru, a także ogół 
społeczeństwa, powinien również mieć 
możliwość kontroli tekstów zawartych 
umów. Umowy w sprawie zamówień o 
wysokiej wartości powinny być zatem 
przekazywane organowi nadzoru, a 
zainteresowane osoby powinny mieć 
możliwość dostępu do tych dokumentów, 
w zakresie, w jakim nie zagraża to 
uzasadnionym interesom publicznym i 
prywatnym.

Or. en

Poprawka 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Nie wszystkie podmioty zamawiające 
mogą dysponować wewnętrzną wiedzą 
fachową niezbędną do realizacji 
zamówień skomplikowanych pod 
względem ekonomicznym lub 
technicznym. W tym kontekście 
odpowiednie wsparcie profesjonalne 
będzie efektywnym uzupełnieniem działań 
w zakresie monitorowania i kontroli. Z 
jednej strony cel ten może zostać 
osiągnięty za pomocą narzędzi dzielenia 
się wiedzą (centrów wiedzy) oferujących 
pomoc techniczną podmiotom 
zamawiającym; z drugiej strony podmioty
gospodarcze, między innymi MŚP, 
powinny korzystać z pomocy 
administracyjnej, w szczególności w 
przypadku udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia w kontekście 

(59) Każda zainteresowana strona 
powinna mieć prawo do sygnalizowania 
naruszeń niniejszej dyrektywy 
właściwemu organowi lub trybunałowi.
Państwa członkowskie powinny móc 
zapewnić możliwość odwołania się do 
organów monitorujących, sektorowych 
organów nadzoru, gminnych, 
regionalnych lub krajowych organów ds. 
konkurencji lub audytu, rzeczników praw 
obywatelskich oraz krajowych organów 
nadzorczych, jeżeli istnieją.
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transgranicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Uproszczenie.

Poprawka 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Struktury lub mechanizmy 
monitorowania, nadzoru i wsparcia 
funkcjonują już na szczeblu krajowym i 
mogą oczywiście zostać wykorzystane do 
zapewnienia monitorowania, realizacji i 
kontroli zamówień publicznych oraz do 
zagwarantowania niezbędnego wsparcia 
dla podmiotów zamawiających i 
wykonawców.

(60) Możliwość śledzenia procesu 
podejmowania decyzji w ramach procedur 
udzielania zamówień oraz przejrzystość 
tego procesu są konieczne dla 
zapewnienia należytych procedur, 
obejmujących skuteczne zwalczanie 
korupcji i oszustw. Instytucje zamawiające 
powinny przechowywać kopie zawartych 
umów dotyczących zamówień o dużej 
wartości, aby móc udostępnić te 
dokumenty zainteresowanym stronom 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi dostępu do dokumentów.
Ponadto najważniejsze elementy 
indywidualnych procedur udzielania 
zamówień oraz najważniejsze decyzje 
podjęte w ramach tych procedur należy 
udokumentować w sprawozdaniu 
dotyczącym zamówień publicznych. Aby 
zmniejszyć obciążenia administracyjne, 
sprawozdanie dotyczące zamówień 
publicznych powinno odnosić się do 
informacji już zawartych w odnośnych 
ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia.
Elektroniczne systemy publikacji tych 
ogłoszeń, zarządzane przez Komisję, 
powinny również zostać usprawnione, aby 
ułatwić wprowadzanie danych, a także 
generowanie raportów i wymianę danych 
między systemami.
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Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z podejściem Rady w sprawie zarządzania.

Poprawka 226
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) W celu zapewnienia spójnego 
doradztwa i praktyki w każdym państwie 
członkowskim i w całej Unii niezbędna 
jest skuteczna współpraca. Organy do 
spraw monitorowania, wdrażania, 
kontroli i pomocy technicznej powinny 
mieć możliwość wymiany informacji i 
współpracy; w tym kontekście krajowe 
organy wyznaczone przez poszczególne 
państwa członkowskie powinny działać 
jako preferowany punkt do kontaktów ze 
służbami Komisji na potrzeby 
gromadzenia danych, wymiany informacji 
i monitorowania wdrażania przepisów 
prawa UE w dziedzinie zamówień 
publicznych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Alternatywne propozycje dotyczące zarządzania.

Poprawka 227
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 61 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) W celu zapewnienia spójnego 
doradztwa i praktyki w każdym państwie 
członkowskim i w całej Unii niezbędna jest 
skuteczna współpraca. Organy do spraw
monitorowania, wdrażania, kontroli i
pomocy technicznej powinny mieć 
możliwość wymiany informacji i 
współpracy; w tym kontekście krajowe 
organy wyznaczone przez poszczególne 
państwa członkowskie powinny działać 
jako preferowany punkt do kontaktów ze 
służbami Komisji na potrzeby 
gromadzenia danych, wymiany informacji 
i monitorowania wdrażania przepisów 
prawa UE w dziedzinie zamówień 
publicznych.

(61) W celu zapewnienia spójnego 
doradztwa i praktyki w każdym państwie 
członkowskim i w całej Unii niezbędna jest 
skuteczna współpraca. Organy do spraw 
pomocy technicznej powinny mieć 
możliwość wymiany informacji i 
współpracy;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 228
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) W celu zapewnienia spójnego 
doradztwa i praktyki w każdym państwie 
członkowskim i w całej Unii niezbędna jest
skuteczna współpraca. Organy do spraw 
monitorowania, wdrażania, kontroli i 
pomocy technicznej powinny mieć 
możliwość wymiany informacji i 
współpracy; w tym kontekście krajowe 
organy wyznaczone przez poszczególne 

(61) W celu zapewnienia spójnego 
doradztwa i praktyki w każdym państwie 
członkowskim i w całej Unii niezbędna jest 
skuteczna współpraca. Organy do spraw 
monitorowania, wdrażania, kontroli i 
pomocy technicznej powinny mieć 
możliwość wymiany informacji i 
współpracy.
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państwa członkowskie powinny działać 
jako preferowany punkt do kontaktów ze 
służbami Komisji na potrzeby 
gromadzenia danych, wymiany informacji 
i monitorowania wdrażania przepisów 
prawa UE w dziedzinie zamówień 
publicznych.

Or. en

Poprawka 229
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 62 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62) W celu dostosowania się do szybkich 
zmian technicznych, gospodarczych i 
regulacyjnych, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy. W 
istocie ze względu na konieczność 
zapewnienia zgodności z umowami 
międzynarodowymi, Komisji powinno 
przysługiwać uprawnienie do zmiany 
procedur technicznych dotyczących metod 
wyliczania progów, jak również do 
okresowej korekty samych progów;
odniesienia do nomenklatury CPV mogą 
podlegać zmianom regulacyjnym na 
szczeblu Unii Europejskiej i należy 
uwzględnić te zmiany w treści niniejszej 
dyrektywy; szczegóły techniczne i 
charakterystyki urządzeń do 
elektronicznego odbioru należy 
aktualizować zgodnie z postępem 
technologicznym i wymogami 
administracyjnymi; konieczne jest również 
powierzenie Komisji uprawnienia do 
ustanawiania określonych obowiązkowych 
standardów technicznych w zakresie 
komunikacji elektronicznej w celu 

(62) W celu dostosowania się do szybkich 
zmian technicznych, gospodarczych i 
regulacyjnych, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy. W 
istocie ze względu na konieczność 
zapewnienia zgodności z umowami
międzynarodowymi, Komisji powinno 
przysługiwać uprawnienie do zmiany 
procedur technicznych dotyczących metod 
wyliczania progów, jak również do 
okresowej korekty samych progów;
odniesienia do nomenklatury CPV mogą 
podlegać zmianom regulacyjnym na 
szczeblu Unii Europejskiej i należy 
uwzględnić te zmiany w treści niniejszej 
dyrektywy; szczegóły techniczne i 
charakterystyki urządzeń do 
elektronicznego odbioru należy 
aktualizować zgodnie z postępem 
technologicznym i wymogami 
administracyjnymi; konieczne jest również 
powierzenie Komisji uprawnienia do 
ustanawiania określonych obowiązkowych 
standardów technicznych w zakresie 
komunikacji elektronicznej w celu 
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zagwarantowania kompatybilności 
formatów technicznych, procesów i
przekazywanych wiadomości w 
procedurach udzielania zamówień 
przeprowadzanych z użyciem środków 
komunikacji elektronicznej, z 
uwzględnieniem postępu technologicznego 
i wymogów administracyjnych; Komisja 
powinna zostać również uprawniona do 
dostosowywania zakresu obowiązkowych 
informacji, jakie należy podawać w 
ogłoszeniach, aby uwzględnić wymogi 
administracyjne i zmiany regulacyjne 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i na 
szczeblu UE; aby uwzględnić środki 
przyjęte w kontekście sektorowym, należy 
niezwłocznie dostosować: wykaz unijnych 
aktów ustawodawczych ustanawiających 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia, o którym mowa w art. 77 ust. 
3, wykaz międzynarodowych konwencji w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa 
ochrony środowiska, o których mowa w 
art. 70 i 79, oraz wykaz unijnego 
prawodawstwa określonego w art. 27 ust. 
3, którego wdrożenie stanowi podstawę, 
aby domniemywać, że dostęp do danego 
rynku jest wolny, a także załącznik II, o 
którym mowa w art. 4 ust. 4, ustanawiający 
wykaz aktów ustawodawczych, jakie 
uwzględnia się przy ocenie istnienia praw 
specjalnych lub wyłącznych. Aby sprostać 
tym wymogom, Komisja powinna zostać 
uprawniona do aktualizacji wykazów.

zagwarantowania kompatybilności 
formatów technicznych, procesów i 
przekazywanych wiadomości w 
procedurach udzielania zamówień 
przeprowadzanych z użyciem środków 
komunikacji elektronicznej, z 
uwzględnieniem postępu technologicznego 
i wymogów administracyjnych; wykaz 
unijnych aktów ustawodawczych 
ustanawiających wspólne metodyki 
obliczania kosztów cyklu życia, o którym 
mowa w art. 77 ust. 3, wykaz 
międzynarodowych konwencji w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa 
ochrony środowiska, o których mowa w 
art. 70 i 79, oraz wykaz unijnego 
prawodawstwa określonego w art. 27 ust. 
3, którego wdrożenie stanowi podstawę, 
aby domniemywać, że dostęp do danego 
rynku jest wolny, a także załącznik II, o 
którym mowa w art. 4 ust. 4, ustanawiający 
wykaz aktów ustawodawczych, jakie 
uwzględnia się przy ocenie istnienia praw 
specjalnych lub wyłącznych. Aby sprostać 
tym wymogom, Komisja powinna zostać 
uprawniona do aktualizacji wykazów.

Or. en

Poprawka 230
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 63 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Szczególnie ważne jest, aby w czasie (63) Szczególnie ważne jest, aby Komisja 
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prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym
na poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

prowadziła stosowne konsultacje ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, w 
tym z organizacjami MŚP, organizacjami 
zajmującymi się ochroną środowiska i 
organizacjami konsumenckimi, a także 
związkami zawodowymi. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 231
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 64 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszej 
dyrektywy, należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w zakresie 
określenia procedury przesyłania i 
publikacji danych, o których mowa w 
załączniku IX, oraz procedur sporządzania 
i przekazywania ogłoszeń, opracowania 
standardowych formularzy do publikacji 
ogłoszeń, jak również określenia 
standardów przetwarzania i przekazywania 
informacji oraz wspólnego wzoru do 
wykorzystania przez organy nadzoru na 
potrzeby sporządzania sprawozdania z 
wdrażania obejmującego dane 
statystyczne. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję35 . W 
przypadku przyjmowania tych aktów 

(64) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszej 
dyrektywy, należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze w zakresie 
określenia procedury przesyłania i 
publikacji danych, o których mowa w 
załączniku IX, oraz procedur sporządzania 
i przekazywania ogłoszeń, opracowania 
standardowych formularzy do publikacji 
ogłoszeń, jak również określenia 
standardów przetwarzania i przekazywania 
informacji. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję35. W 
przypadku przyjmowania tych aktów 
wykonawczych, które nie mają wpływu na 
środki finansowe ani na charakter i zakres 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy, należy stosować procedurę 
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wykonawczych, które nie mają wpływu na 
środki finansowe ani na charakter i zakres 
obowiązków wynikających z niniejszej 
dyrektywy, należy stosować procedurę 
doradczą. Akty te charakteryzują bowiem 
się tym, że mają wyłącznie 
administracyjny cel i służą ułatwieniu 
stosowania zasad określonych w niniejszej 
dyrektywie. Ponadto decyzje mające na 
celu ustalenie, czy dana działalność 
bezpośrednio podlega konkurencji na 
rynkach, do których dostęp jest wolny, 
należy przyjmować zgodnie z ramami 
zapewniającymi jednakowe warunki 
wykonania tego przepisu. Należy w 
związku z tym powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze również w 
zakresie szczegółowych przepisów 
dotyczących wdrażania procedury 
przewidzianej na mocy art. 28, mającej na 
celu ustalenie, czy zastosowanie ma art. 27, 
a także samych decyzji. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję. Do celów przyjęcia tych 
aktów wykonawczych należy stosować 
procedurę doradczą.

doradczą. Akty te charakteryzują bowiem 
się tym, że mają wyłącznie 
administracyjny cel i służą ułatwieniu 
stosowania zasad określonych w niniejszej 
dyrektywie. Ponadto decyzje mające na 
celu ustalenie, czy dana działalność 
bezpośrednio podlega konkurencji na 
rynkach, do których dostęp jest wolny, 
należy przyjmować zgodnie z ramami 
zapewniającymi jednakowe warunki 
wykonania tego przepisu. Należy w 
związku z tym powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze również w 
zakresie szczegółowych przepisów 
dotyczących wdrażania procedury 
przewidzianej na mocy art. 28, mającej na 
celu ustalenie, czy zastosowanie ma art. 27, 
a także samych decyzji. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję. Do celów przyjęcia tych 
aktów wykonawczych należy stosować 
procedurę doradczą.

Or. en

Poprawka 232
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup lub inną formę 
nabycia robót budowlanych, dostaw lub 

2. Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup robót 
budowlanych, dostaw lub usług za pomocą 
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usług przez co najmniej jeden podmiot 
zamawiający od wykonawców wybranych 
przez ten podmiot zamawiający, pod 
warunkiem że roboty budowlane, dostawy 
lub usługi są przeznaczone na potrzeby 
wykonywania jednego z rodzajów 
działalności, o których mowa w art. 5–11.

zamówień publicznych przez co najmniej 
jeden podmiot zamawiający od 
wykonawców wybranych przez ten 
podmiot zamawiający, pod warunkiem że 
roboty budowlane, dostawy lub usługi są 
przeznaczone na potrzeby wykonywania 
jednego z rodzajów działalności, o których 
mowa w art. 5–11. Niniejsza dyrektywa 
nie dotyczy zatem zamówień 
niezwiązanych z działaniami użyteczności 
publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie zamówień ma jedynie zastosowanie do „zamówień” obejmujących 
dzierżawę i wynajem. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, które nie są przeznaczone do celów publicznych i nie przynoszą 
bezpośrednich korzyści instytucji zamawiającej, nie podlegają prawu zamówień publicznych 
(C-451/08).

Poprawka 233
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup lub inną formę 
nabycia robót budowlanych, dostaw lub 
usług przez co najmniej jeden podmiot 
zamawiający od wykonawców wybranych 
przez ten podmiot zamawiający, pod 
warunkiem że roboty budowlane, dostawy 
lub usługi są przeznaczone na potrzeby 
wykonywania jednego z rodzajów 
działalności, o których mowa w art. 5–11.

2. Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup robót 
budowlanych, dostaw lub usług w ramach 
zamówień publicznych przez co najmniej 
jeden podmiot zamawiający od 
wykonawców wybranych przez ten 
podmiot zamawiający, pod warunkiem że 
roboty budowlane, dostawy lub usługi są 
przeznaczone na potrzeby wykonywania 
jednego z rodzajów działalności, o których 
mowa w art. 5–11.

Or. de
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Poprawka 234
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup lub inną formę 
nabycia robót budowlanych, dostaw lub 
usług przez co najmniej jeden podmiot 
zamawiający od wykonawców wybranych 
przez ten podmiot zamawiający, pod 
warunkiem że roboty budowlane, dostawy 
lub usługi są przeznaczone na potrzeby 
wykonywania jednego z rodzajów 
działalności, o których mowa w art. 5–11.

2. Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup robót 
budowlanych, dostaw lub usług za pomocą 
zamówień publicznych przez co najmniej 
jeden podmiot zamawiający od 
wykonawców wybranych przez ten 
podmiot zamawiający, pod warunkiem że 
roboty budowlane, dostawy lub usługi są 
przeznaczone na potrzeby wykonywania 
jednego z rodzajów działalności, o których 
mowa w art. 5–11.

Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią nabycie robót 
budowlanych, dostaw lub usług za 
pomocą zamówień publicznych przez co 
najmniej jeden podmiot zamawiający od 
podmiotów gospodarczych wybranych 
przez ten podmiot zamawiający.

Or. en

Poprawka 235
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup lub inną formę 
nabycia robót budowlanych, dostaw lub 
usług przez co najmniej jeden podmiot 
zamawiający od wykonawców wybranych 
przez ten podmiot zamawiający, pod 
warunkiem że roboty budowlane, dostawy 
lub usługi są przeznaczone na potrzeby 
wykonywania jednego z rodzajów 

2. Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup lub inną formę 
nabycia robót budowlanych, dostaw lub 
świadczenia usług w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy przez co najmniej jedną 
instytucję zamawiającą od wykonawców 
wybranych przez tą instytucję 
zamawiającą, niezależnie od tego, czy te 
roboty budowlane, dostawy lub usługi są 
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działalności, o których mowa w art. 5–11. przeznaczone do celów publicznych.

Or. de

Poprawka 236
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Całość robót budowlanych, dostaw lub 
usług, nawet zakupionych w ramach 
różnych umów, stanowi pojedyncze 
zamówienie w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, o ile umowy są częścią jednego 
projektu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

This notion is too general and too vague.

Poprawka 237
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Całość robót budowlanych, dostaw lub 
usług, nawet zakupionych w ramach 
różnych umów, stanowi pojedyncze 
zamówienie w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, o ile umowy są częścią jednego 
projektu.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

To sformułowanie jest zbyt ogólne i za mało precyzyjne.

Poprawka 238
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Całość robót budowlanych, dostaw lub 
usług, nawet zakupionych w ramach 
różnych umów, stanowi pojedyncze 
zamówienie w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, o ile umowy są częścią jednego 
projektu.

skreślony

Or. en

Poprawka 239
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Całość robót budowlanych, dostaw lub 
usług, nawet zakupionych w ramach 
różnych umów, stanowi pojedyncze 
zamówienie w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, o ile umowy są częścią jednego 
projektu.

skreślony

Or. de

Poprawka 240
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Całość robót budowlanych, dostaw lub 
usług, nawet zakupionych w ramach 
różnych umów, stanowi pojedyncze 
zamówienie w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, o ile umowy są częścią jednego 
projektu.

Całość robót budowlanych, dostaw lub 
usług, które mają jednolity charakter z 
uwagi na ich funkcje gospodarcze i 
techniczne, nawet jeżeli zakupiono je w 
ramach różnych umów, stanowi 
pojedyncze zamówienie w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy, o ile umowy są 
częścią jednego projektu.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst Komisji, którego celem jest zapobieżenie obchodzeniu przepisów UE w zakresie 
zamówień publicznych poprzez sztuczne dzielenie zamówień, idzie zbyt daleko, na przykład w 
przypadku budownictwa i planowania architektonicznego. Dlatego proponuje się 
sformułowanie oparte na pkt. 41 niedawnego wyroku ETS w sprawie C-574/10.

Poprawka 241
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Usługi regulowane ogólnym systemem 
przedstawionym w niniejszej dyrektywie to 
usługi wymienione w załączniku XVIIa 
część A. Art. 84–86 niniejszej dyrektywy 
stosują się do zamówień na szczególne 
usługi wymienione w załączniku XVIIa 
część B.

Or. fr

Poprawka 242
Evelyne Gebhardt
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na 
prawo pracy, tzn. na jakiekolwiek przepisy 
prawne lub postanowienia umowne 
dotyczące warunków zatrudnienia, 
warunków pracy, w tym bezpieczeństwa i 
zdrowia w pracy oraz stosunków między 
pracodawcami a pracownikami, które 
państwa członkowskie stosują zgodnie z 
prawem krajowym dostosowanym do 
prawa wspólnotowego. Niniejsza 
dyrektywa nie ma również wpływu na 
ustawodawstwo państw członkowskich 
dotyczące zabezpieczenia społecznego.

Or. de

Poprawka 243
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1b
Niniejsza dyrektywa nie narusza 
korzystania z praw podstawowych 
uznanych w państwach członkowskich 
oraz w prawie wspólnotowym.
Rozporządzenie nie ma również wpływu 
na prawo do negocjowania, zawierania i 
egzekwowania układów zbiorowych i 
podejmowania akcji protestacyjnych 
zgodnie z prawem krajowym i praktykami 
krajowymi, które są zgodne z prawem 
Unii.

Or. de
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Poprawka 244
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1c
Niniejsza dyrektywa nie ogranicza 
swobody państw członkowskich w zakresie 
zdefiniowania, w zgodzie z prawem 
wspólnotowym, usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym, 
określania, w jaki sposób usługi te 
powinny być zorganizowane 
i finansowane, zgodnie z zasadami 
pomocy państwa, oraz ustalania 
szczegółowych wymogów, którym 
podlegają.

Or. de

Poprawka 245
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „podmiot prawa publicznego” oznacza 
podmiot, który posiada wszystkie poniższe 
cechy:

(4) „podmiot prawa publicznego” oznacza 
podmiot, który:

Or. en

Poprawka 246
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego; w tym kontekście podmiot, 
który działa w zwykłych warunkach 
rynkowych, ma na celu osiągnięcie zysku i 
ponosi straty wynikające z prowadzenia 
działalności, nie działa w celu 
zaspokojenia potrzeb w interesie ogólnym 
niemających charakteru przemysłowego 
ani handlowego;

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego;

Or. en

Uzasadnienie

Powrót do obecnej definicji zawartej w art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/17/WE – ta 
definicja jest zatwierdzona i pozwoli uniknąć niepewności prawnej.

Poprawka 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym, które nie mają
charakteru przemysłowego ani
handlowego; w tym kontekście podmiot, 
który działa w zwykłych warunkach 
rynkowych, ma na celu osiągnięcie zysku i 
ponosi straty wynikające z prowadzenia 
działalności, nie działa w celu 
zaspokojenia potrzeb w interesie ogólnym 
niemających charakteru przemysłowego 
ani handlowego;

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym i nie ma charakteru 
przemysłowego ani handlowego;

Or. en
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie i uproszczenie definicji podmiotu prawa publicznego.

Poprawka 248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego; w tym kontekście podmiot, 
który działa w zwykłych warunkach 
rynkowych, ma na celu osiągnięcie zysku i 
ponosi straty wynikające z prowadzenia 
działalności, nie działa w celu 
zaspokojenia potrzeb w interesie ogólnym 
niemających charakteru przemysłowego 
ani handlowego;

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego; w tym kontekście podmiot, 
który działa w zwykłych warunkach 
rynkowych i prowadzi działalność 
gospodarczą polegającą na oferowaniu 
towarów i usług na rynku, ma na celu 
osiągnięcie zysku i ponosi straty 
wynikające z prowadzenia działalności, nie 
działa w celu zaspokojenia potrzeb w 
interesie ogólnym niemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego;

Or. en

Uzasadnienie

Obecne sformułowanie tego przepisu prowadzi do niepewności prawnej, ponieważ odnosi się 
do niejasnych pojęć i może być przedmiotem rozbieżnych interpretacji i długotrwałych 
sporów sądowych. Proponowana poprawka wykorzystuje zamiast tego definicję działalności 
gospodarczej określoną przez Komisję w komunikacie w sprawie stosowania reguł Unii 
Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 4), zgodnie z 
utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Poprawka 249
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego; w tym kontekście podmiot, 
który działa w zwykłych warunkach 
rynkowych, ma na celu osiągnięcie zysku i 
ponosi straty wynikające z prowadzenia 
działalności, nie działa w celu 
zaspokojenia potrzeb w interesie ogólnym 
niemających charakteru przemysłowego 
ani handlowego;

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego; w tym kontekście podmiot, 
który działa w zwykłych warunkach 
rynkowych i prowadzi działalność 
gospodarczą polegającą na oferowaniu 
towarów i usług na rynku, nie działa w 
celu zaspokojenia potrzeb w interesie 
ogólnym niemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego;

Or. en

Uzasadnienie

Obecne sformułowanie tego przepisu prowadzi do niepewności prawnej, ponieważ odnosi się 
do niejasnych pojęć i może być przedmiotem rozbieżnych interpretacji i długotrwałych 
sporów sądowych. Proponowana poprawka wykorzystuje zamiast tego definicję działalności 
gospodarczej określoną przez Komisję w komunikacie w sprawie stosowania reguł Unii 
Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 4), zgodnie z 
utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Poprawka 250
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego; w tym kontekście podmiot, 
który działa w zwykłych warunkach 
rynkowych, ma na celu osiągnięcie zysku i 
ponosi straty wynikające z prowadzenia 
działalności, nie działa w celu 
zaspokojenia potrzeb w interesie ogólnym 

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego; w tym kontekście podmiot, 
który działa w zwykłych warunkach 
rynkowych i prowadzi działalność
gospodarczą polegającą na oferowaniu 
towarów i usług na rynek, nie działa w 
celu zaspokojenia potrzeb w interesie 
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niemających charakteru przemysłowego 
ani handlowego;

ogólnym niemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego;

Or. it

Poprawka 251
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego; w tym kontekście podmiot, 
który działa w zwykłych warunkach 
rynkowych, ma na celu osiągnięcie zysku i 
ponosi straty wynikające z prowadzenia 
działalności, nie działa w celu 
zaspokojenia potrzeb w interesie ogólnym 
niemających charakteru przemysłowego 
ani handlowego;

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego; w tym kontekście podmiot, 
który działa w zwykłych warunkach 
rynkowych i prowadzi działalność 
gospodarczą polegającą na oferowaniu 
towarów i usług na rynku, nie działa w 
celu zaspokojenia potrzeb w interesie 
ogólnym niemających charakteru 
przemysłowego ani handlowego;

Or. en

Uzasadnienie

Obecne sformułowanie tego przepisu prowadzi do niepewności prawnej, ponieważ odnosi się 
do niejasnych pojęć i może być przedmiotem rozbieżnych interpretacji i długotrwałych 
sporów sądowych. Proponowana poprawka wykorzystuje zamiast tego definicję działalności 
gospodarczej określoną przez Komisję w komunikacie w sprawie stosowania reguł Unii 
Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. C 8 z 11.1.2012, s. 4), zgodnie z 
utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Poprawka 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) posiada osobowość prawną; poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Poprawka 253
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jest finansowany w przeważającej części 
przez państwo, instytucje regionalne lub 
lokalne lub inne podmioty prawa 
publicznego; bądź jego zarząd podlega 
nadzorowi ze strony tych podmiotów; bądź 
ponad połowa członków jego organu 
administrującego, zarządzającego lub 
nadzorczego została wyznaczona przez 
państwo, instytucje regionalne lub lokalne, 
lub przez inne podmioty prawa 
publicznego.

c) spełnia co najmniej jeden z poniższych 
warunków:

(i) większość finansowania pochodzi od 
państwa, instytucji regionalnych lub 
lokalnych lub innych podmiotów prawa 
publicznego;

(ii) większość członków jego organu 
administrującego, zarządzającego lub 
nadzorczego jest wyznaczana przez 
państwo, instytucje regionalne lub lokalne, 
lub przez inne podmioty prawa 
publicznego;

(iii) decyzje podlegają kontroli zarządczej 
prowadzonej przez państwo, instytucje 
regionalne lub lokalne, lub przez inne 
podmioty prawa publicznego.

Or. en



AM\911613PL.doc 105/205 PE492.861v02-00

PL

Uzasadnienie

Wyjaśnia to zakres dyrektywy, jeżeli chodzi o to, jakich rodzajów organizacji powinna ona 
dotyczyć.

Poprawka 254
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jest finansowany w przeważającej części 
przez państwo, instytucje regionalne lub 
lokalne lub inne podmioty prawa 
publicznego; bądź jego zarząd podlega 
nadzorowi ze strony tych podmiotów; bądź 
ponad połowa członków jego organu 
administrującego, zarządzającego lub 
nadzorczego została wyznaczona przez 
państwo, instytucje regionalne lub lokalne, 
lub przez inne podmioty prawa 
publicznego.

c) jest finansowany w przeważającej części 
przez państwo, instytucje regionalne lub 
lokalne lub inne podmioty prawa 
publicznego; bądź jego zarząd podlega 
nadzorowi ze strony tych podmiotów; bądź 
ponad połowa członków jego organu 
administrującego, zarządzającego lub 
nadzorczego została wyznaczona przez 
państwo, instytucje regionalne lub lokalne, 
lub przez inne podmioty prawa 
publicznego. Do celów niniejszej 
dyrektywy pojęcie podmiotu publicznego 
nie obejmuje spółek notowanych na 
giełdzie i spółek podlegających 
bezpośrednio lub pośrednio ich kontroli 
albo z nimi powiązanych.

Or. it

Poprawka 255
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) lub obiektu budowlanego, lub 
realizacja, za pomocą dowolnych 
środków, obiektu budowlanego 
odpowiadającego wymogom określonym 
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przez podmiot zamawiający; „obiekt 
budowlany” oznacza wynik całości robót 
budowlanych w zakresie budownictwa lub 
inżynierii lądowej i wodnej, który może 
samoistnie spełniać funkcję gospodarczą 
lub techniczną;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zawarta w dyrektywie 2004/17/WE jest zatwierdzona i funkcjonuje dobrze.

Poprawka 256
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wykonanie albo zarówno 
zaprojektowanie, jak i wykonanie obiektu 
budowlanego;

skreślona

Or. en

Poprawka 257
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) realizacja, za pomocą dowolnych 
środków, obiektu budowlanego 
odpowiadającego wymogom określonym 
przez podmiot zamawiający mający 
decydujący wpływ na rodzaj lub projekt 
obiektu;

skreślona

Or. en
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Poprawka 258
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „zamówienia na dostawy” oznaczają 
zamówienia, których przedmiotem jest 
zakup, dzierżawa, najem lub leasing, z 
opcją lub bez opcji wykupu, produktów.
Zamówienie na dostawy może obejmować 
dodatkowo rozmieszczenie i instalację 
produktów;

(10) „zamówienia na dostawy” oznaczają 
zamówienia, których przedmiotem jest 
zakup, dzierżawa, najem lub leasing, z 
opcją lub bez opcji wykupu, produktów, 
także w przypadku rozłożenia ich w czasie.
Zamówienie na dostawy może obejmować 
dodatkowo rozmieszczenie i instalację 
produktów;

Or. it

Poprawka 259
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „wykonawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną lub podmiot 
zamawiający lub grupę takich osób lub 
podmiotów, które oferują wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, 
dostawę produktów lub świadczenie usług 
na rynku;

(12) „wykonawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną będącą podmiotem 
prywatnym lub publicznym, lub grupę 
takich osób, które oferują wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, 
dostawę produktów lub świadczenie usług 
na rynku;

Or. fr

Poprawka 260
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „dokumenty specyfikujące 
zamówienie” oznaczają wszelkie 
dokumenty, które wytworzył lub do
których odwołuje się podmiot 
zamawiający w celu opisania lub ustalenia 
elementów zamówienia lub postępowania, 
w tym ogłoszenie o zamówieniu, okresowe 
ogłoszenie informacyjne lub ogłoszenia o 
istnieniu systemu kwalifikowania 
wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, specyfikacje 
techniczne, proponowane warunki umowy, 
formaty przedstawiania dokumentów przez 
kandydatów i oferentów, informacje na 
temat mających ogólne zastosowanie 
obowiązków oraz wszelkie dokumenty 
dodatkowe;

(15) „dokumenty specyfikujące 
zamówienie” oznaczają każdy dokument, 
który został wytworzony lub do którego
odwołuje się podmiot zamawiający w celu 
opisania lub ustalenia elementów 
zamówienia lub postępowania, w tym 
ogłoszenie o zamówieniu, okresowe 
ogłoszenie informacyjne lub ogłoszenia o 
istnieniu systemu kwalifikowania 
wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, specyfikacje 
techniczne, proponowane warunki umowy, 
formaty przedstawiania dokumentów przez 
kandydatów i oferentów, informacje na 
temat mających ogólne zastosowanie 
obowiązków oraz wszelkie dokumenty 
dodatkowe;

Or. en

Poprawka 261
Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w 
tym produkcję, transport, użytkowanie i 
utrzymanie, w czasie istnienia produktu lub 
obiektu budowlanego lub świadczenia 
usługi, od nabycia surowca lub pozyskania 
zasobów po unieszkodliwienie, 
oczyszczenie i finalizację;

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w 
tym badania, projekt, produkcję, transport, 
użytkowanie i utrzymanie, w czasie 
istnienia produktu lub obiektu 
budowlanego lub świadczenia usługi, od 
nabycia surowca lub pozyskania zasobów 
po unieszkodliwienie, oczyszczenie i 
finalizację;

Or. en
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Poprawka 262
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w 
tym produkcję, transport, użytkowanie i 
utrzymanie, w czasie istnienia produktu 
lub obiektu budowlanego lub świadczenia 
usługi, od nabycia surowca lub 
pozyskania zasobów po unieszkodliwienie, 
oczyszczenie i finalizację;

(22) „cykl życia” oznacza monetyzację –
tam, gdzie to możliwe – pełnych kosztów 
związanych z zamówieniami publicznymi,
w tym kosztów utrzymania i kosztów 
wydajnego gospodarowania zasobami 
(łącznie z energią), kosztów recyklingu po 
wycofaniu z eksploatacji, a także kosztów 
skutków społecznych, jeżeli odnoszą się 
one do wykonania zamówienia;
monetyzacja cyklu życia może również 
uwzględniać wydajne projektowanie, 
planowanie i wykorzystywanie środków 
elektronicznych; do celów zamówień 
publicznych cykl życia trwa od momentu 
zakupu przez cały okres trwania robót 
budowlanych, dostaw lub usług i stanowi 
integralną i nierozerwalną część obliczeń 
tego, co stanowi ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie;

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje zamawiające muszą w interesie podatników być odpowiedzialne za zapewnienie jak 
największych korzyści gospodarczych niezależnie od tego, jakie rozwiązanie zostanie wybrane 
w procedurze zamówień publicznych, a także za to, aby na dłuższą metę nie oznaczało to 
wyższych kosztów dla społeczeństwa lub środowiska, odpowiedzialność ta może zatem 
obowiązywać dopiero od momentu zakupu. Instytucje zamawiające nie mogą być pociągane 
do odpowiedzialności za szkodliwe dla środowiska lub społeczeństwa wybory dokonywane 
przez prywatne przedsiębiorstwa.

Poprawka 263
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w 
tym produkcję, transport, użytkowanie i 
utrzymanie, w czasie istnienia produktu lub 
obiektu budowlanego lub świadczenia 
usługi, od nabycia surowca lub 
pozyskania zasobów po unieszkodliwienie, 
oczyszczenie i finalizację;

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w 
tym badania, projekt, transport, 
użytkowanie i utrzymanie, w czasie 
istnienia produktu lub obiektu 
budowlanego lub świadczenia usługi, pod 
warunkiem że dane dotyczące tych etapów 
można zmierzyć oraz porównać we 
wnikliwy sposób;

Or. en

Poprawka 264
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w 
tym produkcję, transport, użytkowanie i 
utrzymanie, w czasie istnienia produktu 
lub obiektu budowlanego lub świadczenia 
usługi, od nabycia surowca lub pozyskania 
zasobów po unieszkodliwienie, 
oczyszczenie i finalizację;

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy 
istnienia produktu lub obiektu 
budowlanego lub świadczenia usługi, od 
nabycia, poprzez wykorzystanie, 
utrzymanie, po unieszkodliwienie, 
oczyszczenie i finalizację;

Or. en

Poprawka 265
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) „produkty ustandaryzowane” 
oznaczają produkty, które nie różnią się 
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od siebie w sposób znaczny, jeżeli chodzi o 
ich skład lub charakterysykę;

Or. en

Poprawka 266
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) „koncesja na usługi” oznacza 
umowę tego samego rodzaju jak 
zamówienie publiczne na usługi z 
wyjątkiem faktu, że wynagrodzenie za 
świadczenie usług stanowi albo wyłącznie 
prawo do korzystania z takiej usługi, albo 
takie prawo wraz z płatnością.

Or. en

Poprawka 267
Rozpatrzenie w komisji

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) „dostawy lub usługi nieobjęte 
zobowiązaniami” oznaczają produkty lub 
usługi pochodzące z państwa, z którym 
Unia nie zawarła umowy 
międzynarodowej w dziedzinie zamówień 
publicznych zawierającej zobowiązania 
dotyczące dostępu do rynku, albo 
produkty lub usługi pochodzące z 
państwa, z którym Unia zawarła tego 
rodzaju umowę, ale w odniesieniu do 
których przedmiotowa umowa nie ma 
zastosowania.
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Or. en

Poprawka 268
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) „nieobjęte produkty, roboty 
budowlane, dostawy i usługi” oznaczają 
produkty, roboty budowlane, dostawy i 
usługi pochodzące z państwa, z którym 
Unia nie zawarła umowy 
międzynarodowej w dziedzinie zamówień 
publicznych zawierającej zobowiązanie 
dotyczące dostępu do rynku w dziedzinie 
zamówień publicznych, lub produkty, 
roboty budowlane, dostawy i usługi 
pochodzące z państwa, z którym Unia 
zawarła taką umowę międzynarodową, 
lecz do których nie ma ona zastosowania;

Or. fr

Poprawka 269
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jeden z rodzajów działalności, 
których dotyczy zamówienie, podlega 
niniejszej dyrektywie, a inny rodzaj 
działalności podlega wyżej wymienionej 
dyrektywie [2004/18], oraz jeżeli nie ma 
obiektywnej możliwości określenia, 
którego z rodzajów działalności dotyczy 
zasadniczo zamówienie, wówczas 
zamówienie udzielane jest zgodnie z wyżej 
wymienioną dyrektywą [2004/18].

3. Jeżeli jeden z rodzajów działalności, 
których dotyczy zamówienie, podlega 
niniejszej dyrektywie, a inny rodzaj 
działalności podlega wyżej wymienionej 
dyrektywie [2004/18], oraz jeżeli nie ma 
obiektywnej możliwości określenia, 
którego z rodzajów działalności dotyczy 
zasadniczo zamówienie, zastosowalność 
niniejszej dyrektywy ustala się na 
podstawie głównego przedmiotu 
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zamówienia.

Or. es

Poprawka 270
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Prawa, które przyznano w drodze 
procedury zapewniającej odpowiednie 
nagłośnienie postępowania i których 
przyznanie opierało się na obiektywnych 
kryteriach, zgodnych w szczególności z 
prawem unijnym, nie stanowią „praw 
specjalnych lub wyłącznych” w 
rozumieniu art. 2 pkt 6.

2. Prawa, które przyznano w drodze 
procedury przetargowej zapewniającej 
odpowiednie nagłośnienie postępowania i 
których przyznanie opierało się na 
obiektywnych i niedyskryminacyjnych 
kryteriach udzielania zamówienia, 
zgodnych w szczególności z prawem 
unijnym, nie stanowią „praw specjalnych 
lub wyłącznych” w rozumieniu art. 2 pkt 6.

Or. it

Poprawka 271
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procedur udzielania zamówienia z 
uprzednim zaproszeniem do ubiegania się 
o zamówienie spełniających wymogi 
dyrektywy [2004/18/WE], [dyrektywy…
(w sprawie koncesji)] lub niniejszej 
dyrektywy;

a) procedur udzielania zamówienia z 
uprzednim zaproszeniem do ubiegania się 
o zamówienie spełniających wymogi 
dyrektywy [2004/18/WE], [dyrektywy…
(w sprawie koncesji)], niniejszej 
dyrektywy lub innych procedur udzielania 
zamówienia obowiązujących w państwach 
członkowskich, które przyjęły wyżej 
wymienione dyrektywy, w tym w 
odniesieniu do udzielania koncesji.

Or. es
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Poprawka 272
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) będących instytucjami zamawiającymi 
lub przedsiębiorstwami publicznymi oraz 
prowadzących jeden z rodzajów 
działalności wymienionych w art. 5–11;

a) będących instytucjami zamawiającymi 
lub przedsiębiorstwami publicznymi oraz 
prowadzących jeden z rodzajów 
działalności wymienionych w art. 5–11 z 
wyjątkiem przypadków, w których 
działalność prowadzona jest w oparciu o 
prawa przyznane zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu;

Or. en

Poprawka 273
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) będących instytucjami zamawiającymi 
lub przedsiębiorstwami publicznymi oraz 
prowadzących jeden z rodzajów 
działalności wymienionych w art. 5–11;

a) będących instytucjami zamawiającymi 
lub przedsiębiorstwami publicznymi, bez 
uszczerbku dla postanowień, o których 
mowa w ust. 4, oraz prowadzących jeden z 
rodzajów działalności wymienionych w art. 
5–11;

Or. it

Poprawka 274
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do przedsiębiorstw 
publicznych, które prowadzą działalność, 
o której mowa w art. 5-11 w związku z 
prawami, które przyznano zgodnie z ust. 2 
niniejszego artykułu.

Or. it

Poprawka 275
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gaz i energia cieplna Gaz, energia cieplna i chłodnicza

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich operatorzy sieci grzewczych i chłodniczych są podmiotami 
publicznymi. Zgodnie z art. 5 proponowanej dyrektywy sektorowej (ale również w istniejącej 
dyrektywie 2004/17/WE w art. 3) dostarczanie energii cieplnej jest działalnością wchodzącą 
w zakres dyrektywy sektorowej; czy obejmuje to energię chłodniczą jest kwestią wciąż 
prawnie niewyjaśnioną.

Poprawka 276
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do gazu i energii cieplnej 
niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
następujących rodzajów działalności:

1. W odniesieniu do gazu, energii cieplnej i 
chłodniczej niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do następujących rodzajów 
działalności:
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Or. en

Poprawka 277
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do gazu i energii cieplnej 
niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
następujących rodzajów działalności:

1. W odniesieniu do gazu, energii cieplnej i 
chłodniczej niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do następujących rodzajów 
działalności:

Or. en

Poprawka 278
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniania lub obsługi stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia usług dla 
odbiorców publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją 
gazu lub energii cieplnej;

a) zapewniania lub obsługi stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia usług dla 
odbiorców publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją 
gazu, energii cieplnej lub chłodniczej;

Or. en

Poprawka 279
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniania lub obsługi stałych sieci a) zapewniania lub obsługi stałych sieci 
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przeznaczonych do świadczenia usług dla 
odbiorców publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją 
gazu lub energii cieplnej;

przeznaczonych do świadczenia usług dla 
odbiorców publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją 
gazu, energii cieplnej lub chłodniczej;

Or. en

Poprawka 280
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostaw gazu lub energii cieplnej do 
takich sieci.

b) dostaw gazu, energii cieplnej lub 
chłodniczej do takich sieci.

Or. en

Poprawka 281
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostaw gazu lub energii cieplnej do 
takich sieci.

b) dostaw gazu, energii cieplnej lub 
chłodniczej do takich sieci.

Or. en

Poprawka 282
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawy gazu lub energii cieplnej do 2. Dostawy gazu, energii cieplnej lub 
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sieci zapewniających usługi dla odbiorców 
publicznych przez podmiot zamawiający 
inny niż instytucja zamawiająca nie są 
uważane za odpowiednią działalność w 
rozumieniu ust. 1, jeżeli spełnione są 
wszystkie następujące warunki:

chłodniczej do sieci zapewniających usługi 
dla odbiorców publicznych przez podmiot 
zamawiający inny niż instytucja 
zamawiająca nie są uważane za 
odpowiednią działalność w rozumieniu ust. 
1, jeżeli spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

Or. en

Poprawka 283
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawy gazu lub energii cieplnej do 
sieci zapewniających usługi dla odbiorców 
publicznych przez podmiot zamawiający 
inny niż instytucja zamawiająca nie są 
uważane za odpowiednią działalność w 
rozumieniu ust. 1, jeżeli spełnione są 
wszystkie następujące warunki:

2. Dostawy gazu, energii cieplnej lub 
chłodniczej do sieci zapewniających usługi 
dla odbiorców publicznych przez podmiot 
zamawiający inny niż instytucja 
zamawiająca nie są uważane za 
odpowiednią działalność w rozumieniu ust. 
1, jeżeli spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

Or. en

Poprawka 284
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produkcja gazu lub energii cieplnej 
przez dany podmiot stanowi nieuniknioną 
konsekwencję prowadzenia innego rodzaju 
działalności niż wymienione w ust. 1 lub w 
art. 6–8;

a) produkcja gazu, energii cieplnej lub 
chłodniczej przez dany podmiot stanowi 
nieuniknioną konsekwencję prowadzenia 
innego rodzaju działalności niż 
wymienione w ust. 1 lub w art. 6–8;

Or. en
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Poprawka 285
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) produkcja gazu lub energii cieplnej 
przez dany podmiot stanowi nieuniknioną 
konsekwencję prowadzenia innego rodzaju 
działalności niż wymienione w ust. 1 lub w 
art. 6–8;

a) produkcja gazu, energii cieplnej lub 
chłodniczej przez dany podmiot stanowi 
nieuniknioną konsekwencję prowadzenia 
innego rodzaju działalności niż 
wymienione w ust. 1 lub w art. 6–8;

Or. en

Poprawka 286
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Usługi pocztowe

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do zamówień publicznych, których 
głównym celem jest umożliwienie 
instytucjom zamawiającym świadczenia 
usług pocztowych i usług innych niż 
usługi pocztowe.
Do celów niniejszego artykułu:
a) „usługi pocztowe” oznaczają usługi 
obejmujące przyjmowanie, sortowanie, 
przemieszczanie i doręczanie przesyłek 
pocztowych. Usługi obejmują zarówno 
usługi wchodzące w zakres usługi 
powszechnej określonej zgodnie z 
dyrektywą 97/67/WE, jak i usługi, które są 
z niej wykluczone.
b) „usługi inne niż usługi pocztowe” 
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oznaczają następujące usługi świadczone 
w poniższych dziedzinach:
(i) usługi zarządzania usługami 
pocztowymi (zarówno usługi 
poprzedzające wysyłkę, jak i usługi 
następujące po wysyłce, w tym „usługi 
zarządzania kancelarią pocztową”);
(ii) usługi o wartości dodanej, związane z 
pocztą elektroniczną i dostarczane 
wyłącznie za pośrednictwem środków 
elektronicznych (w tym bezpieczne 
przesyłanie kodowanych dokumentów za 
pośrednictwem środków elektronicznych, 
usługi zarządzania adresami i przesyłanie 
poleconej poczty elektronicznej);
(iii) usługi dotyczące przesyłek 
pocztowych nieuwzględnionych w art. 10 
ust. 2 lit. a) dyrektywy sektorowej, takich 
jak bezadresowe przesyłki reklamowe;
(iv) usługi finansowe, określone w 
nomenklaturze CPV pod numerami 
kodów od 66100000-1 do 66720000-3 oraz 
w art. 19 lit. c), i obejmujące w 
szczególności przekazy pocztowe i 
pocztowe przelewy na konto;
(v) usługi filatelistyczne;
(vi) usługi logistyczne (usługi stanowiące 
połączenie fizycznego doręczania lub 
magazynowania z innymi niepocztowymi 
funkcjami).

Or. it

Poprawka 287
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
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Usługi pocztowe
1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do działalności związanej ze 
świadczeniem:
a) usług pocztowych;
b) usług innych niż usługi pocztowe, pod 
warunkiem że wspomniane usługi są 
świadczone przez podmiot, który świadczy 
również usługi pocztowe w rozumieniu 
ust. 2 lit. b), oraz jeżeli warunki określone 
w art. 27 ust. 1 nie są spełnione w 
odniesieniu do usług objętych ust. 2 lit. b).
2. Do celów niniejszej dyrektywy oraz bez 
uszczerbku dla dyrektywy 97/67/WE:
a) „przesyłka pocztowa” oznacza 
przesyłkę opatrzoną adresem w 
ostatecznej formie, w której ma być 
przewieziona, niezależnie od wagi. Poza 
przesyłkami z korespondencją przesyłki 
takie obejmują także na przykład książki, 
katalogi, gazety, czasopisma i paczki 
pocztowe zawierające towar mający 
wartość handlową lub niemający takiej 
wartości, niezależnie od wagi;
b) „usługi pocztowe” oznaczają usługi 
obejmujące przyjmowanie, sortowanie, 
przemieszczanie i doręczanie przesyłek 
pocztowych. Uwzględnia się zarówno 
usługi objęte zakresem usługi 
powszechnej ustanowionej zgodnie z 
dyrektywą 97/67/WE, jak i usługi 
nieobjęte tym zakresem;
c) „usługi inne niż usługi pocztowe” 
oznaczają następujące usługi świadczone 
w poniższych dziedzinach:
(i) usługi zarządzania usługami 
pocztowymi (zarówno usługi 
poprzedzające wysyłkę, jak i usługi 
następujące po wysyłce, w tym „usługi 
zarządzania kancelarią pocztową”);
(ii) usługi o wartości dodanej, związane z 
pocztą elektroniczną i dostarczane 
wyłącznie za pośrednictwem środków 
elektronicznych (w tym bezpieczne 
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przesyłanie kodowanych dokumentów za 
pośrednictwem środków elektronicznych, 
usługi zarządzania adresami i przesyłanie 
poleconej poczty elektronicznej);
(iii) usługi dotyczące przesyłek 
pocztowych nieuwzględnionych w lit. a), 
takich jak bezpośrednia poczta 
bezadresowa;
(iv) usługi finansowe, określone w 
nomenklaturze CPV pod numerami 
kodów od 66100000-1 do 66720000-3 oraz 
w art. 19 lit. c), i obejmujące w 
szczególności przekazy pocztowe i 
pocztowe przelewy na konto;
(v) usługi filatelistyczne;
(vi) usługi logistyczne (usługi stanowiące 
połączenie fizycznego doręczania lub 
magazynowania z innymi niepocztowymi 
funkcjami).

Or. it

Uzasadnienie

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect:
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition.

Poprawka 288
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Usługi pocztowe
1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do działalności związanej ze 
świadczeniem:
a) usług pocztowych;
b) usług innych niż usługi pocztowe, pod 
warunkiem że wspomniane usługi są 
świadczone przez podmiot, który świadczy 
również usługi pocztowe w rozumieniu 
ust. 2 lit. b), oraz jeżeli warunki określone 
w art. 27 ust. 1 nie są spełnione w 
odniesieniu do usług objętych ust. 2 lit. b).
2. Do celów niniejszej dyrektywy oraz bez 
uszczerbku dla dyrektywy 97/67/WE:
a) „przesyłka pocztowa” oznacza 
przesyłkę opatrzoną adresem w 
ostatecznej formie, w której ma być 
przewieziona, niezależnie od wagi. Poza 
przesyłkami z korespondencją przesyłki 
takie obejmują także na przykład książki, 
katalogi, gazety, czasopisma i paczki 
pocztowe zawierające towar mający 
wartość handlową lub niemający takiej 
wartości, niezależnie od wagi;
b) „usługi pocztowe” oznaczają usługi 
obejmujące przyjmowanie, sortowanie, 
przemieszczanie i doręczanie przesyłek 
pocztowych. Uwzględnia się zarówno 
usługi objęte zakresem usługi 
powszechnej ustanowionej zgodnie z 
dyrektywą 97/67/WE, jak i usługi 
nieobjęte tym zakresem;
c) „usługi inne niż usługi pocztowe” 
oznaczają następujące usługi świadczone 
w poniższych dziedzinach:
(i) usługi zarządzania usługami 
pocztowymi (zarówno usługi 
poprzedzające wysyłkę, jak i usługi 
następujące po wysyłce, w tym „usługi 
zarządzania kancelarią pocztową”);
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(ii) usługi o wartości dodanej, związane z 
pocztą elektroniczną i dostarczane 
wyłącznie za pośrednictwem środków 
elektronicznych (w tym bezpieczne 
przesyłanie kodowanych dokumentów za 
pośrednictwem środków elektronicznych, 
usługi zarządzania adresami i przesyłanie 
poleconej poczty elektronicznej);
(iii) usługi dotyczące przesyłek 
pocztowych nieuwzględnionych w lit. a), 
takich jak bezpośrednia poczta 
bezadresowa;
(iv) usługi finansowe, określone w 
nomenklaturze CPV pod numerami 
kodów od 66100000-1 do 66720000-3 oraz 
w art. 19 lit. c), i obejmujące w 
szczególności przekazy pocztowe i 
pocztowe przelewy na konto;
(v) usługi filatelistyczne;
(vi) usługi logistyczne (usługi stanowiące 
połączenie fizycznego doręczania lub 
magazynowania z innymi niepocztowymi 
funkcjami).

Or. it

Poprawka 289
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Usługi pocztowe
1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do działalności związanej ze 
świadczeniem:
a) usług pocztowych;
b) usług innych niż usługi pocztowe, pod 
warunkiem że wspomniane usługi są 
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świadczone przez podmiot, który świadczy 
również usługi pocztowe w rozumieniu 
ust. 2 lit. b), oraz jeżeli warunki określone 
w art. 27 ust. 1 nie są spełnione w 
odniesieniu do usług objętych ust. 2 lit. b).
2. Do celów niniejszej dyrektywy oraz bez 
uszczerbku dla dyrektywy 97/67/WE:
a) „przesyłka pocztowa” oznacza 
przesyłkę opatrzoną adresem w 
ostatecznej formie, w której ma być 
przewieziona, niezależnie od wagi. Poza 
przesyłkami z korespondencją przesyłki 
takie obejmują także na przykład książki, 
katalogi, gazety, czasopisma i paczki 
pocztowe zawierające towar mający 
wartość handlową lub niemający takiej 
wartości, niezależnie od wagi;
b) „usługi pocztowe” oznaczają usługi 
obejmujące przyjmowanie, sortowanie, 
przemieszczanie i doręczanie przesyłek 
pocztowych. Uwzględnia się zarówno 
usługi objęte zakresem usługi 
powszechnej ustanowionej zgodnie z 
dyrektywą 97/67/WE, jak i usługi 
nieobjęte tym zakresem;
c) „usługi inne niż usługi pocztowe” 
oznaczają następujące usługi świadczone 
w poniższych dziedzinach:
(i) usługi zarządzania usługami 
pocztowymi (zarówno usługi 
poprzedzające wysyłkę, jak i usługi 
następujące po wysyłce, w tym „usługi 
zarządzania kancelarią pocztową”);
(ii) usługi o wartości dodanej, związane z 
pocztą elektroniczną i dostarczane 
wyłącznie za pośrednictwem środków 
elektronicznych (w tym bezpieczne 
przesyłanie kodowanych dokumentów za 
pośrednictwem środków elektronicznych, 
usługi zarządzania adresami i przesyłanie 
poleconej poczty elektronicznej);
(iii) usługi dotyczące przesyłek 
pocztowych nieuwzględnionych w lit. a), 
takich jak bezpośrednia poczta 
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bezadresowa;
(iv) usługi finansowe, określone w 
nomenklaturze CPV pod numerami 
kodów od 66100000-1 do 66720000-3 oraz 
w art. 19 lit. c), i obejmujące w 
szczególności przekazy pocztowe i 
pocztowe przelewy na konto;
(v) usługi filatelistyczne;
(vi) usługi logistyczne (usługi stanowiące 
połączenie fizycznego doręczania lub 
magazynowania z innymi niepocztowymi 
funkcjami).

Or. it

Uzasadnienie

W wyniku procesu liberalizacji sektora pocztowego, wprowadzenia kompleksowych 
uregulowań dotyczących tego sektora oraz ewolucji rynku, regulowanie zakupów 
dokonywanych przez podmioty prowadzące działalność w sektorze pocztowym nie jest już 
konieczne. W związku z tym nadszedł czas, by wykluczyć usługi pocztowe oraz „usługi inne 
niż usługi pocztowe” z zakresu przedmiotowej dyrektywy i umożliwić wszystkim podmiotom 
działającym w tym sektorze podejmowanie decyzji w oparciu o czysto ekonomiczne kryteria.

Poprawka 290
Adam Bielan, Marek Siwiec

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Usługi pocztowe
1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do działalności związanej ze 
świadczeniem:
a) usług pocztowych;
b) usług innych niż usługi pocztowe, pod 
warunkiem że wspomniane usługi są 
świadczone przez podmiot, który świadczy 
również usługi pocztowe w rozumieniu 
ust. 2 lit. b), oraz jeżeli warunki określone 
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w art. 27 ust. 1 nie są spełnione w 
odniesieniu do usług objętych ust. 2 lit. b).
2. Do celów niniejszej dyrektywy oraz bez 
uszczerbku dla dyrektywy 97/67/WE:
a) „przesyłka pocztowa” oznacza 
przesyłkę opatrzoną adresem w 
ostatecznej formie, w której ma być 
przewieziona, niezależnie od wagi. Poza 
przesyłkami z korespondencją przesyłki 
takie obejmują także na przykład książki, 
katalogi, gazety, czasopisma i paczki 
pocztowe zawierające towar mający 
wartość handlową lub niemający takiej 
wartości, niezależnie od wagi;
b) „usługi pocztowe” oznaczają usługi 
obejmujące przyjmowanie, sortowanie, 
przemieszczanie i doręczanie przesyłek 
pocztowych. Uwzględnia się zarówno 
usługi objęte zakresem usługi 
powszechnej ustanowionej zgodnie z 
dyrektywą 97/67/WE, jak i usługi 
nieobjęte tym zakresem;
c) „usługi inne niż usługi pocztowe” 
oznaczają następujące usługi świadczone 
w poniższych dziedzinach:
(i) usługi zarządzania usługami 
pocztowymi (zarówno usługi 
poprzedzające wysyłkę, jak i usługi 
następujące po wysyłce, w tym „usługi 
zarządzania kancelarią pocztową”);
(ii) usługi o wartości dodanej, związane z 
pocztą elektroniczną i dostarczane 
wyłącznie za pośrednictwem środków 
elektronicznych (w tym bezpieczne 
przesyłanie kodowanych dokumentów za 
pośrednictwem środków elektronicznych, 
usługi zarządzania adresami i przesyłanie 
poleconej poczty elektronicznej);
(iii) usługi dotyczące przesyłek 
pocztowych nieuwzględnionych w lit. a), 
takich jak bezpośrednia poczta 
bezadresowa;
(iv) usługi finansowe, określone w 
nomenklaturze CPV pod numerami 
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kodów od 66100000-1 do 66720000-3 oraz 
w art. 19 lit. c), i obejmujące w 
szczególności przekazy pocztowe i 
pocztowe przelewy na konto;
(v) usługi filatelistyczne;
(vi) usługi logistyczne (usługi stanowiące 
połączenie fizycznego doręczania lub 
magazynowania z innymi niepocztowymi 
funkcjami).

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku procesu liberalizacji w sektorze pocztowym, wprowadzenia kompleksowych 
uregulowań dla sektora i przemian rynkowych nie ma potrzeby dalszego regulowania 
zakupów dokonywanych przez podmioty działające w sektorze pocztowym. Nadszedł zatem 
czas, aby wyłączyć z zakresu dyrektywy usługi pocztowe, a tym bardziej „usługi inne niż 
usługi pocztowe”, i umożliwić wszystkim podmiotom działającym w sektorze opieranie decyzji 
na kryteriach czysto ekonomicznych.

Poprawka 291
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydobycie ropy naftowej i gazu oraz 
poszukiwanie, bądź wydobycie, węgla lub 
innych paliw stałych

Wydobycie i poszukiwanie ropy naftowej i 
gazu, węgla lub innych paliw stałych

Or. en

Poprawka 292
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 400 000 EUR w przypadku zamówień 
na dostawy i usługi oraz konkursów;

a) 600 000 EUR w przypadku zamówień 
na dostawy i usługi oraz konkursów;

Or. en

Poprawka 293
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 5 000 000 EUR w przypadku zamówień 
na roboty budowlane;

b) 7 500 000 EUR w przypadku zamówień 
na roboty budowlane;

Or. en

Poprawka 294
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi wymienione w załączniku XVII.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 295
Robert Rochefort
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi wymienione w załączniku XVII.

c) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi wymienione w załączniku XVIIa 
część B.

Or. fr

Poprawka 296
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi wymienione w załączniku XVII.

c) 1 500 000 EUR w przypadku zamówień 
na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi wymienione w załączniku XVII.

Or. en

Poprawka 297
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Podmioty zamawiające mogą udzielić 
zamówień na poszczególne części bez 
stosowania procedur przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że 
szacunkowa wartość bez VAT danej części 
wynosi w przypadku dostaw i usług mniej 
niż 80 000 EUR, a w przypadku robót 
budowlanych mniej niż 1 mln EUR. 
Łączna wartość części zamówienia 

skreślony
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udzielonych bez stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy nie może jednak 
przekroczyć 20% łącznej wartości 
wszystkich części, na które zostały 
podzielone planowane roboty budowlane, 
planowany zakup podobnych dostaw lub 
planowany zakup usług.

Or. en

Uzasadnienie

Nadmiar biurokracji.

Poprawka 298
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Podmioty zamawiające mogą udzielić 
zamówień na poszczególne części bez 
stosowania procedur przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że 
szacunkowa wartość bez VAT danej części 
wynosi w przypadku dostaw i usług mniej 
niż 80 000 EUR, a w przypadku robót 
budowlanych mniej niż 1 mln EUR.
Łączna wartość części zamówienia 
udzielonych bez stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy nie może jednak 
przekroczyć 20% łącznej wartości 
wszystkich części, na które zostały 
podzielone planowane roboty budowlane, 
planowany zakup podobnych dostaw lub 
planowany zakup usług.

9. Podmioty zamawiające mogą udzielić 
zamówień na poszczególne części bez 
stosowania procedur przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że 
szacunkowa wartość bez VAT danej części 
wynosi w przypadku dostaw i usług mniej 
niż 160 000 EUR, a w przypadku robót 
budowlanych mniej niż 2 mln EUR.
Łączna wartość części zamówienia 
udzielonych bez stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy nie może jednak 
przekroczyć 20% łącznej wartości 
wszystkich części, na które zostały 
podzielone planowane roboty budowlane, 
planowany zakup podobnych dostaw lub 
planowany zakup usług.

Or. en

Poprawka 299
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Podmioty zamawiające mogą udzielić 
zamówień na poszczególne części bez 
stosowania procedur przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że 
szacunkowa wartość bez VAT danej części 
wynosi w przypadku dostaw i usług mniej 
niż 80 000 EUR, a w przypadku robót 
budowlanych mniej niż 1 mln EUR.
Łączna wartość części zamówienia 
udzielonych bez stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy nie może jednak 
przekroczyć 20% łącznej wartości 
wszystkich części, na które zostały 
podzielone planowane roboty budowlane, 
planowany zakup podobnych dostaw lub 
planowany zakup usług.

9. Podmioty zamawiające mogą udzielić 
zamówień na poszczególne części bez 
stosowania procedur przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że 
szacunkowa wartość bez VAT danej części 
wynosi w przypadku dostaw i usług mniej 
niż 120 000 EUR, a w przypadku robót 
budowlanych mniej niż 1 500 000 EUR.
Łączna wartość części zamówienia 
udzielonych bez stosowania przepisów 
niniejszej dyrektywy nie może jednak 
przekroczyć 30% łącznej wartości 
wszystkich części, na które zostały 
podzielone planowane roboty budowlane, 
planowany zakup podobnych dostaw lub 
planowany zakup usług.

Or. en

Poprawka 300
Frank Engel, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Przepisy dotyczące zamówień publicznych 

na usługi
Zamówienia, których przedmiotem są 
usługi wymienione w załączniku XVIIa 
część A, są udzielane zgodnie z przepisami 
art. 38-79.
Proces udzielania zamówień, których 
przedmiotem są usługi wymienione w 
załączniku XVIIa część B, regulują 
wyłącznie przepisy art. 54 i art. 64 ust. 1.
Zamówienia, których przedmiotem są 
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usługi wymienione zarówno w załączniku 
XVIIa część A, jak i w załączniku XVIIa 
część B, są udzielane zgodnie z art. 38-79, 
jeżeli wartość usług wymienionych w 
załączniku XVIIa część A jest większa niż 
wartość usług wymienionych w załączniku 
XVIIa część B. W pozostałych 
przypadkach zamówienia są udzielane 
zgodnie z przepisami art. 54 i art. 64 ust. 
1..

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie rozróżnienia na usługi ujęte w części A i części B.

Poprawka 301
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję lub krajowy organ nadzoru, na 
ich wniosek, o wszystkich kategoriach 
produktów lub działalności, które uważają 
za wyłączone na podstawie ust. 1. Komisja 
może okresowo publikować w celach 
informacyjnych w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej wykazy kategorii 
produktów i działalności, które uznaje za 
objęte przedmiotowym wyłączeniem.
Wykonując te czynności, Komisja 
respektuje wrażliwe aspekty handlowe, 
które podmioty zamawiające mogą 
wskazać przy okazji przekazywania 
informacji.

2. Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję o wszystkich kategoriach 
produktów lub działalności, które uważają 
za wyłączone na podstawie ust. 1. Komisja 
może okresowo publikować w celach 
informacyjnych w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej wykazy kategorii 
produktów i działalności, które uznaje za 
objęte przedmiotowym wyłączeniem.
Wykonując te czynności, Komisja 
respektuje wrażliwe aspekty handlowe, 
które podmioty zamawiające mogą 
wskazać przy okazji przekazywania 
informacji.

Or. en
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Poprawka 302
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do zamówień, których 
podmioty zamawiające udzielają w innym 
celu niż wykonywanie ich działalności, 
określonej w art. 5–11, lub w celu 
wykonywania takiej działalności w 
państwie trzecim, w warunkach 
niewymagających fizycznego 
wykorzystania sieci lub obszaru 
geograficznego w obrębie Unii, ani do 
konkursów organizowanych do takich 
celów.

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do zamówień, których 
podmioty zamawiające udzielają w innym 
celu niż wykonywanie ich działalności, 
określonej w art. 5–11, i które są związane 
z działaniami użyteczności publicznej, lub 
w celu wykonywania takiej działalności w 
państwie trzecim, w warunkach 
niewymagających fizycznego 
wykorzystania sieci lub obszaru 
geograficznego w obrębie Unii, ani do 
konkursów organizowanych do takich 
celów.

Or. en

Poprawka 303
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję lub krajowy organ nadzoru, na 
ich wniosek, o każdej działalności, którą 
uważają za wyłączoną na podstawie ust. 1.
Komisja może okresowo publikować w 
celach informacyjnych w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej wykazy 
kategorii działalności, które uznaje za 
objęte tym wyłączeniem. Wykonując te 
czynności, Komisja respektuje wrażliwe 
aspekty handlowe, które podmioty 
zamawiające mogą wskazać przy okazji 
przekazywania informacji.

2. Na żądanie podmioty zamawiające 
powiadamiają Komisję o każdej 
działalności, którą uważają za wyłączoną 
na podstawie ust. 1. Komisja może 
okresowo publikować w celach 
informacyjnych w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej wykazy kategorii 
działalności, które uznaje za objęte tym 
wyłączeniem. Wykonując te czynności, 
Komisja respektuje wrażliwe aspekty 
handlowe, które podmioty zamawiające 
mogą wskazać przy okazji przekazywania 
informacji.
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Or. en

Poprawka 304
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję lub krajowy organ nadzoru, na 
ich wniosek, o każdej działalności, którą 
uważają za wyłączoną na podstawie ust. 1.
Komisja może okresowo publikować w 
celach informacyjnych w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej wykazy 
kategorii działalności, które uznaje za 
objęte tym wyłączeniem. Wykonując te 
czynności, Komisja respektuje wrażliwe 
aspekty handlowe, które podmioty 
zamawiające mogą wskazać przy okazji 
przekazywania informacji.

2. Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję na jej wniosek o każdej 
działalności, którą uważają za wyłączoną 
na podstawie ust. 1. Komisja może 
okresowo publikować w celach 
informacyjnych w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej wykazy kategorii 
działalności, które uznaje za objęte tym 
wyłączeniem. Wykonując te czynności, 
Komisja respektuje wrażliwe aspekty 
handlowe, które podmioty zamawiające 
mogą wskazać przy okazji przekazywania 
informacji.

Or. en

Poprawka 305
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usług arbitrażowych lub 
pojednawczych;

skreślona

Or. en

Poprawka 306
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usług arbitrażowych lub 
pojednawczych;

b) usług arbitrażowych lub pojednawczych
i jakichkolwiek następujących usług 
prawnych:
(i) zastępstwa prawnego klienta w 
postępowaniu sądowym przed sądami, 
trybunałami lub organami publicznymi, 
świadczonego przez prawnika w 
rozumieniu art. 1 dyrektywy 77/249/EWG;
(ii) usług poświadczania dokumentów, 
które muszą być świadczone przez 
notariuszy;
(iii) usług prawnych świadczonych przez 
powierników, wyznaczonych opiekunów 
lub innych usług prawnych, których 
świadczeniodawcy są wyznaczeni przez 
sąd lub trybunał w zainteresowanym 
państwie członkowskim;
(iv) innych usług prawnych, które w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
są związane z wykonywaniem władzy 
publicznej.

Or. en

Poprawka 307
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usług arbitrażowych lub 
pojednawczych;

b) usług arbitrażowych lub pojednawczych
oraz usług adwokackich polegających na 
reprezentacji prawnej;

Or. fr
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Poprawka 308
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usług arbitrażowych lub 
pojednawczych;

b) usług arbitrażowych lub pojednawczych 
i prawniczych;

Or. it

Poprawka 309
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usług arbitrażowych lub 
pojednawczych;

b) usług arbitrażowych lub pojednawczych, 
prawnych oraz notarialnych;

Or. de

Poprawka 310
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usług arbitrażowych lub 
pojednawczych;

b) usług arbitrażowych lub pojednawczych, 
jak i czynności funkcjonariusza 
publicznego, który zobligowany jest do 
niezawisłości i bezstronności;

Or. pl
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Poprawka 311
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) obrony cywilnej, ochrony ludności i 
bieżących działań w zakresie zapobiegania 
zagrożeniom;

Or. de

Poprawka 312
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) usług prawniczych;

Or. it

Poprawka 313
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zamówień udzielanych z tytułu praw 
specjalnych lub wyłącznych w zgodzie z 
postanowieniami traktatów UE;

Or. de

Poprawka 314
Frank Engel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz operacji przeprowadzanych z 
Europejskim Instrumentem Stabilności 
Finansowej;

c) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, usług banku centralnego oraz 
operacji przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej lub 
operacji zasilania instytucji 
zamawiających środkami pieniężnymi lub 
kapitałowymi;

Or. en

Poprawka 315
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz operacji przeprowadzanych z 
Europejskim Instrumentem Stabilności 
Finansowej;

c) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, operacji przeprowadzanych z 
Europejskim Instrumentem Stabilności 
Finansowej oraz operacji zasilania 
instytucji zamawiających środkami 
pieniężnymi lub kapitałowymi;

Or. de

Poprawka 316
Barbara Weiler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz operacji przeprowadzanych z 
Europejskim Instrumentem Stabilności 
Finansowej;

c) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, operacji zasilania instytucji 
zamawiających środkami pieniężnymi lub 
kapitałowymi oraz operacji 
przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej;

Or. de

Poprawka 317
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady oraz operacji przeprowadzanych z 
Europejskim Instrumentem Stabilności 
Finansowej;

c) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, operacji zasilania instytucji 
zamawiających środkami pieniężnymi lub 
kapitałowymi oraz operacji 
przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej;

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek przeprowadzenia procedury przetargowej w przypadku kredytów publicznych 
zmniejsza praktyczność procedur publicznego finansowania i zwiększa istotnie ich koszty.
Zastosowanie wyłączenia do usług finansowych powinno w związku z tym odnosić się również 
do inwestowania i pozyskiwania środków.



AM\911613PL.doc 141/205 PE492.861v02-00

PL

Poprawka 318
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) operacji finansowych, mających na 
celu zasilenie instytucji zamawiających 
środkami pieniężnymi lub kapitałowymi, 
inwestowanie lub finansowanie 
zamówień;

Or. de

Poprawka 319
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) umów o pracę; d) umów o pracę, w tym oddelegowania 
personelu tymczasowego;

Or. en

Poprawka 320
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) umów o pracę; d) umów o pracę i obowiązkowego 
systemu zabezpieczenia społecznego;

Or. fr
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Poprawka 321
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ochrony cywilnej, gotowości i 
reagowania na sytuacje nadzwyczajne 
oraz usług pierwszej pomocy lekarskiej;

Or. en

Poprawka 322
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zamówień dotyczących czasu 
antenowego udzielanych nadawcom.

f) zamówień dotyczących transmisji i 
dystrybucji usług medialnych;

Or. en

Poprawka 323
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zamówień na dostawę towarów lub 
świadczenie usług, które na mocy prawa 
mają stałą cenę lub w odniesieniu do 
których procedura zamówień publicznych 
jest tym samym bezwartościowa.

Or. en
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Poprawka 324
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) jakichkolwiek następujących usług 
prawnych:
(i) zastępstwa prawnego klienta w 
postępowaniu sądowym przed krajowymi 
sądami, trybunałami lub organami 
publicznymi państwa członkowskiego, 
świadczonego przez prawnika w 
rozumieniu art. 1 dyrektywy 77/249/EWG;
(ii) usług poświadczania dokumentów, 
które muszą być świadczone przez 
notariuszy;
(iii) usług prawnych świadczonych przez 
powierników, wyznaczonych opiekunów 
lub innych usług prawnych, których 
świadczeniodawcy są wyznaczeni przez 
sąd lub trybunał w zainteresowanym 
państwie członkowskim;
(iv) innych usług prawnych, które w 
zainteresowanym państwie członkowskim 
są związane – nawet okazjonalnie – z 
wykonywaniem władzy publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to rozwiązanie kompromisowe w celu uniknięcia przywracania usług ujętych w części B.
Poprawka wprowadza większą liczbę wyłączeń z zakresu stosowania dyrektyw, zachowując 
nowy artykuł dotyczący usług społecznych i innych usług, który został równocześnie 
poszerzony i zawiera podwojony próg.

Poprawka 325
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do zamówień publicznych na usługi 
udzielanych przez instytucję zamawiającą 
innej instytucji zamawiającej lub 
związkowi instytucji zamawiających na 
podstawie prawa wyłącznego przyznanego 
im zgodnie z opublikowanym przepisem 
ustawowym, wykonawczym lub 
administracyjnym, zgodnym z 
postanowieniami Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 326
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadawanie, o którym mowa w lit. f),
obejmuje transmisję i rozpowszechnianie 
za pośrednictwem dowolnej sieci 
elektronicznej.

Medialne usługi audiowizualne, o którym 
mowa w lit. f), obejmują transmisję i 
rozpowszechnianie za pośrednictwem 
dowolnej sieci elektronicznej.

Or. en

Poprawka 327
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a



AM\911613PL.doc 145/205 PE492.861v02-00

PL

Zamówienia na usługi udzielane na 
podstawie praw wyłącznych

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do zamówień na usługi udzielanych 
podmiotowi, który jest instytucją 
zamawiającą w rozumieniu art. 2 ust. 1 
bądź też związkowi instytucji 
zamawiających, na podstawie praw 
wyłącznych przysługującego im na mocy 
opublikowanych przepisów prawnych lub 
administracyjnych zgodnych z 
postanowieniami Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie art. 25 z obowiązującej dyrektywy 2004/17/WE. Artykuł ten ma 
znaczenie dla działania usług świadczonych w ogólnym interesie ekonomicznym; wyklucza on 
zamówienia publiczne na usługi oparte na prawie wyłącznym, które przysługuje na mocy 
publicznych przepisów prawnych, regulacji lub przepisów administracyjnych oraz jest zgodne 
z Traktatem. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zastosował to postanowienie w sprawie C-
360/96.

Poprawka 328
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19b
Szczególne reżimy dotyczące świadczenia 

usług w interesie ogólnym
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do sprawdzonych procedur państw 
członkowskich, które opierają się na 
wolnym wyborze usługodawców przez 
użytkownika (np. system bonów, model 
swobodnego wyboru, relacja trójstronna) 
oraz na zasadzie, że wszystkich oferentów, 
którzy są w stanie spełnić kryteria 
ustalone z góry na mocy ustawy, 
niezależnie od ich formy prawnej, 
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powinno się dopuścić do świadczenia 
usług, o ile są przy tym zachowane zasady 
równego traktowania, przejrzystości i 
niedyskryminacji.

Or. en

Poprawka 329
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 c
Koncesje na usługi

Bez uszczerbku dla zastosowania art. 19a, 
niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do koncesji na usługi określonych w art. 2 
ust. 23a.

Or. en

Poprawka 330
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł I – rozdział III – sekcja 2 – podsekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosunki szczególne (podmioty 
kontrolowane, współpraca, 
przedsiębiorstwa powiązane oraz wspólne 
przedsięwzięcia)

Współpraca szczególna (podmioty 
kontrolowane, współpraca, 
przedsiębiorstwa powiązane oraz wspólne 
przedsięwzięcia)

Or. en
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Poprawka 331
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Wybór dotyczący ustanowienia 
struktury całkowicie publicznej do celów 
zarządzania usługami świadczonymi w 
ogólnym interesie gospodarczym lub 
usługami społecznymi jest jednym z 
uprawnień władzy publicznej leżącym w 
zakresie wyłącznych kompetencji państw 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 332
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucja zamawiająca sprawuje nad 
daną osobą prawną kontrolę podobną do 
kontroli, jaką sprawuje nad własnymi 
jednostkami;

a) instytucja zamawiająca sprawuje nad 
osobą prawną kontrolę analogiczną do 
kontroli, jaką sprawuje nad własnymi 
jednostkami, co oznacza, że wywiera 
decydujący wpływ zarówno na cele 
strategiczne, jak i na istotne decyzje 
kontrolowanej osoby prawnej. w celu 
ustalenia istnienia takiej kontroli, można 
również uwzględnić takie elementy, jak 
stopień reprezentacji w organach 
administrujących, zarządzających lub 
nadzorczych, szczegółowe postanowienia 
w statucie dotyczące takiej kontroli lub 
forma własności;

Or. fr

Uzasadnienie

Doprecyzowanie kryteriów definiujących „in-house” i uzasadniających wyłączenie takich 
umów z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy. Termin „analogiczna kontrola” wywodzi się 
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z orzecznictwa TSUE i wzmacnia kryterium kontroli sprawowanej przez instytucję 
zamawiającą nad kontrolowanym podmiotem. Pojęcie analogicznej kontroli szczegółowo 
określono również za pomocą elementów ujętych w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 w celu 
jego łatwiejszego rozpoznania.

Poprawka 333
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

b) co najmniej 90 % średnich obrotów tej 
osoby prawnej pochodzi z działalności 
prowadzonej na potrzeby instytucji 
zamawiającej sprawującej kontrolę lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą;

Or. fr

Uzasadnienie

Doprecyzowanie kryteriów definiujących „in-house”: sformułowanie „90% działalności” 
wyjaśnia jeden z terminów wywodzących się z orzecznictwa TSUE („główna część 
działalności”), a drugi pozostawia niesprecyzowany, stąd też propozycja wprowadzenia 
terminu „90 % średnich obrotów”.

Poprawka 334
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

skreślona
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Or. fr

Poprawka 335
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

b) co najmniej 80% działalności tej osoby 
prawnej, zgodnie z zamówieniem, jest 
prowadzone na potrzeby instytucji 
zamawiającej sprawującej kontrolę lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą;

Or. en

Poprawka 336
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

b) co najmniej 85 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

Or. de

Poprawka 337
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

b) osoba prawna prowadzi działalność 
przede wszystkim na potrzeby instytucji 
zamawiającej sprawującej kontrolę lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą. Zakłada się, że osoba 
prawna prowadzi działalność przede 
wszystkim na potrzeby instytucji 
zamawiającej sprawującej kontrolę lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą, jeżeli co najmniej 90 % jej 
działalności, będącej przedmiotem 
zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
tej instytucji lub osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję.

Or. de

Uzasadnienie

W propozycji tej połączono orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
sprawie C-107/98 z klauzulą bezpiecznej przystani („safe harbour”), na podstawie której 
domniemywa się w sposób wzruszalny, kiedy zachodzi działalność na wewnętrze potrzeby.

Poprawka 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

b) co najmniej 80% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

Or. en
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Poprawka 339
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

b) cała działalność tej osoby prawnej jest
prowadzona na potrzeby instytucji 
zamawiającej sprawującej kontrolę lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjątek dotyczący zamówień wewnętrznych powinien być ograniczony do minimum, tak aby 
zagwarantować konkurencję i pewność prawną. Poprawka zgodna z poprawkami do art. 11 
dyrektywy ogólnej.

Poprawka 340
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

b) co najmniej 80 % działalności tej osoby 
prawnej, stanowiącej przedmiot 
zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

Or. de

Poprawka 341
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

b) główna część działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzona na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

Or. en

Poprawka 342
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem prawnie narzuconych form 
udziału podmiotów prywatnych.

Or. en

Uzasadnienie

Musi istnieć jasne rozróżnienie między współpracą publiczno-publiczną a partnerstwami 
publiczno-prywatnymi. Jednakże w niektórych państwach członkowskich udział podmiotów 
prywatnych może być obowiązkiem narzuconym prawnie.

Poprawka 343
Andreas Schwab, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
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posiadają udziałów podmioty prywatne. posiadają udziałów podmioty prywatne, o 
ile udziały te nie są przewidziane 
przepisami prawa w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich z uwagi na kontekst historyczny i utrwalone struktury 
posiadanie udziałów przez podmioty prywatne jest przewidziane przepisami prawa. Takie 
formy współpracy powinny być nadal możliwe, lecz we wszelkich innych przypadkach udział 
podmiotów prywatnych powinien być wykluczony zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka 344
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) udziały podmiotów prywatnych w 
kontrolowanej osobie prawnej nie
przekraczają 50% jej akcji z prawem 
głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Prywatni inwestorzy mogą wpływać na decyzje zarządu tylko wówczas, gdy posiadają w 
kontrolowanej osobie prawnej ponad 50% akcji z prawem głosu. Niniejsza poprawka ma 
umożliwić inwestycje czysto kapitałowe, nie wpływając na wyjątek dotyczący zamówień 
wewnętrznych i współpracy poziomej.

Poprawka 345
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;

Or. es

Poprawka 346
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) kontrolowana osoba prawna nie 
czerpie żadnego zysku, poza zwrotem 
rzeczywiście poniesionych kosztów, z 
zamówień publicznych udzielanych jej 
przez instytucje zamawiające.

Or. es

Poprawka 347
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca 
sprawuje nad daną osobą prawną 
kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami w 
rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Lit. a) pierwszego akapitu jest wystarczająco jasna – powtórzenie jest niepotrzebne.

Poprawka 348
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca 
sprawuje nad daną osobą prawną 
kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami w 
rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

skreślony

Or. de

Poprawka 349
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca 
sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę 
podobną do kontroli, jaką sprawuje nad 
własnymi jednostkami w rozumieniu 
akapitu pierwszego lit. a), jeżeli wywiera 
decydujący wpływ zarówno na cele 
strategiczne, jak i na istotne decyzje 
kontrolowanej osoby prawnej.

Nie dotyczy wersji polskiej

Or. de
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Uzasadnienie

Kryterium orientacyjnym dla kontroli sprawowanej przez instytucję zamawiającą nad osobą 
prawną, której udzieliła zamówienia, powinna być możliwość wpływu na własną jednostkę 
instytucji zamawiającej, która podlega całkowicie nadzorowi i poleceniom swojego 
kierownictwa. Własne jednostki nie dysponują autonomią lub w najlepszym razie jest ona 
niewielka.

Poprawka 350
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca 
sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę 
podobną do kontroli, jaką sprawuje nad 
własnymi jednostkami w rozumieniu 
akapitu pierwszego lit. a), jeżeli wywiera 
decydujący wpływ zarówno na cele 
strategiczne, jak i na istotne decyzje 
kontrolowanej osoby prawnej.

Uznaje się, że instytucja zamawiająca 
sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę 
podobną do kontroli, jaką sprawuje nad 
własnymi jednostkami w rozumieniu 
akapitu pierwszego lit. a), jeżeli wywiera 
decydujący wpływ zarówno na cele 
strategiczne, jak i na istotne decyzje 
kontrolowanej osoby prawnej. Powyższe 
warunki muszą być odpowiednio 
spełnione, jeżeli instytucja zamawiająca 
udziela zamówienia osobie prawnej, nad 
którą sprawuje kontrolę wspólnie z innymi 
instytucjami zamawiającymi.

Or. de

Poprawka 351
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca 
sprawuje nad daną osobą prawną 
kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami w 
rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 

skreślony
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na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Doprecyzowanie artykułu. Zob. poprawka do art. 21 ust. 1 lit. a).

Poprawka 352
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
nad nim kontrolę lub innej osobie 
prawnej kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rozszerzenie wyjątku dotyczącego zamówień wewnętrznych należy ograniczyć do minimum.
Niniejszy odwrócony wyjątek dotyczący zamówień wewnętrznych stanowi niewłaściwie 
poszerzoną interpretację orzeczenia ETS w sprawie Teckal i w związku z tym należy go 
usunąć.

Poprawka 353
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów
podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi(-om)
sprawującemu(-ym) nad nim kontrolę lub 
innej osobie prawnej kontrolowanej przez 
tę instytucję zamawiającą, pod warunkiem 
że w osobie prawnej, której udziela się 
zamówienia publicznego, nie posiadają 
udziałów podmioty prywatne, z wyjątkiem 
prawnie narzuconych form udziału 
podmiotów prywatnych.

Or. en

Poprawka 354
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że udziały 
podmiotów prywatnych w osobie prawnej, 
której udziela się zamówienia publicznego, 
nie przekraczają 50% jej akcji z prawem 
głosu.

Or. en

Poprawka 355
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

45. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu
nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia jednostce lub jednostkom 
sprawującym nad nim kontrolę lub innej 
osobie prawnej kontrolowanej przez tę 
instytucję zamawiającą, pod warunkiem że 
w osobie prawnej, której udziela się 
zamówienia publicznego, nie posiadają 
udziałów podmioty prywatne.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana dotyczy tylko niemieckiej wersji językowej.

Poprawka 356
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

45. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu
nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi lub podmiotom 
sprawującym nad nim kontrolę lub innej 
osobie prawnej kontrolowanej przez tę 
instytucję zamawiającą, pod warunkiem że 
w osobie prawnej, której udziela się 
zamówienia publicznego, nie posiadają 
udziałów podmioty prywatne.

Or. de
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Poprawka 357
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

46. Niemniej jednak instytucja 
zamawiająca, która nie sprawuje nad 
osobą prawną kontroli w rozumieniu ust. 
1, może udzielić zamówienia osobie 
prawnej, nad którą sprawuje kontrolę 
wspólnie z innymi instytucjami 
zamawiającymi, bez zastosowania 
przepisów niniejszej dyrektywy, jeżeli 
spełnione są następujące warunki:

skreślony

a) instytucje zamawiające sprawują 
wspólnie nad daną osobą prawną kontrolę 
podobną do kontroli, jaką sprawują nad 
własnymi jednostkami;
b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.
Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające sprawują wspólnie kontrolę 
nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki:
a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających;
b) wspomniane instytucje zamawiające 
mogą wspólnie wywierać decydujący 
wpływ na cele strategiczne oraz istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej;
c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;
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d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

Or. de

Poprawka 358
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niemniej jednak instytucja zamawiająca, 
która nie sprawuje nad osobą prawną 
kontroli w rozumieniu ust. 1, może udzielić 
zamówienia osobie prawnej, nad którą 
sprawuje kontrolę wspólnie z innymi 
instytucjami zamawiającymi, bez 
zastosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące 
warunki:

Niemniej jednak instytucja zamawiająca, 
która nie sprawuje nad osobą prawną 
kontroli w rozumieniu ust. 1, może udzielić 
zamówienia osobie prawnej, nad którą 
sprawuje kontrolę wspólnie z innymi 
instytucjami zamawiającymi, poza 
zakresem stosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące 
warunki:

Or. en

Poprawka 359
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucje zamawiające sprawują 
wspólnie nad daną osobą prawną kontrolę
podobną do kontroli, jaką sprawują nad 
własnymi jednostkami;

a) instytucje zamawiające sprawują 
wspólnie nad daną osobą prawną kontrolę
analogiczną do kontroli, jaką sprawują nad 
własnymi jednostkami, co oznacza, że 
wywierają decydujący wpływ zarówno na 
cele strategiczne, jak i na istotne decyzje 
kontrolowanej osoby prawnej. w celu 
ustalenia istnienia takiej kontroli, można 
również uwzględnić takie elementy, jak 
stopień reprezentacji w organach 
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administrujących, zarządzających lub 
nadzorczych, szczegółowe postanowienia 
w statucie dotyczące takiej kontroli lub 
forma własności;

Or. fr

Uzasadnienie

Doprecyzowanie kryteriów definiujących „in-house” i uzasadniających wyłączenie takich 
umów z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy. Termin „analogiczna kontrola” wywodzi się 
z orzecznictwa TSUE i wzmacnia kryterium kontroli sprawowanej przez instytucję 
zamawiającą nad kontrolowanym podmiotem. Pojęcie analogicznej kontroli szczegółowo 
określono również za pomocą elementów ujętych w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 w celu 
jego łatwiejszego rozpoznania.

Poprawka 360
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

skreślona

Or. fr

Poprawka 361
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 

b) co najmniej 80% działalności tej osoby 
prawnej, zgodnie z zamówieniem, jest 
prowadzone na potrzeby instytucji 
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kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

zamawiających sprawujących kontrolę lub 
na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez te instytucje 
zamawiające;

Or. en

Poprawka 362
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

b) co najmniej 85 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

Or. de

Poprawka 363
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

b) co najmniej 90 % średnich obrotów tej 
osoby prawnej pochodzi z działalności 
prowadzonej na potrzeby instytucji 
zamawiających sprawujących kontrolę lub 
na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez te instytucje 
zamawiające;

Or. fr

Uzasadnienie

Doprecyzowanie kryteriów definiujących „in-house”: sformułowanie „90% działalności” 
wyjaśnia jeden z terminów wywodzących się z orzecznictwa TSUE („główna część 
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działalności”), a drugi pozostawia niesprecyzowany, stąd też propozycja wprowadzenia 
terminu „90 % średnich obrotów”.

Poprawka 364
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

b) osoba prawna prowadzi działalność 
przede wszystkim na potrzeby instytucji 
zamawiającej sprawującej kontrolę lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą. Zakłada się, że osoba 
prawna prowadzi działalność przede 
wszystkim na potrzeby instytucji 
zamawiającej sprawującej kontrolę lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą, jeżeli co najmniej 90 % jej 
działalności, będącej przedmiotem 
zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
tej instytucji lub osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję.

Or. de

Uzasadnienie

W propozycji tej połączono orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
sprawie C-107/98 z klauzulą bezpiecznej przystani („safe harbour”), na podstawie której 
domniemywa się w sposób wzruszalny, kiedy zachodzi działalność na wewnętrze potrzeby.

Poprawka 365
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby b) co najmniej 80% działalności tej osoby 
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prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

Or. en

Poprawka 366
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

b)  cała działalność tej osoby prawnej jest
prowadzona na potrzeby instytucji 
zamawiających sprawujących kontrolę lub 
na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez te instytucje 
zamawiające;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z poprzednimi poprawkami.

Poprawka 367
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

b) główna część działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzona na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;



PE492.861v02-00 166/205 AM\911613PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 368
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

b) co najmniej 80 % działalności tej osoby 
prawnej, stanowiącej przedmiot 
zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

Or. de

Poprawka 369
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

b) główna część działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzona na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

Or. en

Poprawka 370
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

b) co najmniej 100 % działalności tej 
osoby prawnej jest prowadzone na 
potrzeby instytucji zamawiających 
sprawujących kontrolę lub na potrzeby 
innych osób prawnych kontrolowanych 
przez te instytucje zamawiające;

Or. it

Poprawka 371
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem prawnie narzuconych form 
udziału podmiotów prywatnych.

Or. en

Poprawka 372
Andreas Schwab, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, o 
ile udziały te nie są przewidziane w prawie 
danego państwa członkowskiego.

Or. de
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Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich z uwagi na kontekst historyczny i utrwalone struktury 
posiadanie udziałów przez podmioty prywatne jest przewidziane przepisami prawa. Takie 
formy współpracy powinny być nadal możliwe, lecz we wszelkich innych przypadkach udział 
podmiotów prywatnych powinien być wykluczony zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka 373
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) udziały podmiotów prywatnych w 
kontrolowanej osobie prawnej nie
przekraczają 50% jej akcji z prawem 
głosu.

Or. en

Uzasadnienie

Prywatni inwestorzy mogą wpływać na decyzje zarządu tylko wówczas, gdy posiadają w 
kontrolowanej osobie prawnej ponad 50% akcji z prawem głosu. Niniejsza poprawka ma 
umożliwić inwestycje czysto kapitałowe, nie wpływając na wyjątek dotyczący zamówień 
wewnętrznych i współpracy poziomej.

Poprawka 374
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające sprawują wspólnie kontrolę 
nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki:

skreślony

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
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przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających;
b) wspomniane instytucje zamawiające 
mogą wspólnie wywierać decydujący 
wpływ na cele strategiczne oraz istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej;
c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;
d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

Or. en

Uzasadnienie

Ta daleko idąca interpretacja orzeczenia ETS jest niepotrzebna i nie przyczynia się do 
skrócenia i doprecyzowania tekstu.

Poprawka 375
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające sprawują wspólnie kontrolę 
nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki:

skreślony

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających;
b) wspomniane instytucje zamawiające 
mogą wspólnie wywierać decydujący 
wpływ na cele strategiczne oraz istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej;
c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
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z nią instytucji publicznych;
d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

Or. de

Poprawka 376
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich
uczestniczących instytucji zamawiających;

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele uczestniczących instytucji 
zamawiających;

Or. de

Poprawka 377
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;

skreślona

Or. fr

Poprawka 378
Frank Engel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kontrolowana osoba prawna nie działa w 
interesie innym niż interes powiązanych z 
nią instytucji publicznych;

c) kontrolowana osoba prawna nie działa w 
interesie sprzecznym z interesem
powiązanych z nią instytucji publicznych;

Or. en

Poprawka 379
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kontrolowana osoba prawna nie działa w 
interesie innym niż interes powiązanych z 
nią instytucji publicznych;

c) kontrolowana osoba prawna nie działa w 
interesie sprzecznym z interesem
powiązanych z nią instytucji publicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty zależne są często tworzone po to, aby działać w interesie wykraczającym poza 
interes podmiotu sprawującego kontrolę. Powinno zatem wystarczyć, że interesy nie będą 
sprzeczne.

Poprawka 380
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie na dostawy, 
roboty budowlane lub usługi w rozumieniu 
art. 2 pkt 7 niniejszej dyrektywy, jeżeli 

4. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie na dostawy,
roboty budowlane lub usługi w rozumieniu 
art. 2 pkt 7 niniejszej dyrektywy, a zatem 
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spełnione są łącznie następujące warunki: nie należy ona do zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki:

Or. en

Poprawka 381
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

skreślona

Or. de

Poprawka 382
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne prawa 
i obowiązki stron;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. fr

Poprawka 383
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

a) celem partnerstwa jest realizacja zadań 
publicznych zleconych wszystkim 
uczestniczącym organom publicznym lub 
realizacja zadań pomocniczych 
koniecznych do realizacji zadań 
publicznych zleconych wszystkich 
organom publicznym;

Or. en

Poprawka 384
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych;

Or. de

Poprawka 385
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi działającymi 
jako właściwy organ celem wspólnego 



PE492.861v02-00 174/205 AM\911613PL.doc

PL

publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

zapewnienia organizacji tego samego 
zadania służby publicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie definicji współpracy poziomej.

Poprawka 386
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną lub wzajemną realizację ich 
zadań publicznych;

Or. de

Poprawka 387
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejsza dyrektywa nie stosuje się do 
umów zawartych między kilkoma 
instytucjami zamawiającymi lub 
konsorcjami instytucji zamawiających, 
które przewidują, w ramach organizacji 
wewnętrznej państw członkowskich, 
przekazanie uprawnień między stronami 
umowy w celu wykonywania zadań 
użyteczności publicznej.
Podmioty prywatne nie posiadają 
udziałów w żadnej z tych instytucji 
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zamawiających.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyraźne wyłączenie współpracy horyzontalnej (art. 22 ust. 4) wzbudza wątpliwości co do 
statusu przekazania uprawnień między organami publicznymi („intercommunalité” w prawie 
francuskim), które nie podlega wyraźnemu wyłączeniu. W związku z tym zaproponowano 
nowy ustęp w celu wyłączenia z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy przekazania 
uprawnień między organami publicznymi.

Poprawka 388
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

skreślona

Or. en

Poprawka 389
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

skreślona

Or. de

Poprawka 390
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego; obejmuje to również 
drugorzędne usługi pomocnicze niezbędne 
do wykonania usług użyteczności 
publicznej;

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie do usług użyteczności publicznej, jak wynika  z orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-480/06, powinno obejmować również 
wewnętrzne usługi pomocnicze, z których korzysta instytucja zamawiająca w celu 
zapewnienia funkcjonowania własnych służb i struktur administracyjnych oraz organizacji 
wykonywania zadań ustawowych, i które nie są świadczone na potrzeby osób trzecich.

Poprawka 391
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego i nie jest 
zorientowana na rynek;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z poprzednimi poprawkami.

Poprawka 392
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa podlega względom interesu 
publicznego, a usługi oraz niezbędne do 
ich wykonania usługi pomocnicze 
odnoszą się do tych względów;

Or. de

Poprawka 393
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
nie prowadzą na otwartym rynku więcej 
niż 10% mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wiele takich podmiotów utworzonych przez organy publiczne wykorzystuje zależne podmioty 
komercyjne do świadczenia szeregu usług zarówno władzom lokalnym i podmiotom 
powiązanym, jak i innym organizacjom, jeżeli istnieją w tym zakresie trudności rynkowe.

Poprawka 394
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
nie prowadzą na otwartym rynku więcej 
niż 10 % mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;

skreślona
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Or. fr

Poprawka 395
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 ustęp 4 litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
nie prowadzą na otwartym rynku więcej 
niż 10 % mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;

skreślona

Or. de

Poprawka 396
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające
nie prowadzą na otwartym rynku więcej 
niż 10% mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;

c) uczestniczące instytucje publiczne nie 
prowadzą na otwartym rynku więcej niż
20% mierzonej obrotami działalności
będącej przedmiotem umowy;

Or. en

Uzasadnienie

To wyjaśnienie jest niezbędne, aby nie powodować sporów prawnych.

Poprawka 397
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 ustęp 4 litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
nie prowadzą na otwartym rynku więcej 
niż 10 % mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
nie prowadzą na otwartym rynku więcej 
niż 15 % mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;

Or. de

Poprawka 398
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
nie prowadzą na otwartym rynku więcej 
niż 10% mierzonej obrotami działalności, 
której dotyczy umowa;

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
nie prowadzą działalności na otwartym 
rynku;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodne z poprzednimi poprawkami.

Poprawka 399
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

skreślona



PE492.861v02-00 180/205 AM\911613PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 400
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

skreślona

Or. de

Poprawka 401
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

skreślona

Or. de

Poprawka 402
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

d) umowa nie obejmuje zasadniczo
przekazywania między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi środków 
finansowych innych niż środki stanowiące 
zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów 
robót budowlanych, usług lub dostaw;

Or. de

Poprawka 403
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

e) zadanie wykonują wyłącznie 
zainteresowane władze publiczne, bez 
udziału podmiotu prywatnego, z 
wyjątkiem instytucji zamawiających, które 
uczestniczą we współpracy jako podmiot 
prawa publicznego w rozumieniu art. 2 
ust. 4.

Or. en

Poprawka 404
Andreas Schwab, Frank Engel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne, o ile udziały te nie są 
przewidziane w prawie danego państwa 
członkowskiego.
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Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich z uwagi na kontekst historyczny i utrwalone struktury 
posiadanie udziałów przez podmioty prywatne jest przewidziane przepisami prawa. Takie 
formy współpracy powinny być nadal możliwe, lecz we wszelkich innych przypadkach udział 
podmiotów prywatnych powinien być wykluczony zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka 405
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

e) udziały podmiotów prywatnych w 
instytucji zamawiającej nie przekraczają 
50% jej akcji z prawem głosu.

Or. en

Poprawka 406
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Brak udziałów podmiotów prywatnych, 
o którym mowa w ust. 1–4, weryfikuje się 
na etapie udzielenia zamówienia lub 
zawarcia umowy.

skreślony

Or. en

Poprawka 407
Cristian Silviu Buşoi



AM\911613PL.doc 183/205 PE492.861v02-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Brak udziałów podmiotów prywatnych, 
o którym mowa w ust. 1–4, weryfikuje się 
na etapie udzielenia zamówienia lub 
zawarcia umowy.

5. Brak udziałów podmiotów prywatnych
w jakiejkolwiek postaci oraz wszelkie 
pozostałe warunki, o których mowa w ust. 
1–4, weryfikuje się na etapie udzielenia 
zamówienia lub zawarcia umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie warunki należy zweryfikować w chwili udzielenia zamówienia.

Poprawka 408
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień.

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień, chyba że nabycie 
udziałów przez podmiot prywatny jest 
narzucone prawnie lub nie było 
przewidziane w momencie zawarcia 
umowy wstępnej.

Or. en

Poprawka 409
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień.

Po wejściu w życie dyrektywy wyłączenia 
przewidziane w ust. 1–4 przestają 
obowiązywać w chwili nabycia udziałów 
przez podmiot prywatny, skutkując 
obowiązkiem otwarcia realizowanych 
zamówień na konkurencję przez 
zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień.

Or. de

Poprawka 410
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień.

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień, chyba że udział 
podmiotów prywatnych w osobie prawnej, 
który czyni z niej przedsiębiorstwo 
powiązane odbywa się w ramach 
jakiejkolwiek procedury przewidzianej w 
niniejszej dyrektywie lub w dyrektywach 
(zastępujących 2004/17/WE i 
2004/18/WE).

Or. es

Poprawka 411
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień.

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili, gdy 
przestaje być spełniony którykolwiek z 
wyszczególnionych tam łącznych 
warunków, skutkując obowiązkiem 
otwarcia realizowanych zamówień na 
konkurencję przez zastosowanie zwykłych 
procedur udzielania zamówień.

Or. en

Poprawka 412
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednakże przekazywanie zadań między 
organizacjami sektora publicznego jest 
sprawą wewnętrznej organizacji 
administracyjnej państw członkowskich i 
nie podlega przepisom dotyczącym 
zamówień.

Or. en

Poprawka 413
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego artykułu 
„przedsiębiorstwo powiązane” oznacza 
każde przedsiębiorstwo, którego 
sprawozdanie roczne jest skonsolidowane 
ze sprawozdaniem podmiotu 
zamawiającego, zgodnie z wymogami 
siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG40.

1. Niezależnie od przepisów art. 21 oraz o 
ile spełnione są warunki określone w ust. 
2 i 4, niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do zamówień udzielanych:
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a) przez podmiot zamawiający 
przedsiębiorstwu z nim powiązanemu; lub
b) przez wspólne przedsięwzięcie, 
utworzone wyłącznie przez kilka 
podmiotów zamawiających w celu 
prowadzenia działalności w rozumieniu 
art. 5–11, na rzecz przedsiębiorstwa 
powiązanego z jednym z tych podmiotów 
zamawiających.

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana struktury i doprecyzowanie całego artykułu, aby wskazać wyraźnie 1) przedmiot 
artykułu (wyłączenie niektórych zamówień), 2) definicję przedsiębiorstwa powiązanego 
(wcześniej podzieloną na dwa ustępy: art. 22 ust. 1 i ust. 2, między którymi związek nie był 
jasny), i 3) warunki mające zastosowanie do tych wyłączeń. Obecny ustęp 1 zostaje 
przeniesiony do ust. 2 (zob. poprawka do art. 22 ust. 2).

Poprawka 414
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustępy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów niniejszego artykułu
„przedsiębiorstwo powiązane” oznacza
każde przedsiębiorstwo, którego 
sprawozdanie roczne jest skonsolidowane 
ze sprawozdaniem podmiotu 
zamawiającego, zgodnie z wymogami 
siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG.

1. Do celów niniejszego artykułu
„przedsiębiorstwo powiązane” oznacza:

a) każde przedsiębiorstwo, którego 
sprawozdanie roczne jest skonsolidowane 
ze sprawozdaniem podmiotu 
zamawiającego, zgodnie z wymogami 
siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG;

b) każde przedsiębiorstwo, które:
2. W przypadku podmiotów 
niepodlegających wspomnianej 
dyrektywie „przedsiębiorstwo powiązane” 
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oznacza każde przedsiębiorstwo, które:
a) może, bezpośrednio lub pośrednio, 
podlegać dominującemu wpływowi 
podmiotu zamawiającego w rozumieniu 
art. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy;

(i) może, bezpośrednio lub pośrednio, 
podlegać dominującemu wpływowi 
podmiotu zamawiającego w rozumieniu 
art. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy;

b) może wywierać dominujący wpływ w 
stosunku do podmiotu zamawiającego;

(ii) może wywierać dominujący wpływ w 
stosunku do podmiotu zamawiającego;

c) wspólnie z podmiotem zamawiającym, 
podlega dominującemu wpływowi innego 
przedsiębiorstwa na podstawie prawa 
własności, udziału finansowego lub 
obowiązujących go przepisów.

(iii) wspólnie z podmiotem zamawiającym, 
podlega dominującemu wpływowi innego 
przedsiębiorstwa na podstawie prawa 
własności, udziału finansowego lub 
obowiązujących go przepisów.

Or. en

Poprawka 415
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku podmiotów 
niepodlegających wspomnianej 
dyrektywie „przedsiębiorstwo powiązane” 
oznacza każde przedsiębiorstwo, które:

2. Do celów niniejszego artykułu 
„przedsiębiorstwo powiązane” oznacza:

a) każde przedsiębiorstwo, którego 
sprawozdanie roczne jest skonsolidowane 
ze sprawozdaniem podmiotu 
zamawiającego, zgodnie z wymogami 
siódmej dyrektywy Rady 83/349/EWG; lub
b) każde przedsiębiorstwo spełniające 
jeden z poniższych warunków:
(i) przedsiębiorstwo może, bezpośrednio 
lub pośrednio, podlegać dominującemu 
wpływowi podmiotu zamawiającego w 
rozumieniu art. 2 pkt 5 niniejszej 
dyrektywy;
(ii) przedsiębiorstwo może wywierać 
dominujący wpływ w stosunku do 
podmiotu zamawiającego;
(iii) przedsiębiorstwo wspólnie z 
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podmiotem zamawiającym podlega 
dominującemu wpływowi innego 
przedsiębiorstwa na podstawie prawa 
własności, udziału finansowego lub 
obowiązujących go przepisów;
przy czym pojęcie dominującego wpływu 
zdefiniowano w art. 4 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana struktury i doprecyzowanie całego artykułu, aby wskazać wyraźnie 1) przedmiot 
artykułu (wyłączenie niektórych zamówień), 2) definicję przedsiębiorstwa powiązanego 
(wcześniej podzieloną na dwa ustępy: art. 22 ust. 1 i ust. 2, między którymi związek nie był 
jasny), i 3) warunki mające zastosowanie do tych wyłączeń. Rozwinięcie wzmianki „w 
rozumieniu art. 4 ust. 1” wyjaśnia, czego to odniesienie dotyczy (dominującego wpływu, a nie 
podmiotu zamawiającego).

Poprawka 416
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) może, bezpośrednio lub pośrednio, 
podlegać dominującemu wpływowi 
podmiotu zamawiającego w rozumieniu 
art. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana struktury i doprecyzowanie całego artykułu, aby wskazać wyraźnie 1) przedmiot 
artykułu (wyłączenie niektórych zamówień), 2) definicję przedsiębiorstwa powiązanego 
(wcześniej podzieloną na dwa ustępy: art. 22 ust. 1 i ust. 2, między którymi związek nie był 
jasny), i 3) warunki mające zastosowanie do tych wyłączeń. Rozwinięcie wzmianki „w 
rozumieniu art. 4 ust. 1” wyjaśnia, czego to odniesienie dotyczy (dominującego wpływu, a nie 
podmiotu zamawiającego).
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Poprawka 417
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) może wywierać dominujący wpływ w 
stosunku do podmiotu zamawiającego;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana struktury i doprecyzowanie całego artykułu, aby wskazać wyraźnie 1) przedmiot 
artykułu (wyłączenie niektórych zamówień), 2) definicję przedsiębiorstwa powiązanego 
(wcześniej podzieloną na dwa ustępy: art. 22 ust. 1 i ust. 2, między którymi związek nie był 
jasny), i 3) warunki mające zastosowanie do tych wyłączeń. Rozwinięcie wzmianki „w 
rozumieniu art. 4 ust. 1” wyjaśnia, czego to odniesienie dotyczy (dominującego wpływu, a nie 
podmiotu zamawiającego).

Poprawka 418
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspólnie z podmiotem zamawiającym, 
podlega dominującemu wpływowi innego 
przedsiębiorstwa na podstawie prawa 
własności, udziału finansowego lub 
obowiązujących go przepisów.

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana struktury i doprecyzowanie całego artykułu, aby wskazać wyraźnie 1) przedmiot 
artykułu (wyłączenie niektórych zamówień), 2) definicję przedsiębiorstwa powiązanego 
(wcześniej podzieloną na dwa ustępy: art. 22 ust. 1 i ust. 2, między którymi związek nie był 
jasny), i 3) warunki mające zastosowanie do tych wyłączeń. Rozwinięcie wzmianki „w 
rozumieniu art. 4 ust. 1” wyjaśnia, czego to odniesienie dotyczy (dominującego wpływu, a nie 
podmiotu zamawiającego).
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Poprawka 419
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od przepisów art. 21 oraz o 
ile spełnione są warunki określone w ust. 
4, niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do zamówień udzielanych:

skreślony

a) przez podmiot zamawiający 
przedsiębiorstwu powiązanemu; lub
b) przez wspólne przedsięwzięcie, 
utworzone wyłącznie przez kilka 
podmiotów zamawiających w celu 
prowadzenia działalności w rozumieniu 
art. 5–11, na rzecz przedsiębiorstwa 
powiązanego z jednym z tych podmiotów 
zamawiających.

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana struktury i doprecyzowanie całego artykułu, aby wskazać wyraźnie 1) przedmiot 
artykułu (wyłączenie niektórych zamówień), 2) definicję przedsiębiorstwa powiązanego 
(wcześniej podzieloną na dwa ustępy: art. 22 ust. 1 i ust. 2, między którymi związek nie był 
jasny), i 3) warunki mające zastosowanie do tych wyłączeń. Ustęp ten ujęto jako ust. 1, gdyż 
chodzi w nim o przedmiot artykułu (wyłączenie), dlatego powinien znajdować się na 
pierwszym miejscu.

Poprawka 420
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przez podmiot zamawiający 
przedsiębiorstwu powiązanemu; lub

a) przez podmiot zamawiający 
przedsiębiorstwu powiązanemu, którego 
działalność ogranicza się do realizacji 
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usług, dostaw lub robót budowlanych na 
rzecz grupy, której jest ono członkiem, 
zamiast oferowania ich na rynku; lub

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie dotyczące wyłączenia zamówień udzielanych przedsiębiorstwom powiązanym w 
celu uniknięcia zakłóceń konkurencji na korzyść tych przedsiębiorstw.

Poprawka 421
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustęp 3 stosuje się do: 4. Ustęp 1 stosuje się do:

Or. fr

Uzasadnienie

Uzgodnienie z poprawkami złożonymi do tego artykułu. Zmieniono odniesienie do ust. 4, gdyż 
w trosce o jasność i prostotę obecny ustęp 3 został przekształcony w ust. 1.

Poprawka 422
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustęp 3 stosuje się do: 4. Ustęp 2 stosuje się, jeżeli 
przedsiębiorstwo powiązane:

a) zamówień na usługi, pod warunkiem że 
co najmniej 80% średnich obrotów 
przedsiębiorstwa powiązanego 
dotyczących ogólnie usług za poprzednie 
trzy lata pochodzi ze świadczenia takich 
usług dla przedsiębiorstw, z którymi jest 
ono powiązane;

a) samo jest instytucją zamawiającą;
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b) zamówień na dostawy, pod warunkiem 
że co najmniej 80% średnich obrotów 
przedsiębiorstwa powiązanego 
dotyczących ogólnie dostaw za poprzednie 
trzy lata pochodzi z realizacji takich 
dostaw dla przedsiębiorstw, z którymi jest 
ono powiązane;

b) w przypadku gdy nie jest instytucją 
zamawiającą, wykonuje pośród 
prowadzonych rodzajów działalności 
jeden z rodzajów działalności 
wymienionych w art. 5–11 bądź dowolne 
ich połączenie i korzysta z praw 
specjalnych lub wyłącznych przyznanych 
przez właściwy organ państwa 
członkowskiego.

c) zamówień na roboty budowlane, pod 
warunkiem że co najmniej 80% średnich 
obrotów przedsiębiorstwa powiązanego 
dotyczących ogólnie robót budowlanych 
za poprzednie trzy lata pochodzi z 
realizacji takich robót budowlanych dla 
przedsiębiorstw, z którymi jest ono 
powiązane.

Or. en

Poprawka 423
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zamówień na usługi, pod warunkiem że 
co najmniej 80 % średnich obrotów 
przedsiębiorstwa powiązanego
dotyczących ogólnie usług za poprzednie 
trzy lata pochodzi ze świadczenia takich 
usług dla przedsiębiorstw, z którymi jest 
ono powiązane;

a) zamówień na usługi, pod warunkiem że 
co najmniej 80 % średnich obrotów 
przedsiębiorstwa powiązanego, z 
uwzględnieniem całości usług
wyświadczonych przez to przedsiębiorstwo
za poprzednie trzy lata, pochodzi ze 
świadczenia takich usług dla podmiotu 
zamawiającego, z którym jest ono 
powiązane, lub dla podmiotu 
zamawiającego, który sam podlega 
dominującemu wpływowi innego 
przedsiębiorstwa, z którym kontrahent jest 
powiązany;

Or. fr

Uzasadnienie

Wyliczenie 80% obrotów powinno uwzględniać całość usług wyświadczonych przez 
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przedsiębiorstwo powiązane (usługi dla podmiotu zamawiającego + pozostałe usługi). 
Ustanowienie niezbędnego związku między 80% obrotów przedsiębiorstwa powiązanego a 
podmiotem zamawiającym, które udzieliło zmówienia przedsiębiorstwu powiązanemu, 
niezależnie od tego, czy podmiot zamawiający jest rzeczywiście powiązany, czy podlega 
dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa, z którym jest powiązany kontrahent.

Poprawka 424
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zamówień na usługi, pod warunkiem że
co najmniej 80% średnich obrotów
przedsiębiorstwa powiązanego
dotyczących ogólnie usług za poprzednie 
trzy lata pochodzi ze świadczenia takich 
usług dla przedsiębiorstw, z którymi jest 
ono powiązane;

a) zamówień na usługi, pod warunkiem że
całkowity obrót przedsiębiorstwa 
powiązanego dotyczący ogólnie usług za 
poprzednie trzy lata pochodzi ze 
świadczenia takich usług dla 
przedsiębiorstw, z którymi jest ono 
powiązane;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu ograniczenie wyłączenia w celu uniknięcia zakłóceń 
konkurencji na korzyść przedsiębiorstw powiązanych, które są też aktywne na rynku, w 
odniesieniu do działań wykonywanych na rzecz podmiotu zamawiającego.

Poprawka 425
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zamówień na dostawy, pod warunkiem 
że co najmniej 80 % średnich obrotów 
przedsiębiorstwa powiązanego
dotyczących ogólnie dostaw za poprzednie 
trzy lata pochodzi z realizacji takich 
dostaw dla przedsiębiorstw, z którymi jest 
ono powiązane;

b) zamówień na dostawy, pod warunkiem 
że co najmniej 80 % średnich obrotów 
przedsiębiorstwa powiązanego, z 
uwzględnieniem całości dostaw
zrealizowanych przez to przedsiębiorstwo
za poprzednie trzy lata, pochodzi z 
realizacji takich dostaw dla podmiotu 
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zamawiającego, z którym jest ono 
powiązane, lub dla podmiotu 
zamawiającego, który sam podlega 
dominującemu wpływowi innego 
przedsiębiorstwa, z którym kontrahent jest 
powiązany;

Or. fr

Uzasadnienie

Wyliczenie 80% obrotów powinno uwzględniać całość dostaw zrealizowanych przez 
przedsiębiorstwo powiązane (dostawy dla podmiotu zamawiającego + pozostałe dostawy). 
Ustanowienie niezbędnego związku między 80% obrotów przedsiębiorstwa powiązanego a 
podmiotem zamawiającym, które udzieliło zmówienia przedsiębiorstwu powiązanemu, 
niezależnie od tego, czy podmiot zamawiający jest rzeczywiście powiązany, czy podlega 
dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa, z którym jest powiązany kontrahent.

Poprawka 426
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zamówień na dostawy, pod warunkiem 
że co najmniej 80% średnich obrotów
przedsiębiorstwa powiązanego
dotyczących ogólnie dostaw za poprzednie 
trzy lata pochodzi z realizacji takich 
dostaw dla przedsiębiorstw, z którymi jest 
ono powiązane;

b) zamówień na dostawy, pod warunkiem 
że całkowity obrót przedsiębiorstwa 
powiązanego dotyczący ogólnie dostaw za 
poprzednie trzy lata pochodzi z realizacji 
takich dostaw dla przedsiębiorstw, z 
którymi jest ono powiązane;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu ograniczenie wyłączenia w celu uniknięcia zakłóceń 
konkurencji na korzyść przedsiębiorstw powiązanych, które są też aktywne na rynku, w 
odniesieniu do działań wykonywanych na rzecz podmiotu zamawiającego.

Poprawka 427
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zamówień na roboty budowlane, pod 
warunkiem że co najmniej 80 % średnich 
obrotów przedsiębiorstwa powiązanego
dotyczących ogólnie robót budowlanych za 
poprzednie trzy lata pochodzi z realizacji 
takich robót budowlanych dla
przedsiębiorstw, z którymi jest ono 
powiązane.

c) zamówień na roboty budowlane, pod 
warunkiem że co najmniej 80 % średnich 
obrotów przedsiębiorstwa powiązanego, z 
uwzględnieniem całości robót 
budowlanych wykonanych przez to 
przedsiębiorstwo za poprzednie trzy lata,
pochodzi z realizacji takich robót 
budowlanych dla podmiotu 
zamawiającego, z którym jest ono 
powiązane, lub dla podmiotu 
zamawiającego, który sam podlega 
dominującemu wpływowi innego 
przedsiębiorstwa, z którym kontrahent jest 
powiązany;

Or. fr

Uzasadnienie

Wyliczenie 80% obrotów powinno uwzględniać całość robót budowlanych wykonanych przez 
przedsiębiorstwo powiązane (roboty wykonane dla podmiotu zamawiającego + pozostałe 
roboty). Ustanowienie niezbędnego związku między 80% obrotów przedsiębiorstwa 
powiązanego a podmiotem zamawiającym, które udzieliło zmówienia przedsiębiorstwu 
powiązanemu, niezależnie od tego, czy podmiot zamawiający jest rzeczywiście powiązany, czy 
podlega dominującemu wpływowi innego przedsiębiorstwa, z którym jest powiązany 
kontrahent.

Poprawka 428
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zamówień na roboty budowlane, pod 
warunkiem że co najmniej 80% średnich 
obrotów przedsiębiorstwa powiązanego
dotyczących ogólnie robót budowlanych za 
poprzednie trzy lata pochodzi z realizacji 
takich robót budowlanych dla 

c) zamówień na roboty budowlane, pod 
warunkiem że całkowity obrót
przedsiębiorstwa powiązanego dotyczący
ogólnie robót budowlanych za poprzednie 
trzy lata pochodzi z realizacji takich robót 
budowlanych dla przedsiębiorstw, z 
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przedsiębiorstw, z którymi jest ono 
powiązane.

którymi jest ono powiązane.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu ograniczenie wyłączenia w celu uniknięcia zakłóceń 
konkurencji na korzyść przedsiębiorstw powiązanych, które są też aktywne na rynku, w 
odniesieniu do działań wykonywanych na rzecz podmiotu zamawiającego.

Poprawka 429
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli, ze względu na datę utworzenia 
przedsiębiorstwa powiązanego lub 
rozpoczęcia jego działalności, nie są 
dostępne obroty za poprzednie trzy lata, 
wystarczy, że przedsiębiorstwo wykaże, że 
obroty, o których mowa w ust. 4 lit. a), b) 
lub c), są wiarygodne, szczególnie za 
pomocą prognoz handlowych.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Odniesienie do prognoz handlowych i „wiarygodności” uzyskania obrotów pozostaje 
nieprecyzyjne i może stanowić potencjalne źródło naruszeń tego wyłączenia.

Poprawka 430
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające przekazują Komisji
lub krajowemu organowi kontrolnemu, na 
ich wniosek, następujące informacje 

Podmioty zamawiające przekazują Komisji 
następujące informacje dotyczące 
stosowania art. 22 ust. 2 i 3 oraz art. 23:
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dotyczące stosowania art. 22 ust. 2 i 3 oraz 
art. 23:

Or. en

Poprawka 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zamówienia mające na celu 
umożliwienie prowadzenia działalności 
wymienionej w art. 5–11 nie podlegają 
niniejszej dyrektywie, jeżeli państwo 
członkowskie lub podmioty zamawiające, 
po przedstawieniu wniosku zgodnie z art. 
28, mogą wykazać, że w państwie 
członkowskim, w którym ta działalność 
jest wykonywana, bezpośrednio podlega 
ona konkurencji na rynkach, do których 
dostęp nie jest ograniczony; podobnie 
niniejszej dyrektywie nie podlegają 
konkursy organizowane na potrzeby 
wykonywania takiej działalności na 
odpowiednim obszarze geograficznym.
Tego rodzaju ocena konkurencji, która 
zostanie dokonana w świetle informacji 
dostępnych Komisji oraz do celów 
niniejszej dyrektywy, pozostaje bez 
uszczerbku dla stosowania prawa 
konkurencji.

1. Zamówienia mające na celu 
umożliwienie prowadzenia działalności 
wymienionej w art. 5–11 nie podlegają 
niniejszej dyrektywie, jeżeli państwo 
członkowskie lub podmioty zamawiające, 
po przedstawieniu wniosku zgodnie z art. 
28, mogą wykazać, że w państwie 
członkowskim, w którym ta działalność 
jest wykonywana, lub w powiązanych 
szczególnych sektorach lub segmentach,
bezpośrednio podlega ona konkurencji na 
rynkach, do których dostęp nie jest 
ograniczony; podobnie niniejszej 
dyrektywie nie podlegają konkursy 
organizowane na potrzeby wykonywania 
takiej działalności na odpowiednim 
obszarze geograficznym. Tego rodzaju 
ocena konkurencji, która zostanie 
dokonana w świetle informacji dostępnych 
Komisji oraz do celów niniejszej 
dyrektywy, pozostaje bez uszczerbku dla 
stosowania prawa konkurencji.

Or. en

Poprawka 432
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zamówienia mające na celu 
umożliwienie prowadzenia działalności 
wymienionej w art. 5–11 nie podlegają 
niniejszej dyrektywie, jeżeli państwo 
członkowskie lub podmioty zamawiające, 
po przedstawieniu wniosku zgodnie z art. 
28, mogą wykazać, że w państwie 
członkowskim, w którym ta działalność 
jest wykonywana, bezpośrednio podlega 
ona konkurencji na rynkach, do których 
dostęp nie jest ograniczony; podobnie 
niniejszej dyrektywie nie podlegają 
konkursy organizowane na potrzeby 
wykonywania takiej działalności na 
odpowiednim obszarze geograficznym.
Tego rodzaju ocena konkurencji, która 
zostanie dokonana w świetle informacji 
dostępnych Komisji oraz do celów 
niniejszej dyrektywy, pozostaje bez 
uszczerbku dla stosowania prawa 
konkurencji.

1. Zamówienia mające na celu 
umożliwienie prowadzenia działalności 
wymienionej w art. 5–11 nie podlegają 
niniejszej dyrektywie, jeżeli państwo 
członkowskie lub podmioty zamawiające, 
po przedstawieniu wniosku zgodnie z art. 
28, mogą wykazać, że w państwie 
członkowskim, w którym ta działalność 
jest wykonywana lub w powiązanych z tą 
działalnością konkretnych sektorach lub 
segmentach, bezpośrednio podlega ona 
konkurencji na rynkach, do których dostęp 
nie jest ograniczony; podobnie niniejszej 
dyrektywie nie podlegają konkursy 
organizowane na potrzeby wykonywania 
takiej działalności na odpowiednim 
obszarze geograficznym. Tego rodzaju 
ocena konkurencji, która zostanie 
dokonana w świetle informacji dostępnych 
Komisji oraz do celów niniejszej 
dyrektywy, pozostaje bez uszczerbku dla 
stosowania prawa konkurencji.

Or. it

Poprawka 433
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 na potrzeby określenia, 
czy dana działalność podlega bezpośrednio 
konkurencji, stosuje się kryteria zgodne z 
postanowieniami Traktatu dotyczącymi 
konkurencji; mogą one obejmować cechy 
danych towarów lub usług, istnienie 
alternatywnych towarów lub usług, ceny 
oraz rzeczywistą lub potencjalną obecność 
więcej niż jednego dostawcy 
przedmiotowych towarów lub usług.

2. Do celów ust. 1 na potrzeby określenia, 
czy dana działalność podlega bezpośrednio 
konkurencji, należy określić odnośny 
rynek, zarówno w aspekcie produktu, jak i 
w wymiarze geograficznym. Na potrzeby 
określenia odnośnego rynku stosuje się 
kryteria zgodne z postanowieniami 
Traktatu dotyczącymi konkurencji; mogą 
one obejmować cechy danych towarów lub 
usług uznawane za zamienne zarówno po 



AM\911613PL.doc 199/205 PE492.861v02-00

PL

stronie popytu, jak i podaży, np. w 
przypadku intermodalności w sektorze 
transportu, istnienie alternatywnych 
towarów lub usług, ceny oraz rzeczywistą 
lub potencjalną obecność więcej niż 
jednego dostawcy przedmiotowych 
towarów lub usług.

Or. en

Poprawka 434
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 na potrzeby określenia, 
czy dana działalność podlega bezpośrednio 
konkurencji, stosuje się kryteria zgodne z 
postanowieniami Traktatu dotyczącymi 
konkurencji; mogą one obejmować cechy 
danych towarów lub usług, istnienie 
alternatywnych towarów lub usług, ceny 
oraz rzeczywistą lub potencjalną obecność 
więcej niż jednego dostawcy 
przedmiotowych towarów lub usług.

2. Do celów ust. 1 na potrzeby określenia, 
czy dana działalność podlega bezpośrednio 
konkurencji, należy zdefiniować właściwy 
rynek produktu i właściwy rynek 
geograficzny. Aby zdefiniować właściwy 
rynek produktu, stosuje się kryteria 
zgodne z postanowieniami Traktatu 
dotyczącymi konkurencji; mogą one 
obejmować cechy danych towarów lub 
usług, istnienie alternatywnych towarów 
lub usług uważanych za zastępowalne po 
stronie popytu lub podaży, a także ceny 
oraz rzeczywistą lub potencjalną obecność 
więcej niż jednego dostawcy 
przedmiotowych towarów lub usług.
Referencyjny rynek geograficzny, 
stanowiący podstawę oceny podlegania 
konkurencji, obejmuje obszar, na którym 
zainteresowane przedsiębiorstwa mające 
wpływ na podaż produktów lub usług oraz 
popyt na nie, na którym to obszarze 
warunki konkurencji są wystarczająco 
jednolite i który odróżnia się od obszarów 
sąsiednich, w szczególności ze względu na 
istnienie na tych obszarach znacząco 
różnych warunków konkurencji. Ocena ta 
powinna uwzględniać, w szczególności, 
istotę i cechy danych produktów lub 
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usług, istnienie barier wejścia na rynek 
lub preferencji konsumentów, znaczące 
różnice w udziałach rynkowych 
przedsiębiorstw między danym obszarem a 
obszarami sąsiednimi lub istotne różnice 
cen.

Or. it

Poprawka 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 1 przyjmuje się, że dostęp 
do rynku nie jest ograniczony, jeżeli 
państwo członkowskie wdrożyło i stosuje 
przepisy unijne wymienione w załączniku 
III.

3. Do celów ust. 1 przyjmuje się, że dostęp 
do rynku nie jest ograniczony, jeżeli 
państwo członkowskie wdrożyło i stosuje 
przepisy unijne wymienione w załączniku 
III lub jeżeli państwo członkowskie 
rozszerzyło na dany rynek stosowanie 
zasad ustanowionych w wymienionych 
przepisach. Jeżeli na podstawie akapitu 
pierwszego nie da się stwierdzić, czy 
dostęp do danego rynku jest wolny, 
wówczas należy wykazać, że jest on wolny 
de facto i de iure.

Or. en

Poprawka 436
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli państwo członkowskie lub, w 
przypadku gdy przepisy danego państwa 
członkowskiego przewidują taką 
możliwość, podmiot zamawiający uważa, 

1. Jeżeli państwo członkowskie lub, w 
przypadku gdy przepisy danego państwa 
członkowskiego przewidują taką 
możliwość, podmiot zamawiający uważa, 
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iż – biorąc pod uwagę kryteria określone w 
art. 27 ust. 2 i 3 – dana działalność podlega 
bezpośrednio konkurencji na rynkach, do 
których dostęp nie jest ograniczony, może 
złożyć wniosek o stwierdzenie, że niniejsza 
dyrektywa nie ma zastosowania do 
udzielania zamówień lub organizowania 
konkursów na potrzeby prowadzenia tej 
działalności.

iż – biorąc pod uwagę kryteria określone w 
art. 27 ust. 2 i 3 – dana działalność w 
całości lub częściowo, nawet w 
odniesieniu do jej pojedynczych sektorów 
lub segmentów, podlega bezpośrednio 
konkurencji na rynkach, do których dostęp 
nie jest ograniczony, może złożyć wniosek 
o stwierdzenie, że niniejsza dyrektywa nie 
ma zastosowania do udzielania zamówień 
lub organizowania konkursów na potrzeby 
prowadzenia tej działalności lub jej 
pojedynczego sektora lub segmentu.

Or. en

Poprawka 437
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli państwo członkowskie lub, w 
przypadku gdy przepisy danego państwa 
członkowskiego przewidują taką 
możliwość, podmiot zamawiający uważa, 
iż – biorąc pod uwagę kryteria określone w 
art. 27 ust. 2 i 3 – dana działalność podlega 
bezpośrednio konkurencji na rynkach, do 
których dostęp nie jest ograniczony, może 
złożyć wniosek o stwierdzenie, że niniejsza 
dyrektywa nie ma zastosowania do 
udzielania zamówień lub organizowania 
konkursów na potrzeby prowadzenia tej 
działalności.

1. Jeżeli państwo członkowskie lub, w 
przypadku gdy przepisy danego państwa 
członkowskiego przewidują taką 
możliwość, podmiot zamawiający uważa, 
iż – biorąc pod uwagę kryteria określone w 
art. 27 ust. 2 i 3 – dana działalność w 
całości lub częściowo, także w odniesieniu 
do jej poszczególnych sektorów lub 
segmentów, podlega bezpośrednio 
konkurencji na rynkach, do których dostęp 
nie jest ograniczony, może złożyć wniosek 
o stwierdzenie, że niniejsza dyrektywa nie 
ma zastosowania do udzielania zamówień 
lub organizowania konkursów na potrzeby 
prowadzenia tej działalności lub jej danego 
sektora albo segmentu.

Or. it

Poprawka 438
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskowi musi towarzyszyć uzasadnione 
i poparte dowodami stanowisko przyjęte 
przez niezależny organ krajowy, właściwy 
w zakresie danej działalności. Stanowisko 
to obejmuje dogłębną analizę warunków 
ewentualnego zastosowania art. 27 ust. 1 
do danej działalności zgodnie z jego ust. 2 
i 3.

Wnioskowi musi towarzyszyć uzasadnione 
i poparte dowodami stanowisko przyjęte 
przez niezależny organ krajowy, właściwy 
w zakresie danej działalności lub jej 
pojedynczego sektora lub segmentu.

Or. en

Poprawka 439
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskowi musi towarzyszyć uzasadnione 
i poparte dowodami stanowisko przyjęte 
przez niezależny organ krajowy, właściwy 
w zakresie danej działalności. Stanowisko 
to obejmuje dogłębną analizę warunków 
ewentualnego zastosowania art. 27 ust. 1 
do danej działalności zgodnie z jego ust. 2 i 
3.

Wnioskowi musi towarzyszyć uzasadnione 
i poparte dowodami stanowisko przyjęte 
przez niezależny organ krajowy, właściwy 
w zakresie danej działalności lub danego 
sektora albo segmentu tej działalności.
Stanowisko to obejmuje dogłębną analizę 
warunków ewentualnego zastosowania art. 
27 ust. 1 do danej działalności zgodnie z 
jego ust. 2 i 3.

Or.

Poprawka 440
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek złożony zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu, Komisja może w 
drodze decyzji wykonawczej przyjętej w 
terminach określonych w ust. 4 niniejszego 
artykułu ustalić, czy działalność, o której 
mowa w art. 5–11, podlega bezpośrednio 
konkurencji, biorąc pod uwagę kryteria 
określone w art. 27. Te decyzje 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
100 ust. 2.

Na wniosek złożony zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu, Komisja może w 
drodze decyzji wykonawczej przyjętej w 
terminach określonych w ust. 4 niniejszego 
artykułu ustalić, czy działalność, o której 
mowa w art. 5–11, lub jej pojedynczy 
sektor lub segment podlega bezpośrednio 
konkurencji, biorąc pod uwagę kryteria 
określone w art. 27. Te decyzje 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
100 ust. 2.

Or. en

Poprawka 441
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek złożony zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu, Komisja może w 
drodze decyzji wykonawczej przyjętej w 
terminach określonych w ust. 4 niniejszego 
artykułu ustalić, czy działalność, o której 
mowa w art. 5–11, podlega bezpośrednio 
konkurencji, biorąc pod uwagę kryteria 
określone w art. 27. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 100 ust. 2.

Na wniosek złożony zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu, Komisja może w 
drodze decyzji wykonawczej przyjętej w 
terminach określonych w ust. 4 niniejszego 
artykułu ustalić, czy działalność, o której 
mowa w art. 5–11 lub dany sektor albo 
segment tej działalności, podlega 
bezpośrednio konkurencji, biorąc pod 
uwagę kryteria określone w art. 27. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
100 ust. 2.

Or. it

Poprawka 442
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia mające na celu umożliwienie 
prowadzenia danej działalności oraz 
konkursy organizowane na potrzeby 
wykonywania takiej działalności przestają 
podlegać niniejszej dyrektywie w każdym 
z następujących przypadków, gdy:

Zamówienia mające na celu umożliwienie 
prowadzenia danej działalności lub jej 
pojedynczego sektora lub segmentu oraz 
konkursy organizowane na potrzeby 
wykonywania takiej działalności lub jej 
pojedynczego sektora lub segmentu
przestają podlegać niniejszej dyrektywie w 
każdym z następujących przypadków, gdy:

Or. en

Poprawka 443
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia mające na celu umożliwienie 
prowadzenia danej działalności oraz 
konkursy organizowane na potrzeby 
wykonywania takiej działalności przestają 
podlegać niniejszej dyrektywie w każdym 
z następujących przypadków, gdy:

Zamówienia mające na celu umożliwienie 
prowadzenia danej działalności lub danego 
sektora albo segmentu tej działalności 
oraz konkursy organizowane na potrzeby 
wykonywania takiej działalności lub 
danego sektora albo segmentu tej 
działalności przestają podlegać niniejszej 
dyrektywie w każdym z następujących 
przypadków, gdy:

Or. it

Poprawka 444
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli w danym państwie członkowskim 
odpowiednia działalność jest już 
przedmiotem postępowania 
przeprowadzanego na podstawie ust. 1, 2 i 
3, wówczas kolejne wnioski odnoszące się 
do tej samej działalności prowadzonej w 
tym samym państwie członkowskim, 
przedstawione przed upływem terminu 
ustanowionego dla pierwszego wniosku, 
nie są traktowane jako stanowiące 
podstawę do wszczęcia nowego 
postępowania, lecz są rozpatrywane w 
kontekście pierwszego wniosku w tej 
sprawie.

4. Jeżeli w danym państwie członkowskim 
odpowiednia działalność lub dany sektor 
albo segment tej działalności jest już 
przedmiotem postępowania 
przeprowadzanego na podstawie ust. 1, 2 i 
3, wówczas kolejne wnioski odnoszące się 
do tej samej działalności prowadzonej w 
tym samym państwie członkowskim lub do 
danego sektora albo segmentu tej 
działalności, przedstawione przed 
upływem terminu ustanowionego dla 
pierwszego wniosku, nie są traktowane 
jako stanowiące podstawę do wszczęcia 
nowego postępowania, lecz są 
rozpatrywane w kontekście pierwszego 
wniosku w tej sprawie.

Or. it


