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Poprawka 15
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów wzywa Komisję Handlu 
Międzynarodowego, jako komisję 
przedmiotowo właściwą, do 
przedstawienia wniosku o odrzucenie 
wniosku Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie wydaje się odpowiednim instrumentem, który mógłby służyć osiągnięciu 
zamierzonego celu. Mimo iż wniosek Komisji jest przedstawiany jako rozwiązanie problemu 
ochrony unijnego rynku zamówień publicznych przed nieuczciwą konkurencją ze strony 
państw trzecich, w rzeczywistości celem tego wniosku wydaje się wymuszanie otwarcia przez 
te państwa własnych rynków zamówień publicznych bez wniesienia żadnej wartości dodanej 
w odniesieniu do jakości zamówień publicznych w Europie.

Poprawka 16
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów wzywa Komisję Handlu 
Międzynarodowego, jako komisję 
przedmiotowo właściwą, 
do przedstawienia wniosku o odrzucenie 
wniosku Komisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Wdrożenie tego wniosku niesie dla Unii Europejskiej ryzyko wyrządzenia poważnej szkody 
unijnemu rynkowi wewnętrznemu oraz negatywnego wpływu na unijne interesy. Wykluczanie 
niektórych przedsiębiorstw z państw trzecich może ograniczyć konkurencyjność na jednolitym 
rynku, a przedsiębiorstwa unijne będące dostawcami dla przedsiębiorstw z państw trzecich 
lub zależne od tych przedsiębiorstw w odniesieniu do łańcucha dostaw mogą ucierpieć na 
skutek ich wykluczenia. Nie należy podejmować takiego działania w obecnym klimacie 
gospodarczym.

Poprawka 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich

w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
i koncesji oraz procedur wspierających 
negocjacje dotyczące dostępu unijnych 
towarów i usług do rynków zamówień 
publicznych i koncesji państw trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.
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Poprawka 18
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, iż Unia określa i 
prowadzi wspólne polityki i działania oraz 
dąży do zapewnienia wysokiego stopnia 
współpracy we wszelkich dziedzinach 
stosunków międzynarodowych, w tym w 
celu zachęcania wszystkich krajów do 
integracji w ramach gospodarki światowej, 
między innymi drogą stopniowego 
znoszenia ograniczeń w handlu 
międzynarodowym.

(1) Artykuł 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, iż Unia określa 
i prowadzi wspólne polityki i działania 
oraz dąży do zapewnienia wysokiego 
stopnia współpracy we wszelkich 
dziedzinach stosunków 
międzynarodowych, w tym w celu 
zachęcania wszystkich krajów do integracji 
w ramach gospodarki światowej, między 
innymi drogą stopniowego znoszenia 
ograniczeń w handlu międzynarodowym. 
W tym samym art. 21 stwierdza się, 
że działania Unii na arenie 
międzynarodowej oparte są na zasadach, 
które leżą u podstaw jej utworzenia, 
rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza 
wspierać na świecie: demokracji, państwa 
prawnego, powszechności 
i niepodzielności praw człowieka 
i podstawowych wolności, poszanowania 
godności ludzkiej, zasad równości 
i solidarności oraz poszanowania zasad 
Karty Narodów Zjednoczonych oraz 
prawa międzynarodowego.

Or. en

Poprawka 19
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W kontekście Światowej Organizacji 
Handlu oraz swoich stosunków 
dwustronnych Unia postuluje ambitne 

(5) W kontekście Światowej Organizacji 
Handlu oraz swoich stosunków 
dwustronnych Unia postuluje ambitne 
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otwarcie międzynarodowych rynków 
zamówień publicznych Unii i jej partnerów 
handlowych, w oparciu o zasadę 
wzajemności i obopólnych korzyści.

otwarcie międzynarodowych rynków 
zamówień publicznych Unii i jej partnerów 
handlowych, w oparciu o zasadę 
przejrzystości, obopólnych korzyści oraz 
z poszanowaniem wolnej i uczciwej 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W kontekście Światowej Organizacji 
Handlu oraz swoich stosunków 
dwustronnych Unia postuluje ambitne 
otwarcie międzynarodowych rynków 
zamówień publicznych Unii i jej partnerów 
handlowych, w oparciu o zasadę 
wzajemności i obopólnych korzyści.

(5) W kontekście Światowej Organizacji 
Handlu oraz swoich stosunków 
dwustronnych Unia postuluje ambitne 
otwarcie międzynarodowych rynków 
zamówień publicznych i koncesji Unii i jej 
partnerów handlowych, w oparciu o zasadę 
wzajemności i obopólnych korzyści.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych 
i dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną 
w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie 
obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje 
(ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie 
odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu. 
Na szczeblu międzynarodowym uregulowano dotychczas wyłącznie kwestię koncesji na roboty 
budowlane.

Poprawka 21
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W kontekście Światowej Organizacji 
Handlu oraz swoich stosunków 
dwustronnych Unia postuluje ambitne 
otwarcie międzynarodowych rynków 
zamówień publicznych Unii i jej partnerów 
handlowych, w oparciu o zasadę 
wzajemności i obopólnych korzyści.

(5) W kontekście Światowej Organizacji 
Handlu oraz swoich stosunków 
dwustronnych Unia postuluje ambitne 
otwarcie międzynarodowych rynków 
zamówień publicznych Unii i jej partnerów 
handlowych, mając na celu stworzenie 
równych warunków działania i dla
obopólnych korzyści.

Or. en

Poprawka 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W kontekście Światowej Organizacji 
Handlu oraz swoich stosunków 
dwustronnych Unia postuluje ambitne 
otwarcie międzynarodowych rynków 
zamówień publicznych Unii i jej partnerów 
handlowych, w oparciu o zasadę 
wzajemności i obopólnych korzyści.

(5) W kontekście Światowej Organizacji 
Handlu oraz swoich stosunków 
dwustronnych Unia postuluje ambitne 
otwarcie międzynarodowych rynków 
zamówień publicznych Unii i jej partnerów 
handlowych, w oparciu o zasadę 
wzajemności i obopólnych korzyści,
rozszerzając perspektywy wspólnego 
rynku, który staje się dzięki temu bardziej 
konkurencyjny, i realizując w ten sposób 
cele wspólnotowej polityki gospodarczej.

Or. it

Poprawka 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wiele państw trzecich jest niechętnych 
otwarciu swoich rynków zamówień 

(6) Wiele państw trzecich jest niechętnych 
otwarciu swoich rynków zamówień 
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publicznych na międzynarodową 
konkurencję bądź większemu otwarciu 
tych rynków ponad to, co ma dotąd 
miejsce. W rezultacie unijni wykonawcy 
napotykają praktyki restrykcyjne 
w udzielaniu zamówień w przypadku wielu 
partnerów handlowych Unii. Te praktyki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
skutkują utratą istotnych możliwości 
handlowych.

publicznych i koncesji na międzynarodową 
konkurencję bądź większemu otwarciu 
tych rynków ponad to, co ma dotąd 
miejsce. W rezultacie unijni wykonawcy 
napotykają praktyki restrykcyjne 
w udzielaniu zamówień i koncesji
w przypadku wielu partnerów handlowych 
Unii. Te praktyki restrykcyjne 
w udzielaniu zamówień i koncesji skutkują 
utratą istotnych możliwości handlowych.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Kluczowym celem niniejszego 
rozporządzenia jest wspieranie wzajemnej 
otwartości międzynarodowych rynków 
zamówień publicznych. Zapewnienie 
wzajemnie korzystnej konkurencji dla UE 
i jej partnerów handlowych umożliwi 
podniesienie poziomu konkurencyjności 
europejskiego rynku wewnętrznego oraz 
wspieranie wzrostu naszej gospodarki.

Or. en
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Poprawka 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Zgodnie z art. 207 TFUE wspólna 
polityka handlowa w dziedzinie zamówień 
publicznych powinna opierać się na 
jednolitych zasadach.

(8) Zgodnie z art. 207 TFUE wspólna 
polityka handlowa w dziedzinie zamówień 
publicznych i koncesji powinna opierać się 
na jednolitych zasadach.

Or. fr

Poprawka 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W interesie pewności prawa dla 
wykonawców i instytucji/podmiotów 
zamawiających z Unii oraz państw trzecich 
międzynarodowe zobowiązania dotyczące 
dostępu do rynku podjęte przez Unię 
wobec państw trzecich w dziedzinie 
zamówień publicznych powinny zostać 
odzwierciedlone w unijnym porządku 
prawnym, zapewniając tym samym ich 
skuteczne stosowanie. Komisja powinna 
wydać wytyczne na temat stosowania 
istniejących zobowiązań 
międzynarodowych Unii Europejskiej 
dotyczących dostępu do rynku. 
Wspomniane wytyczne powinny być 
regularnie aktualizowane i dostarczać 
łatwych w użyciu informacji.

(9) W interesie pewności prawa dla 
wykonawców i instytucji/podmiotów 
zamawiających z Unii oraz państw trzecich 
międzynarodowe zobowiązania dotyczące 
dostępu do rynku podjęte przez Unię 
wobec państw trzecich w dziedzinie 
zamówień publicznych i koncesji powinny 
zostać odzwierciedlone w unijnym 
porządku prawnym, zapewniając tym 
samym ich skuteczne stosowanie. Komisja 
powinna wydać wytyczne na temat 
stosowania istniejących zobowiązań 
międzynarodowych Unii Europejskiej 
dotyczących dostępu do rynku. 
Wspomniane wytyczne powinny być 
regularnie aktualizowane i dostarczać 
łatwych w użyciu informacji.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych 
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i dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy terminologią stosowaną 
w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, gdyż rozporządzenie 
obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), jak i koncesje 
(ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają zastosowanie 
odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie w rozporządzeniu. 
Na szczeblu międzynarodowym uregulowano dotychczas wyłącznie kwestię koncesji na roboty 
budowlane.

Poprawka 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Zamówień publicznych nie należy 
udzielać wykonawcom, którzy działali w
organizacji przestępczej, handlowali
ludźmi i korzystali z pracy dzieci oraz 
którzy nie przestrzegają zobowiązań 
wynikających z prawodawstwa Unii w 
zakresie praw socjalnych, prawa pracy i 
przepisów środowiskowych lub z 
przepisów prawa międzynarodowego 
dotyczących kwestii socjalnych, pracy i 
środowiska, zgodnie z dyrektywami w 
sprawie zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Realizacja celów dotyczących 
poprawy dostępu wykonawców z UE do 
rynków zamówień publicznych 
określonych państw trzecich chronionych 
za pomocą środków restrykcyjnych 

(10) Realizacja celów dotyczących 
poprawy dostępu wykonawców z UE do 
rynków zamówień publicznych i koncesji
określonych państw trzecich chronionych 
za pomocą środków restrykcyjnych 
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w udzielaniu zamówień, a także 
zachowania równych warunków 
konkurencji w ramach jednolitego rynku 
europejskiego, wymaga ujednolicenia 
w całej Unii Europejskiej zasad 
traktowania towarów i usług nieobjętych 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii.

w udzielaniu zamówień i koncesji, a także 
zachowania równych warunków 
konkurencji w ramach jednolitego rynku 
europejskiego, wymaga ujednolicenia 
w całej Unii Europejskiej zasad 
traktowania towarów i usług nieobjętych 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W tym celu należy ustalić reguły 
pochodzenia, tak aby instytucje/podmioty 
zamawiające wiedziały, czy dane towary i 
usługi są objęte międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii Europejskiej. 
Pochodzenie towaru należy ustalać zgodnie 
z art. 22-26 rozporządzenia (WE) nr
2913/1992 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 
Celny2. Zgodnie z tym rozporządzeniem 
towar należy uznać za towar unijny, jeżeli 
został w całości uzyskany lub 
wyprodukowany w Unii. Towar, w którego 
produkcję zaangażowane jest co najmniej 
jedno państwo trzecie, jest uznawany za 
pochodzący z państwa, w którym został 
poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie 

(11) W tym celu należy ustalić reguły 
pochodzenia, tak aby instytucje/podmioty 
zamawiające wiedziały, czy dane towary i 
usługi są objęte międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii Europejskiej. 
Pochodzenie towaru należy ustalać zgodnie 
z art. 52–55 rozporządzenia nr
XXXX/2013 Parlamentu i Rady 
ustanawiającego Unijny Kodeks Celny, w 
tym dodatkowych przepisów, które mają 
zostać przyjęte na podstawie art. 55. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem towar 
należy uznać za towar unijny, jeżeli został 
w całości uzyskany lub wyprodukowany w 
Unii. Towar, w którego produkcję 
zaangażowane jest co najmniej jedno 
państwo trzecie, jest uznawany za 
pochodzący z państwa, w którym został 
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uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, 
które spowodowało wytworzenie nowego 
produktu lub stanowiło istotny etap 
wytwarzania w przedsiębiorstwie 
przystosowanym do tego celu. 
Pochodzenie usługi należy ustalać na 
podstawie pochodzenia dostarczającej go 
osoby fizycznej lub prawnej. Wytyczne, o 
których mowa w motywie 9, powinny 
obejmować zastosowanie reguł 
pochodzenia w praktyce.

poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie 
uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, 
które spowodowało wytworzenie nowego 
produktu lub stanowiło istotny etap 
wytwarzania w przedsiębiorstwie 
przystosowanym do tego celu. 
Pochodzenie usługi należy ustalać na 
podstawie pochodzenia dostarczającej go 
osoby fizycznej lub prawnej. Wytyczne, o 
których mowa w motywie 9, powinny 
obejmować zastosowanie reguł 
pochodzenia w praktyce.

Or. en

Poprawka 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna ocenić, czy wyrazić 
zgodę na to, by instytucje/podmioty 
zamawiające w rozumieniu dyrektyw 
[2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 
dyrektywy [….] Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia [….]….w sprawie udzielania 
koncesji], w przypadku zamówień 
o szacunkowej wartości na poziomie lub 
powyżej 5 000 000 EUR, wykluczyły 
z postępowań o udzielenie zamówienia 
towary i usługi nieobjęte 
międzynarodowymi zobowiązaniami ze 
strony Unii Europejskiej.

(12) Komisja powinna ocenić, czy wyrazić 
zgodę na to, by instytucje/podmioty 
zamawiające w rozumieniu dyrektyw 
[2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 
dyrektywy […] Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia […] w sprawie udzielania 
koncesji], w przypadku zamówień 
i koncesji o szacunkowej wartości na 
poziomie lub powyżej 5 000 000 EUR, 
wykluczyły z postępowań o udzielenie 
zamówienia lub z postępowań o udzielenie 
koncesji towary i usługi nieobjęte 
międzynarodowymi zobowiązaniami ze 
strony Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
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jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 31
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna ocenić, czy wyrazić 
zgodę na to, by instytucje/podmioty 
zamawiające w rozumieniu dyrektyw 
[2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 
dyrektywy [….] Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia [….]….w sprawie udzielania 
koncesji], w przypadku zamówień 
o szacunkowej wartości na poziomie lub 
powyżej 5 000 000 EUR, wykluczyły
z postępowań o udzielenie zamówienia 
towary i usługi nieobjęte 
międzynarodowymi zobowiązaniami ze 
strony Unii Europejskiej.

(12) Instytucje/podmioty zamawiające 
w rozumieniu dyrektyw [2004/17/WE 
i 2004/18/WE oraz dyrektywy […] 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
[…] w sprawie udzielania koncesji] mogą 
wykluczać z postępowań o udzielenie 
zamówienia towary i usługi nieobjęte 
międzynarodowymi zobowiązaniami ze 
strony Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W interesie przejrzystości 
instytucje/podmioty zamawiające 
zamierzające skorzystać ze swoich 
uprawnień zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w zakresie wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia 
ofert obejmujących towary lub usługi 
pochodzące spoza Unii Europejskiej, 

(13) W interesie przejrzystości 
instytucje/podmioty zamawiające 
zamierzające skorzystać ze swoich 
uprawnień zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w zakresie wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia 
lub z postępowania o udzielenie koncesji
ofert obejmujących towary lub usługi 
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w których wartość towarów i usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50 % całkowitej wartości danych towarów 
i usług, powinny poinformować o tym 
wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu 
publikowanym w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

pochodzące spoza Unii Europejskiej, 
w których wartość towarów i usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50 % całkowitej wartości danych towarów 
i usług, powinny poinformować o tym 
wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu 
publikowanym w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 33
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W przypadku zamówień o 
szacunkowej wartości na poziomie lub 
powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna 
wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, 
jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca 
dostępu do rynku w dziedzinie zamówień 
publicznych pomiędzy Unią a państwem, z 
którego pochodzą dane towary lub usługi, 
zawiera – w odniesieniu do towarów lub 
usług, których dotyczy proponowane 
wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia 
dostępu do rynku ze strony Unii. W 
przypadku braku takiej umowy Komisja 
powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, 
jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
prowadzące do braku znaczącej

(15) W przypadku zamówień o 
szacunkowej wartości na poziomie lub 
powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna 
wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, 
jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca 
dostępu do rynku w dziedzinie zamówień 
publicznych pomiędzy Unią a państwem, z 
którego pochodzą dane towary lub usługi, 
zawiera – w odniesieniu do towarów lub 
usług, których dotyczy proponowane 
wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia 
dostępu do rynku ze strony Unii. W 
przypadku braku takiej umowy Komisja 
powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, 
jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
prowadzące do braku znaczącego otwarcia
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wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim. Należy 
domniemywać braku znaczącej
wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w 
udzielaniu zamówień skutkują poważną i 
powtarzającą się dyskryminacją 
wykonawców, towarów i usług z UE.

rynku między Unią a danym państwem 
trzecim. Należy domniemywać braku 
znaczących równych warunków działania 
w odniesieniu do otwarcia rynku, jeżeli 
środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
skutkują poważną i powtarzającą się 
dyskryminacją wykonawców, towarów i 
usług z UE.

Or. en

Poprawka 34
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W przypadku zamówień 
o szacunkowej wartości na poziomie lub 
powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna 
wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, 
jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca 
dostępu do rynku w dziedzinie zamówień 
publicznych pomiędzy Unią a państwem, 
z którego pochodzą dane towary lub usługi, 
zawiera – w odniesieniu do towarów lub 
usług, których dotyczy proponowane 
wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia 
dostępu do rynku ze strony Unii. 
W przypadku braku takiej umowy Komisja 
powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, 
jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim. Należy 
domniemywać braku znaczącej 
wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne 
w udzielaniu zamówień skutkują poważną 
i powtarzającą się dyskryminacją 
wykonawców, towarów i usług z UE.

(15) W przypadku zamówień i koncesji
o szacunkowej wartości na poziomie lub 
powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna 
wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, 
jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca 
dostępu do rynku w dziedzinie zamówień 
publicznych lub koncesji pomiędzy Unią 
a państwem, z którego pochodzą dane 
towary lub usługi, zawiera – w odniesieniu 
do towarów lub usług, których dotyczy 
proponowane wykluczenie – wyraźne 
zastrzeżenia dostępu do rynku ze strony 
Unii. W przypadku braku takiej umowy 
Komisja powinna wyrazić zgodę na 
wykluczenie, jeżeli państwo trzecie 
utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu 
zamówień lub koncesji prowadzące do 
braku znaczącej wzajemności w otwarciu 
rynku między Unią a danym państwem 
trzecim. Należy domniemywać braku 
znaczącej wzajemności, jeżeli środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień lub 
koncesji skutkują poważną i powtarzającą 
się dyskryminacją wykonawców, towarów 
i usług z UE.

Or. fr
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Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 35
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczącej wzajemności, Komisja powinna 
badać, w jakim stopniu prawo zamówień 
publicznych danego państwa zapewnia 
przejrzystość zgodnie z 
międzynarodowymi standardami w 
dziedzinie zamówień publicznych oraz 
wyklucza możliwość dyskryminacji 
unijnych towarów, usług i wykonawców. 
Ponadto powinna ona badać, w jakim 
stopniu organy publiczne oraz/lub 
poszczególni zamawiający utrzymują bądź 
przyjmują praktyki dyskryminujące 
towary, usługi i wykonawców z Unii.

(16) Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczących równych warunków działania, 
Komisja powinna badać, w jakim stopniu 
prawo zamówień publicznych danego 
państwa zapewnia przejrzystość zgodnie z 
międzynarodowymi standardami w 
dziedzinie zamówień publicznych oraz 
wyklucza możliwość dyskryminacji 
unijnych towarów, usług i wykonawców. 
Ponadto powinna ona badać, w jakim 
stopniu organy publiczne oraz/lub 
poszczególni zamawiający utrzymują bądź 
przyjmują praktyki dyskryminujące 
towary, usługi i wykonawców z Unii.

Or. en

Poprawka 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Dokonując oceny, czy występuje brak (16) Dokonując oceny, czy występuje brak 
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znaczącej wzajemności, Komisja powinna 
badać, w jakim stopniu prawo zamówień 
publicznych danego państwa zapewnia 
przejrzystość zgodnie 
z międzynarodowymi standardami 
w dziedzinie zamówień publicznych oraz 
wyklucza możliwość dyskryminacji 
unijnych towarów, usług i wykonawców. 
Ponadto powinna ona badać, w jakim 
stopniu organy publiczne oraz/lub 
poszczególni zamawiający utrzymują bądź 
przyjmują praktyki dyskryminujące 
towary, usługi i wykonawców z Unii.

znaczącej wzajemności, Komisja powinna 
badać, w jakim stopniu prawo zamówień 
publicznych i koncesji danego państwa 
zapewnia przejrzystość zgodnie 
z międzynarodowymi standardami 
w dziedzinie zamówień publicznych 
i koncesji oraz wyklucza możliwość 
dyskryminacji unijnych towarów, usług 
i wykonawców. Ponadto powinna ona 
badać, w jakim stopniu organy publiczne 
oraz/lub poszczególni zamawiający 
utrzymują bądź przyjmują praktyki 
dyskryminujące towary, usługi 
i wykonawców z Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu. Na szczeblu międzynarodowym uregulowano dotychczas wyłącznie kwestię 
koncesji na roboty budowlane.

Poprawka 37
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Przestrzegania przepisów 
socjalnych, prawa pracy i przepisów 
środowiskowych obowiązujących w 
miejscu pracy w państwie trzecim, 
określonych w konwencjach 
międzynarodowych, takich jak konwencja 
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 
94, oraz w układach zbiorowych, nie 
należy postrzegać jako praktyk 
dyskryminacyjnych.
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Or. en

Poprawka 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Komisja powinna być w stanie 
zapobiegać ewentualnemu negatywnemu 
wpływowi planowanego wykluczenia na 
negocjacje handlowe prowadzone z danym 
państwem. W związku z tym Komisja 
powinna, w przypadku gdy dane państwo 
prowadzi z Unią istotne negocjacje 
dotyczące dostępu do rynku w dziedzinie 
zamówień publicznych, a Komisja uważa, 
że istnieje realna szansa usunięcia 
w bliskiej przyszłości praktyk 
restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, 
mieć możliwość przyjęcia aktu 
wykonawczego stanowiącego, iż nie należy 
wykluczać towarów i usług pochodzących 
z tego państwa z postępowań o udzielenie 
zamówienia przez okres jednego roku.

(17) Komisja powinna być w stanie 
zapobiegać ewentualnemu negatywnemu 
wpływowi planowanego wykluczenia na 
negocjacje handlowe prowadzone z danym 
państwem. W związku z tym Komisja 
powinna, w przypadku gdy dane państwo 
prowadzi z Unią istotne negocjacje 
dotyczące dostępu do rynku w dziedzinie 
zamówień publicznych lub koncesji, 
a Komisja uważa, że istnieje realna szansa 
usunięcia w bliskiej przyszłości praktyk 
restrykcyjnych w udzielaniu zamówień lub 
koncesji, mieć możliwość przyjęcia aktu 
wykonawczego stanowiącego, iż nie należy 
wykluczać towarów i usług pochodzących 
z tego państwa z postępowań o udzielenie 
zamówienia lub koncesji przez okres 
jednego roku.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 39
Philippe Juvin, Frank Engel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W świetle faktu, iż dostęp towarów 
i usług z państw trzecich do unijnego rynku 
zamówień publicznych wchodzi w zakres 
wspólnej polityki handlowej, państwa 
członkowskie lub ich instytucje/podmioty 
zamawiające nie powinny mieć możliwości 
ograniczania dostępu towarów lub usług 
z państw trzecich do swoich postępowań 
przetargowych za pomocą jakichkolwiek 
środków innych niż przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu.

(18) W świetle faktu, iż dostęp towarów 
i usług z państw trzecich do unijnego rynku 
zamówień publicznych i koncesji wchodzi 
w zakres wspólnej polityki handlowej, 
państwa członkowskie lub ich 
instytucje/podmioty zamawiające nie 
powinny mieć możliwości ograniczania 
dostępu towarów lub usług z państw 
trzecich do swoich postępowań 
przetargowych za pomocą jakichkolwiek 
środków innych niż przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 40
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W świetle znaczących trudności 
instytucji/podmiotów zamawiających 
związanych z oceną wyjaśnień oferentów 
w kontekście ofert obejmujących towary 
lub usługi pochodzące spoza Unii 
Europejskiej, w których wartość towarów i 
usług nieobjętych zobowiązaniami 
przekracza 50 % całkowitej wartości 

(19) W świetle znaczących trudności 
instytucji/podmiotów zamawiających 
związanych z oceną wyjaśnień oferentów
w kontekście ofert obejmujących towary 
lub usługi pochodzące spoza Unii 
Europejskiej, w których wartość towarów i 
usług nieobjętych zobowiązaniami 
przekracza 50 % całkowitej wartości 
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danych towarów i usług, należy zapewnić 
większą przejrzystość w zakresie 
traktowania rażąco tanich ofert. 
Niezależnie od przepisów przewidzianych 
w art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych oraz art. 79 dyrektywy w 
sprawie udzielania zamówień przez 
podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych, instytucje/podmioty 
zamawiające, które zamierzają 
zaakceptować tego rodzaju rażąco tanią 
ofertę, powinny poinformować o tym 
pozostałych oferentów na piśmie, podając 
przy tym uzasadnienie rażąco niskiego 
poziomu ceny lub kosztów. Umożliwi to 
wspomnianym oferentom bardziej 
precyzyjną ocenę, czy zwycięski oferent 
jest w stanie zrealizować w pełni 
zamówienie na warunkach określonych w 
dokumentach przetargowych. Tym samym 
te dodatkowe informacje pozwolą 
zapewnić w większym stopniu równe 
warunki działania na rynku zamówień 
publicznych UE.

danych towarów i usług, należy zapewnić 
większą przejrzystość w zakresie
traktowania rażąco tanich ofert. Oferty, 
które wydają się rażąco tanie 
w odniesieniu do robót budowlanych, 
dostaw lub usług, mogą opierać się na 
błędnych pod względem technicznym, 
ekonomicznym lub prawnym założeniach 
lub praktykach. Niezależnie od przepisów 
przewidzianych w art. 69 dyrektywy 
20XX/XXX/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1 oraz art. 79 
dyrektywy 20XX/XXX/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady2 instytucje/podmioty 
zamawiające, które zamierzają 
zaakceptować tego rodzaju rażąco tanią 
ofertę, powinny poinformować o tym 
pozostałych oferentów na piśmie, podając 
przy tym uzasadnienie rażąco niskiego 
poziomu ceny lub kosztów. W przypadku 
gdy oferent nie jest w stanie przedstawić 
wystarczającego wyjaśnienia, instytucji 
zamawiającej powinno przysługiwać 
prawo do odrzucenia oferty. Umożliwi to 
wspomnianym oferentom bardziej 
precyzyjną ocenę, czy zwycięski oferent 
jest w stanie zrealizować w pełni 
zamówienie na warunkach określonych w 
dokumentach przetargowych. Tym samym 
te dodatkowe informacje pozwolą 
zapewnić w większym stopniu równe 
warunki działania na rynku zamówień 
publicznych UE.
_________________
1Dyrektywa 20XX/XXX/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
zamówień publicznych (Dz.U. XXX) 
(2011/0438(COD)).
2Dyrektywa 20XX/XXX/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych (Dz.U. XXX) 
(2011/0439(COD)).
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Or. en

Poprawka 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna mieć możliwość 
wszczęcia w dowolnym momencie, 
z własnej inicjatywy lub na wniosek 
zainteresowanych stron, zewnętrznego 
postępowania wyjaśniającego w sprawie 
praktyk restrykcyjnych w udzielaniu 
zamówień utrzymywanych rzekomo przez 
państwo trzecie. W tym kontekście należy 
w szczególności uwzględnić fakt 
wyrażenia przez Komisję zgody na szereg 
planowanych wykluczeń dotyczących 
państwa trzeciego zgodnie z art. 6 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia. Tego rodzaju 
postępowania wyjaśniające powinny 
pozostawać bez uszczerbku dla 
rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 
z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego 
procedury wspólnotowe w zakresie 
wspólnej polityki handlowej w celu 
zapewnienia wykonania praw Wspólnoty 
zgodnie z zasadami handlu 
międzynarodowego, w szczególności tymi 
ustanowionymi pod auspicjami Światowej 
Organizacji Handlu.

(20) Komisja powinna mieć możliwość 
wszczęcia w dowolnym momencie, 
z własnej inicjatywy lub na wniosek 
zainteresowanych stron, zewnętrznego 
postępowania wyjaśniającego w sprawie 
praktyk restrykcyjnych w udzielaniu 
zamówień i koncesji utrzymywanych 
rzekomo przez państwo trzecie. W tym 
kontekście należy w szczególności 
uwzględnić fakt wyrażenia przez Komisję 
zgody na szereg planowanych wykluczeń 
dotyczących państwa trzeciego zgodnie 
z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. 
Tego rodzaju postępowania wyjaśniające 
powinny pozostawać bez uszczerbku dla 
rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 
z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego 
procedury wspólnotowe w zakresie 
wspólnej polityki handlowej w celu 
zapewnienia wykonania praw Wspólnoty 
zgodnie z zasadami handlu 
międzynarodowego, w szczególności tymi 
ustanowionymi pod auspicjami Światowej 
Organizacji Handlu.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.
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Poprawka 42
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Jeżeli Komisja, na podstawie 
dostępnych jej informacji, ma powód, aby 
uważać, iż państwo trzecie przyjęło lub 
utrzymuje praktykę restrykcyjną 
w udzielaniu zamówień, powinna mieć 
możliwość wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego. Jeżeli istnienie praktyki 
restrykcyjnej w udzielaniu zamówień 
w państwie trzecim potwierdzi się, 
Komisja powinna zaprosić dane państwo 
do podjęcia konsultacji w celu poprawy 
możliwości przetargowych dla 
wykonawców, towarów i usług z UE 
w zamówieniach publicznych w tym 
państwie.

(21) Jeżeli Komisja, na podstawie 
dostępnych jej informacji, ma powód, aby 
uważać, iż państwo trzecie przyjęło lub 
utrzymuje praktykę restrykcyjną 
w udzielaniu zamówień lub koncesji, 
powinna mieć możliwość wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego. Jeżeli 
istnienie praktyki restrykcyjnej 
w udzielaniu zamówień lub koncesji
w państwie trzecim potwierdzi się, 
Komisja powinna zaprosić dane państwo 
do podjęcia konsultacji w celu poprawy 
możliwości przetargowych dla 
wykonawców, towarów i usług z UE 
w zamówieniach publicznych lub 
koncesjach w tym państwie.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Tego rodzaju środki mogą obejmować 
obowiązkowe wykluczanie towarów 
i usług z państwa trzeciego z postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego 
w Unii Europejskiej, bądź mogą poddawać 
oferty zawierające towary lub usługi 
pochodzące z tego państwa obowiązkowej 
karze cenowej. Aby zapobiec obchodzeniu 
tych środków, konieczne może być 
również wykluczenie określonych osób 
prawnych, mających siedzibę w Unii 
Europejskiej i kontrolowanych przez 
podmioty zagraniczne lub będących ich 
własnością, które nie prowadzą istotnej 
działalności gospodarczej bezpośrednio 
i skutecznie powiązanej z gospodarką 
danego państwa członkowskiego. 
Odpowiednie środki nie powinny być 
nieproporcjonalne do praktyk 
restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, na 
które stanowią odpowiedź.

(23) Tego rodzaju środki mogą obejmować 
obowiązkowe wykluczanie towarów 
i usług z państwa trzeciego z postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego lub 
koncesji w Unii Europejskiej bądź mogą 
poddawać oferty zawierające towary lub 
usługi pochodzące z tego państwa 
obowiązkowej karze cenowej. Aby 
zapobiec obchodzeniu tych środków, 
konieczne może być również wykluczenie 
określonych osób prawnych, mających 
siedzibę w Unii Europejskiej 
i kontrolowanych przez podmioty 
zagraniczne lub będących ich własnością, 
które nie prowadzą istotnej działalności 
gospodarczej bezpośrednio i skutecznie 
powiązanej z gospodarką danego państwa 
członkowskiego. Odpowiednie środki nie 
powinny być nieproporcjonalne do praktyk 
restrykcyjnych w udzielaniu zamówień lub 
koncesji, na które stanowią odpowiedź.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby odzwierciedlić w unijnym (27) Aby odzwierciedlić w unijnym 
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porządku prawnym międzynarodowe 
zobowiązania dotyczące dostępu do rynku 
podjęte przez Unię w dziedzinie zamówień 
publicznych po przyjęciu niniejszego 
rozporządzenia, należy powierzyć Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w zakresie zmiany wykazu umów 
międzynarodowych stanowiącego 
załącznik do niniejszego rozporządzenia. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie 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.

porządku prawnym międzynarodowe 
zobowiązania dotyczące dostępu do rynku 
podjęte przez Unię w dziedzinie zamówień 
publicznych i koncesji po przyjęciu 
niniejszego rozporządzenia, należy 
powierzyć Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w zakresie zmiany wykazu 
umów międzynarodowych stanowiącego 
załącznik do niniejszego rozporządzenia. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie 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.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
dla realizacji podstawowego celu 
dotyczącego ustanowienia wspólnej 
polityki zewnętrznej w dziedzinie 
zamówień publicznych konieczne 

(31) Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
dla realizacji podstawowego celu 
dotyczącego ustanowienia wspólnej 
polityki zewnętrznej w dziedzinie 
zamówień publicznych i koncesji
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i właściwe jest określenie zasad 
traktowania towarów i usług nieobjętych 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii 
Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie 
w sprawie dostępu wykonawców, towarów 
i usług z państw trzecich nie wykracza 
poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia 
zamierzonych celów, zgodnie z art. 5 
akapit trzeci Traktatu o Unii Europejskiej,

konieczne i właściwe jest określenie zasad 
traktowania towarów i usług nieobjętych 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii 
Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie 
w sprawie dostępu wykonawców, towarów 
i usług z państw trzecich nie wykracza 
poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia 
zamierzonych celów, zgodnie z art. 5 
akapit trzeci Traktatu o Unii Europejskiej,

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady 
dostępu towarów i usług z państw trzecich 
do zamówień udzielanych na potrzeby 
realizacji robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawy towarów 
i świadczenia usług przez 
instytucje/podmioty zamawiające z Unii, 
a także ustanawia procedury wspierające 
negocjacje dotyczące dostępu unijnych 
towarów i usług do rynków zamówień 
publicznych państw trzecich.

1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady 
dostępu towarów i usług z państw trzecich 
do zamówień i koncesji udzielanych, 
w zależności od charakteru danej umowy,
na potrzeby realizacji robót budowlanych 
lub obiektu budowlanego, dostawy 
towarów i świadczenia usług przez 
instytucje/podmioty zamawiające z Unii, 
a także ustanawia procedury wspierające 
negocjacje dotyczące dostępu unijnych 
towarów i usług do rynków zamówień 
publicznych i koncesji państw trzecich.

Or. fr
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Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu. Jako że nie istnieją koncesje na dostawy, dodano sformułowanie 
„w zależności od charakteru danej umowy”.

Poprawka 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady 
dostępu towarów i usług z państw trzecich 
do zamówień udzielanych na potrzeby 
realizacji robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawy towarów i 
świadczenia usług przez 
instytucje/podmioty zamawiające z Unii, a 
także ustanawia procedury wspierające 
negocjacje dotyczące dostępu unijnych 
towarów i usług do rynków zamówień 
publicznych państw trzecich.

1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady 
dostępu towarów i usług z państw trzecich 
do zamówień udzielanych na potrzeby 
realizacji robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawy towarów i 
świadczenia usług przez 
instytucje/podmioty zamawiające z Unii, a 
także ustanawia procedury wspierające 
negocjacje dotyczące dostępu unijnych 
towarów i usług do rynków zamówień 
publicznych państw trzecich, mając na 
uwadze wspieranie wzajemnego otwarcia 
rynków zamówień publicznych pomiędzy 
Unią a jej partnerami handlowymi.

Or. en

Poprawka 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie nie wpływa 
na swobodę państw członkowskich w 
zakresie definiowania, zgodnie z prawem 
Unii, usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym, określania, w jaki 
sposób usługi te powinny być 
zorganizowane i finansowane, zgodnie z 
zasadami pomocy państwa, oraz 
określania szczególnych obowiązków, 
którym te usługi podlegają. Niniejsze 
rozporządzenie nie wpływa także na 
decyzję organów publicznych dotyczącą 
sposobu i zakresu, w jakich chcą one 
wykonywać swoje funkcje publiczne 
zgodnie z protokołem nr 26 w sprawie 
usług świadczonych w interesie ogólnym 
oraz art. 14 TFUE. Dotyczy to również 
polityki Unii Europejskiej w stosunku do 
państw trzecich.

Or. en

Poprawka 49
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do zamówień dotyczących towarów i usług 
zamawianych do celów rządowych, a nie 
w celu ich komercyjnej odsprzedaży ani 
w celu wykorzystania ich do produkcji 
towarów lub świadczenia usług 
w sprzedaży komercyjnej.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do zamówień dotyczących towarów i usług 
zamawianych do celów rządowych oraz do 
koncesji dotyczących usług świadczonych 
do celów rządowych, a nie w celu ich 
komercyjnej odsprzedaży ani w celu 
wykorzystania ich do produkcji towarów 
lub świadczenia usług w sprzedaży 
komercyjnej.

Or. fr
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Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu. Nie istnieją koncesje na dostawę towarów.

Poprawka 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) „wykonawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną lub podmiot 
publiczny lub grupę takich osób i/lub 
podmiotów, w tym tymczasowe 
stowarzyszenia przedsiębiorstw, które 
oferują wykonanie robót budowlanych lub 
obiektu budowlanego, dostawę produktów 
lub świadczenie usług na rynku;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie zgodnie ze zmianami wynikającymi z negocjacji dotyczących dyrektywy w 
sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 51
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający” oznacza „instytucję 
zamawiającą” zgodnie z definicją w [art. 1 

c) „instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający” oznacza państwo, władze 
regionalne lub lokalne, podmioty prawa 
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ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE] oraz 
„podmiot zamawiający” zgodnie z 
definicją w [art. 2 dyrektywy 2004/17/WE 
oraz art. 3 i 4 dyrektywy 20.. w sprawie 
udzielania koncesji];

publicznego, stowarzyszenia utworzone 
przez jeden podmiot prawa publicznego 
lub większą ich liczbę zgodnie z definicją 
w [art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE] 
oraz „podmiot zamawiający” zgodnie z 
definicją w [art. 2 dyrektywy 2004/17/WE 
oraz art. 3 i 4 dyrektywy 20.. w sprawie 
udzielania koncesji];

Or. en

Poprawka 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „towary lub usługi objęte 
zobowiązaniami” oznaczają towary lub 
usługi pochodzące z państwa, z którym 
Unia zawarła umowę międzynarodową 
w dziedzinie zamówień publicznych 
zawierającą zobowiązania dotyczące 
dostępu do rynku, i w odniesieniu do 
których przedmiotowa umowa ma 
zastosowanie. Załącznik I do niniejszego 
rozporządzenia zawiera wykaz stosownych 
umów;

d) „towary lub usługi objęte 
zobowiązaniami” oznaczają towary lub 
usługi pochodzące z państwa, z którym 
Unia zawarła umowę międzynarodową 
w dziedzinie zamówień publicznych 
i koncesji zawierającą zobowiązania 
dotyczące dostępu do rynku 
i w odniesieniu do których przedmiotowa 
umowa ma zastosowanie. Załącznik I do 
niniejszego rozporządzenia zawiera wykaz 
stosownych umów;

(Powyższa zmiana ma zastosowanie do 
całości analizowanego tekstu 
ustawodawczego (dodanie odniesienia do 
koncesji tam, gdzie mowa o zamówieniach 
publicznych); jego przyjęcie wymaga 
zmian technicznych w całym tekście).

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
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jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „brak znaczącej wzajemności” 
oznacza stosowanie środków 
restrykcyjnych w udzielaniu zamówień lub 
koncesji skutkujących poważną 
i powtarzającą się dyskryminacją 
unijnych wykonawców, towarów i usług. 
Brak znaczącej wzajemności może 
wynikać w szczególności:
a) z braku międzynarodowych zobowiązań 
państwa trzeciego w zakresie zamówień 
publicznych i koncesji zapewniających 
przejrzystość i zakazujących wszelkiej 
dyskryminacji unijnych wykonawców, 
towarów i usług;
b) z przepisów ustawowych lub ze środków 
wykonawczych państwa trzeciego 
dotyczących lub niedotyczących zamówień 
publicznych lub koncesji, przewidujących 
lub pociągających za sobą brak 
przejrzystości lub dyskryminację unijnych 
wykonawców, towarów i usług;
c) z przyjęcia lub wdrożenia przez 
poszczególne organy publiczne lub 
podmioty zamawiające państwa trzeciego 
praktyk dyskryminujących wykonawców, 
towary lub usługi z Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

„Brak znaczącej wzajemności” należy do podstawowych pojęć wniosku dotyczącego 
rozporządzenia i wymaga zdefiniowania. Niemniej Komisja musi analizować każdy przypadek 
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z osobna, a przeprowadzana przez nią analiza może tym samym obejmować środki 
niewyszczególnione w przedmiotowym rozporządzeniu w zależności od konkretnej sytuacji 
podlegającej ocenie, w związku z czym zaproponowana definicja nie ma charakteru 
wyczerpującego.

Poprawka 54
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „zastrzeżenie dostępu do rynku” 
oznacza wszelkie wyjątki i odstępstwa 
zastosowane przez państwo, z którym Unia 
zawarła umowę międzynarodową 
w dziedzinie zamówień publicznych lub 
koncesji zawierającą zobowiązania 
dotyczące dostępu do rynku;

Or. fr

Poprawka 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) „zadowalające środki zaradcze lub 
naprawcze” oznaczają usunięcie środków 
restrykcyjnych, będących przedmiotem 
postępowania wyjaśniającego 
przeprowadzanego przez Komisję.

Or. en

Poprawka 56
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) „brak znaczącej wzajemności” 
oznacza wszelkie środki restrykcyjne 
w dostępie do zamówień publicznych lub 
koncesji skutkujące poważną 
i powtarzającą się dyskryminacją 
unijnych wykonawców, towarów i usług, 
wynikające w szczególności 
z dyskryminujących przepisów 
ustawowych lub administracyjnych lub, 
pod względem formalnym lub 
praktycznym, braku gwarancji 
sprawiedliwego i przejrzystego 
traktowania;

Or. fr

Poprawka 57
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) „środki zaradcze/naprawcze” 
oznaczają zniesienie środków 
restrykcyjnych wskazanych przez Komisję 
w toku postępowania wyjaśniającego.

Or. fr

Poprawka 58
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) realizację robót budowlanych lub
obiektu budowlanego w rozumieniu 
dyrektyw [2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 
dyrektywy 201./.. w sprawie udzielania 
koncesji] uznaje się do celów niniejszego 
rozporządzenia za świadczenie usługi;

d) „obiekt budowlany” oznacza wynik
całości robót budowlanych w zakresie 
budownictwa lub inżynierii lądowej i 
wodnej, który może samoistnie spełniać 
funkcję gospodarczą lub techniczną.

„Zamówienia publiczne na roboty 
budowlane” oznaczają zamówienia 
publiczne, których przedmiotem jest jedno 
z następujących działań:
a) wykonanie albo zarówno 
zaprojektowanie, jak i wykonanie robót 
budowlanych związanych z jednym z 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku II;
b) wykonanie albo zarówno 
zaprojektowanie, jak i wykonanie obiektu 
budowlanego;

c) realizacja, za pomocą dowolnych 
środków, obiektu budowlanego 
odpowiadającego wymogom określonym 
przez instytucję zamawiającą mającą 
decydujący wpływ na rodzaj lub projekt 
obiektu;

Or. en

Poprawka 59
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 60
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d – punkt 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „zamówienia publiczne na usługi” 
oznaczają zamówienia publiczne, których 
przedmiotem jest świadczenie usług 
innych niż te, o których mowa w ust. 2 
lit. d);

Or. en

Poprawka 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „obowiązkowa kara cenowa” odnosi się 
do obowiązku podmiotów zamawiających 
w zakresie podniesienia, z pewnymi 
wyjątkami, ceny usług lub towarów 
pochodzących z określonych państw 
trzecich, które zostały zaoferowane 
w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia.

e) „obowiązkowa kara cenowa” odnosi się 
do obowiązku podmiotów zamawiających 
w zakresie podniesienia, z pewnymi 
wyjątkami, ceny usług lub towarów 
pochodzących z określonych państw 
trzecich, które zostały zaoferowane 
w postępowaniach o udzielenie
zamówienia lub koncesji.
(Powyższa zmiana ma zastosowanie do 
całości analizowanego tekstu 
ustawodawczego (dodanie odniesienia do 
koncesji tam, gdzie mowa 
o postępowaniach o udzielenie 
zamówienia, zarówno w liczbie 
pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej); jego 
przyjęcie wymaga zmian technicznych 



AM\943395PL.doc 35/74 PE516.621v01-00

PL

w całym tekście).

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „zastrzeżenia dostępu do rynku” 
oznaczają każdy wyjątek i odstępstwo od 
umowy międzynarodowej w dziedzinie 
zamówień publicznych zawierających 
zobowiązania dotyczące dostępu do rynku.

Or. en

Poprawka 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pochodzenie towaru ustala się zgodnie z 
art. 22–26 rozporządzenia (WE) nr
2913/1992 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 
Celny18.

1. Pochodzenie towaru ustala się zgodnie z
art. 52–55 – w tym z aktami 
delegowanymi, które mają zostać przyjęte 
na podstawie art. 55 – rozporządzenia nr
XXXX/2013 Parlamentu i Rady 
ustanawiającego Unijny Kodeks Celny.
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Or. en

Poprawka 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy udzielaniu zamówień na potrzeby 
realizacji robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawy towarów lub 
świadczenia usług, instytucje/podmioty 
zamawiające traktują towary i usługi objęte 
zobowiązaniami na równi z towarami 
i usługami pochodzącymi z UE.

Przy udzielaniu zamówień na potrzeby 
realizacji robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawy towarów lub 
świadczenia usług lub przy udzielaniu 
koncesji na potrzeby realizacji robót 
budowlanych lub świadczenia usług, 
instytucje/podmioty zamawiające traktują 
towary i usługi objęte zobowiązaniami na 
równi z towarami i usługami 
pochodzącymi z UE.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu. Nie istnieją natomiast koncesje na dostawę towarów.

Poprawka 65
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) na wniosek poszczególnych podmiotów 
zamawiających zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 6;

skreślona



AM\943395PL.doc 37/74 PE516.621v01-00

PL

Or. en

Poprawka 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł w negatywny sposób wpływałby na jednolity rynek poprzez umożliwienie 
wykluczania ofert przedstawionych przez dostawców z państw trzecich, nawet jeśli 
przedsiębiorstwo z państwa członkowskiego UE jest w posiadaniu znaczącego udziału (aż do 
49 %). Unijnym przedsiębiorstwom, które są dostawcami dla przedsiębiorstw z państw 
trzecich lub są zależne od tych przedsiębiorstw w odniesieniu do swojego łańcucha dostaw, 
odebrana zostałaby tym samym możliwość uczestnictwa w zamówieniach publicznych.
Mogłoby to spowodować długoterminową szkodę dla rynku wewnętrznego poprzez 
ograniczenie konkurencji.

Poprawka 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawo instytucji/podmiotów 
zamawiających do wykluczania ofert 
obejmujących towary i usługi nieobjęte 
zobowiązaniami

Wykluczanie ofert obejmujących towary i 
usługi nieobjęte zobowiązaniami

Or. en

Poprawka 68
Morten Løkkegaard



PE516.621v01-00 38/74 AM\943395PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek instytucji 
zamawiającej/podmiotu zamawiającego, w 
przypadku zamówień o szacunkowej 
wartości na poziomie lub powyżej 5 000 
000 EUR bez podatku od wartości dodanej 
(VAT), Komisja ocenia, czy wyrazić zgodę 
na wykluczenie z postępowania o 
udzielenie zamówienia oferty obejmującej 
towary lub usługi pochodzące spoza Unii, 
jeżeli wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50 % całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, na 
warunkach określonych poniżej.

skreślony

Or. en

Poprawka 69
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek instytucji 
zamawiającej/podmiotu zamawiającego, w 
przypadku zamówień o szacunkowej 
wartości na poziomie lub powyżej 5 000 
000 EUR bez podatku od wartości dodanej 
(VAT), Komisja ocenia, czy wyrazić zgodę 
na wykluczenie z postępowania o 
udzielenie zamówienia oferty obejmującej 
towary lub usługi pochodzące spoza Unii, 
jeżeli wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50 % całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, na 
warunkach określonych poniżej.

1. Na wniosek instytucji 
zamawiającej/podmiotu zamawiającego, w 
przypadku zamówień o szacunkowej 
wartości na poziomie lub powyżej 15 000 
000 EUR bez podatku od wartości dodanej 
(VAT), Komisja ocenia, czy wyrazić zgodę 
na wykluczenie z postępowania o 
udzielenie zamówienia oferty obejmującej 
towary lub usługi pochodzące spoza Unii, 
jeżeli wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50 % całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, na 
warunkach określonych poniżej.

Or. de
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Poprawka 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek instytucji 
zamawiającej/podmiotu zamawiającego, w 
przypadku zamówień o szacunkowej 
wartości na poziomie lub powyżej 5 000 
000 EUR bez podatku od wartości dodanej 
(VAT), Komisja ocenia, czy wyrazić zgodę 
na wykluczenie z postępowania o 
udzielenie zamówienia oferty obejmującej 
towary lub usługi pochodzące spoza Unii, 
jeżeli wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50 % całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, na 
warunkach określonych poniżej.

1. Instytucje/podmioty zamawiające mogą 
wykluczyć z postępowania o udzielenie 
zamówienia oferty obejmującej towary lub 
usługi pochodzące spoza Unii, jeżeli 
wartość towarów lub usług nieobjętych 
zobowiązaniami przekracza 50 % 
całkowitej wartości towarów lub usług 
uwzględnionych w ofercie.

Or. en

Poprawka 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku zamówień o szacunkowej 
wartości na poziomie lub powyżej 5 000 
000 EUR bez podatku od wartości dodanej 
(VAT), Komisja ocenia, czy wyrazić zgodę 
na wykluczenie z postępowania o 
udzielenie zamówienia oferty obejmującej 
towary lub usługi pochodzące spoza Unii, 
jeżeli wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50 % całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, na 
warunkach określonych poniżej.
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Or. en

Poprawka 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wykonawcy realizujący zamówienie 
publiczne działali zgodnie z 
obowiązującymi wymogami w dziedzinie 
prawa ochrony środowiska, prawa 
socjalnego i prawa pracy ustanowionych 
na podstawie prawa unijnego, prawa 
krajowego, układów zbiorowych oraz 
przepisów prawa międzynarodowego w 
dziedzinie ochrony środowiska, prawa 
socjalnego i prawa pracy wymienionych w 
załączniku XI dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych, w tym konwencji 
MOP nr 94.

Or. en

Poprawka 73
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający zamierza złożyć wniosek o 
wykluczenie z postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie ust. 1, wskazuje 
ten fakt w ogłoszeniu o zamówieniu, które 
publikuje zgodnie z art. 35 dyrektywy 
2004/18/WE lub zgodnie z art. 42 
dyrektywy 2004/17/WE lub art. 26 
dyrektywy w sprawie udzielania koncesji.

skreślony
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Or. en

Poprawka 74
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje/podmioty zamawiające 
wymagają od oferentów przedstawienia 
informacji na temat pochodzenia towarów 
lub usług uwzględnionych w ofercie oraz 
ich wartości. Akceptują one oświadczenia 
własne jako wstępny dowód na to, iż oferty 
nie mogą zostać wykluczone zgodnie z ust. 
1. W każdej chwili w toku postępowania 
instytucja zamawiająca może poprosić 
oferenta o przedstawienie całości lub 
części wymaganej dokumentacji, jeżeli 
wydaje się to niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego przebiegu postępowania.
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające standardowe formularze na 
potrzeby oświadczeń dotyczących 
pochodzenia towarów i usług. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
17 ust. 3.

skreślony

Or. en

Poprawka 75
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje/podmioty zamawiające 
wymagają od oferentów przedstawienia 
informacji na temat pochodzenia towarów 

Instytucje/podmioty zamawiające 
wymagają od oferentów przedstawienia 
informacji na temat pochodzenia towarów 



PE516.621v01-00 42/74 AM\943395PL.doc

PL

lub usług uwzględnionych w ofercie oraz 
ich wartości. Akceptują one oświadczenia 
własne jako wstępny dowód na to, iż oferty 
nie mogą zostać wykluczone zgodnie z ust. 
1. W każdej chwili w toku postępowania 
instytucja zamawiająca może poprosić 
oferenta o przedstawienie całości lub 
części wymaganej dokumentacji, jeżeli 
wydaje się to niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego przebiegu postępowania. 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające standardowe formularze na 
potrzeby oświadczeń dotyczących 
pochodzenia towarów i usług. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
17 ust. 3.

lub usług uwzględnionych w ofercie oraz 
ich wartości. Należy także wziąć pod 
uwagę kryteria dotyczące przestrzegania 
przepisów w dziedzinie ochrony 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy, które obowiązują w miejscu pracy 
w państwie trzecim, określonych w 
wymienionych konwencjach 
międzynarodowych, takich jak konwencja 
MOP nr 94, oraz w układach zbiorowych.
Akceptują one oświadczenia własne jako 
wstępny dowód na to, iż oferty nie mogą 
zostać wykluczone zgodnie z ust. 1. W 
każdej chwili w toku postępowania 
instytucja zamawiająca może poprosić 
oferenta o przedstawienie całości lub 
części wymaganej dokumentacji, jeżeli 
wydaje się to niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego przebiegu postępowania. 
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
ustanawiające standardowe formularze na 
potrzeby oświadczeń dotyczących 
pochodzenia towarów i usług. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
17 ust. 3.

Or. en

Poprawka 76
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli instytucje/podmioty zamawiające 
otrzymują oferty spełniające warunki ust. 
1, w odniesieniu do których zamierzają na 
tej podstawie złożyć wniosek o 
wykluczenie, przekazują powiadomienie 
do Komisji. W trakcie trwania procedury 
powiadomienia instytucja 
zamawiająca/podmiot zamawiający może 

skreślony
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kontynuować analizę ofert.

Or. en

Poprawka 77
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie przesyła się za pomocą 
środków elektronicznych z 
wykorzystaniem standardowego 
formularza. Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze ustanawiające standardowe 
formularze. Akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 17 ust. 3. Przedmiotowy 
formularz zawiera następujące 
informacje:

skreślony

a) nazwę i dane kontaktowe instytucji 
zamawiającej/podmiotu zamawiającego;
b) opis przedmiotu zamówienia;
c) nazwę i dane kontaktowe wykonawcy, 
którego oferta ma zostać wykluczona;
d) informacje na temat pochodzenia 
wykonawcy, towarów lub usług oraz ich 
wartości.

Or. en

Poprawka 78
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit czwarty – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwę i dane kontaktowe instytucji skreślona
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zamawiającej/podmiotu zamawiającego;

Or. en

Poprawka 79
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit czwarty – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis przedmiotu zamówienia; skreślona

Or. en

Poprawka 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit czwarty – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis przedmiotu zamówienia; b) opis przedmiotu zamówienia lub 
koncesji;
(Powyższa zmiana ma zastosowanie do 
całości analizowanego tekstu 
ustawodawczego (dodanie terminu 
„koncesja” do terminu „zamówienie”, 
zarówno w liczbie pojedynczej, jak 
i w liczbie mnogiej); jego przyjęcie 
wymaga zmian technicznych w całym 
tekście).

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
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zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 81
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit czwarty – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nazwę i dane kontaktowe wykonawcy, 
którego oferta ma zostać wykluczona;

skreślona

Or. en

Poprawka 82
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit czwarty – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje na temat pochodzenia 
wykonawcy, towarów lub usług oraz ich 
wartości.

skreślona

Or. en

Poprawka 83
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może poprosić instytucję 
zamawiającą/podmiot zamawiający o 
dodatkowe informacje.

skreślony
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Or. en

Poprawka 84
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje te przekazuje się w terminie 
ośmiu dni roboczych, licząc od pierwszego 
dnia roboczego następującego po dniu 
otrzymania wniosku o udzielenie 
dodatkowych informacji. Jeżeli Komisja 
nie otrzyma informacji w tym terminie, 
termin określony w ust. 3 zawiesza się do 
czasu otrzymania przed Komisję 
wymaganych informacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 85
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do zamówień, o których 
mowa w ust. 1, Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy dotyczący zgody na 
planowane wykluczenie w terminie dwóch 
miesięcy, licząc od pierwszego dnia 
roboczego następującego po dniu 
otrzymania przez Komisję powiadomienia.
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 17 ust. 2. W należycie uzasadnionych 
przypadkach termin ten można przedłużyć 
jeden raz o maksymalnie dwa miesiące, 
szczególnie gdy informacje zawarte w 
powiadomieniu lub w załączonej 

skreślony
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dokumentacji są niepełne lub
niedokładne, bądź jeżeli przytoczone fakty 
podlegają istotnym zmianom. Jeżeli – do 
końca wspomnianego dwumiesięcznego 
terminu bądź do końca przedłużonego 
terminu – Komisja nie przyjmie decyzji 
zezwalającej lub niezezwalającej na 
wykluczenie, uznaje się, że Komisja nie 
wyraziła zgody na wykluczenie.

Or. en

Poprawka 86
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przyjmując akty wykonawcze zgodnie z 
ust. 3, Komisja wyraża zgodę na 
planowane wykluczenie w następujących 
przypadkach:

skreślony

a) jeżeli umowa międzynarodowa 
dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie 
zamówień publicznych pomiędzy Unią a 
państwem, z którego pochodzą dane 
towary lub usługi, zawiera – w 
odniesieniu do towarów lub usług, 
których dotyczy proponowane wykluczenie 
– wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku 
ze strony Unii;
b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), 
nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje 
środki restrykcyjne w udzielaniu 
zamówień prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim.
Do celów lit. b) domniemywa się braku 
znaczącej wzajemności, jeżeli środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
skutkują poważną i powtarzającą się 
dyskryminacją unijnych wykonawców, 
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towarów i usług.
Przyjmując akty wykonawcze zgodnie z 
ust. 3, Komisja nie wyraża zgody na 
planowane wykluczenie, jeżeli 
naruszyłoby to zobowiązania dotyczące 
dostępu do rynku podjęte przez Unię w jej 
umowach międzynarodowych.

Or. en

Poprawka 87
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli umowa międzynarodowa 
dotycząca dostępu do rynku w dziedzinie 
zamówień publicznych pomiędzy Unią a 
państwem, z którego pochodzą dane 
towary lub usługi, zawiera – w 
odniesieniu do towarów lub usług, 
których dotyczy proponowane wykluczenie 
– wyraźne zastrzeżenia dostępu do rynku 
ze strony Unii;

skreślona

Or. en

Poprawka 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) jeżeli może przy użyciu odpowiednich 
sposobów wykazać naruszenia 
obowiązujących wymogów w dziedzinie 
prawa ochrony środowiska, prawa 
socjalnego i prawa pracy ustanowionych 
na podstawie prawa unijnego, prawa 
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krajowego, układów zbiorowych oraz 
przepisów prawa międzynarodowego w 
dziedzinie ochrony środowiska, prawa 
socjalnego i prawa pracy wymienionych w 
załączniku XI dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych, w tym konwencji 
MOP nr 94.

Or. en

Poprawka 89
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), 
nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje 
środki restrykcyjne w udzielaniu 
zamówień prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim.

skreślona

Or. en

Poprawka 90
Philippe Juvin, Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), 
nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje 
środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim.

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), 
nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje 
środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
lub koncesji prowadzące do braku 
znaczącej wzajemności w otwarciu rynku 
między Unią a danym państwem trzecim.
(Powyższa zmiana ma zastosowanie do 
całości analizowanego tekstu 
ustawodawczego (dodanie odniesienia do 
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koncesji tam, gdzie mowa o udzielaniu 
zamówień); jego przyjęcie wymaga zmian 
technicznych w całym tekście).

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z negocjacjami dotyczącymi dyrektyw w sprawie zamówień publicznych i nowego 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie koncesji należy zapewnić zgodność pomiędzy 
terminologią stosowaną w przedmiotowym rozporządzeniu a terminologią z zakresu koncesji, 
gdyż rozporządzenie obejmuje zarówno zamówienia publiczne (ang. „public procurement”), 
jak i koncesje (ang. „concessions”) (art. 1 ust. 2). Do tych dwóch rodzajów umów mają 
zastosowanie odrębne instrumenty prawne, a różnica ta musi znaleźć odzwierciedlenie 
w rozporządzeniu.

Poprawka 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), 
nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje 
środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim.

b) jeżeli umowa, o której mowa w lit. a), 
nie istnieje, a państwo trzecie utrzymuje 
środki restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim, 
zwłaszcza jeżeli owe środki restrykcyjne 
szkodzą interesom gospodarczym UE, np. 
jej przemysłowi.

Or. en

Poprawka 92
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) domniemywa się braku 
znaczącej wzajemności, jeżeli środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
skutkują poważną i powtarzającą się 
dyskryminacją unijnych wykonawców, 
towarów i usług.

skreślony

Or. en

Poprawka 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) domniemywa się braku 
znaczącej wzajemności, jeżeli środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
skutkują poważną i powtarzającą się 
dyskryminacją unijnych wykonawców, 
towarów i usług.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Powyższą poprawkę skreślającą należy rozpatrywać w związku z nową definicją pojęcia 
„brak znaczącej wzajemności” (art. 2 ust. 1 lit. ga)) i kryteriami, które Komisja Europejska 
musi brać pod uwagę, analizując przypadki braku znaczącej wzajemności (art. 6 ust. 5).

Poprawka 94
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjmując akty wykonawcze zgodnie z skreślony
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ust. 3, Komisja nie wyraża zgody na 
planowane wykluczenie, jeżeli 
naruszyłoby to zobowiązania dotyczące 
dostępu do rynku podjęte przez Unię w jej 
umowach międzynarodowych.

Or. en

Poprawka 95
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczącej wzajemności, Komisja bada 
następujące elementy:

skreślony

a) w jakim stopniu prawo zamówień 
publicznych danego państwa zapewnia 
przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi 
standardami w dziedzinie zamówień 
publicznych oraz wyklucza możliwość 
dyskryminacji unijnych towarów, usług i 
wykonawców;
b) w jakim stopniu organy publiczne lub 
poszczególni zamawiający utrzymują bądź 
przyjmują praktyki dyskryminujące 
towary, usługi i wykonawców z Unii.

Or. en

Poprawka 96
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczącej wzajemności, Komisja bada 

5. Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczących równych warunków działania, 
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następujące elementy: Komisja bada następujące elementy:

Or. en

Poprawka 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczącej wzajemności, Komisja bada 
następujące elementy:

5. Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczącej wzajemności zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust. 1 lit. ga), Komisja 
bada następujące elementy:

Or. fr

Poprawka 98
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w jakim stopniu prawo zamówień 
publicznych danego państwa zapewnia 
przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi 
standardami w dziedzinie zamówień 
publicznych oraz wyklucza możliwość 
dyskryminacji unijnych towarów, usług i 
wykonawców;

skreślona

Or. en

Poprawka 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w jakim stopniu prawo zamówień 
publicznych danego państwa zapewnia
przejrzystość zgodnie 
z międzynarodowymi standardami 
w dziedzinie zamówień publicznych oraz 
wyklucza możliwość dyskryminacji 
unijnych towarów, usług i wykonawców;

a) w jakim stopniu prawo zamówień 
publicznych lub koncesji danego państwa 
lub środki wykonawcze w tym zakresie
zapewniają przejrzystość zgodnie 
z międzynarodowymi standardami 
w dziedzinie zamówień publicznych oraz 
wykluczają możliwość dyskryminacji 
unijnych towarów, usług i wykonawców;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest rozszerzenie zakresu stosowania przepisu o środki wykonawcze 
dotyczące zamówień publicznych/koncesji, tj. wykroczenie poza same przepisy ustawowe, 
które to środki również muszą być brane pod uwagę przez Komisję Europejską w analizie 
przypadków braku znaczącej wzajemności.

Poprawka 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w jakim stopniu przepisy ustawowe 
lub środki wykonawcze danego państwa, 
inne niż wskazane w lit. a) niniejszego 
ustępu, przewidują lub pociągają za sobą 
brak przejrzystości lub dyskryminację 
unijnych wykonawców, towarów i usług;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uwzględnienie również przepisów ustawowych lub środków 
wykonawczych, które bezpośrednio nie dotyczą zamówień publicznych/koncesji, ale które 
mogą zawierać dyskryminujące zapisy lub skutkować dyskryminacją unijnych wykonawców, 
towarów lub usług.
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Poprawka 101
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w jakim stopniu organy publiczne lub 
poszczególni zamawiający utrzymują bądź 
przyjmują praktyki dyskryminujące 
towary, usługi i wykonawców z Unii.

skreślona

Or. en

Poprawka 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Oceniając, czy istnieją dowody 
rażącego i powtarzającego się łamania 
podstawowych praw pracowniczych i
naruszania przepisów socjalnych i prawa 
pracy ustanowionych na podstawie prawa 
Unii, prawa krajowego, układów 
zbiorowych oraz przepisów prawa 
międzynarodowego w dziedzinie ochrony 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy wymienionych w załączniku XI 
dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych, w tym konwencji MOP nr 
94, Komisja bada następujące elementy:
(i) w jakim stopniu przepisy i praktyka w 
danym kraju gwarantują przestrzeganie 
podstawowych praw pracowniczych w 
dziedzinie przepisów socjalnych i prawa
pracy ustanowionych na podstawie prawa 
Unii, prawa krajowego, układów 
zbiorowych oraz przepisów prawa 
międzynarodowego w dziedzinie ochrony 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy wymienionych w załączniku XI 
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dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych, w tym konwencji MOP nr 
94;
(ii) w jakim stopniu organy publiczne lub 
poszczególni zamawiający utrzymują bądź 
przyjmują praktyki w zakresie dumpingu 
socjalnego w odniesieniu do danych 
towarów i usług.

Or. en

Poprawka 103
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przed podjęciem decyzji na podstawie 
ust. 3 Komisja wysłuchuje 
zainteresowanego oferenta lub 
zainteresowanych oferentów.

skreślony

Or. en

Poprawka 104
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Instytucje/podmioty zamawiające, które 
wykluczyły oferty na podstawie ust. 1, 
wskazują ten fakt w ogłoszeniu o 
udzieleniu zamówienia publikowanym 
przez nie zgodnie z art. 35 dyrektywy 
2004/18/WE, art. 42 dyrektywy 
2004/17/WE lub art. 27 dyrektywy w 
sprawie udzielania koncesji. Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające standardowe formularze 

skreślony
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dla ogłoszeń o udzieleniu zamówienia.
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
17 ust. 3.

Or. en

Poprawka 105
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli 
Komisja przyjęła akt wykonawczy 
dotyczący dostępu towarów i usług z 
państwa, które prowadzi z Unią istotne 
negocjacje, jak określono w art. 9 ust. 4.

skreślony

Or. en

Poprawka 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Rażąco tanie oferty
Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 
dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych lub zgodnie z art. 79 
dyrektywy w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych, po zweryfikowaniu 
wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco 
tanią ofertę obejmującą towary lub usługi 
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pochodzące spoza Unii Europejskiej, w 
których wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50 % całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, 
powiadamia o tym pozostałych oferentów 
na piśmie, podając przy tym uzasadnienie 
rażąco niskiego poziomu ceny lub 
kosztów.
Instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający może nie udzielić pewnych 
informacji, jeżeli stanowiłoby to 
przeszkodę w stosowaniu prawa, było 
niezgodne z interesem publicznym,
stanowiłoby uszczerbek dla zasadniczych 
interesów handlowych prywatnych i 
państwowych podmiotów gospodarczych 
lub też zaburzało uczciwą konkurencję 
między nimi.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten nakłada nieproporcjonalne obciążenia administracyjne na instytucje 
zamawiające. Miałyby one obowiązek zapoznawać się ze złożonymi regułami pochodzenia i 
obowiązującym Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych, a także dwustronnym 
zakresem stosowania, aby upewnić się, że tania oferta jest uprawniona. W przypadku 
istnienia wymogu powiadamiania dochodziłoby także do powstawania opóźnień w realizacji 
procesu przetargowego.

Poprawka 107
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 
dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych lub zgodnie z art. 79 
dyrektywy w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu 

1. W przypadku oferty obejmującej towary 
lub usługi pochodzące spoza Unii 
Europejskiej, w których wartość towarów 
lub usług nieobjętych zobowiązaniami 
przekracza 50 % całkowitej wartości 
towarów lub usług uwzględnionych w 
ofercie, instytucje/podmioty zamawiające 
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i usług pocztowych, po zweryfikowaniu 
wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco 
tanią ofertę obejmującą towary lub usługi 
pochodzące spoza Unii Europejskiej, w 
których wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50 % całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, 
powiadamia o tym pozostałych oferentów 
na piśmie, podając przy tym uzasadnienie 
rażąco niskiego poziomu ceny lub 
kosztów.

wymagają od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących cen lub kosztów, jeżeli:

a) przedstawiona cena lub koszt są o co 
najmniej 20 % niższe niż średnia cena lub 
średni koszt pozostałych ofert; lub
b) przedstawiona cena lub koszt są o co 
najmniej 20 % niższe niż średnia cena lub 
średni koszt drugiej najtańszej oferty.
2. Wniosek dotyczący wyjaśnienia, o 
którym mowa w ust. 1, dotyczy – w 
stosownych przypadkach – zwłaszcza 
następujących aspektów:
a) ekonomiki danej metody budowy;
b) procesu produkcyjnego lub 
świadczonych usług;
c) ustaleń technicznych;
d) oryginalności obiektu budowlanego, 
dostaw lub usług;
e) zgodności z prawodawstwem UE;
f) pomocy państwa otrzymanej przez 
oferenta w ciągu ostatnich 3 lat.
3. W przypadku stwierdzenia rażąco 
niskiej oferty zgodnie z ust. 1 i bez 
uszczerbku dla wniosku dotyczącego 
wyjaśnienia instytucja 
zamawiająca/podmiot zamawiający 
powiadamia o tym pozostałych oferentów 
na piśmie.

4. Instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający ocenia dostarczone 
informacje, z wyprzedzeniem konsultując 
się z oferentem.
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5. Instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający odrzuca rażąco niską ofertę, 
jeżeli przedstawione dowody nie 
uzasadniają niskiego poziomu ceny lub 
kosztów.

Or. en

Poprawka 108
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 
dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych lub zgodnie z art. 79 
dyrektywy w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
usług pocztowych, po zweryfikowaniu 
wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco 
tanią ofertę obejmującą towary lub usługi 
pochodzące spoza Unii Europejskiej, w 
których wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50 % całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, 
powiadamia o tym pozostałych oferentów 
na piśmie, podając przy tym uzasadnienie 
rażąco niskiego poziomu ceny lub 
kosztów.

Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 
dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych (COM(2011)0896) lub 
zgodnie z art. 79 dyrektywy w sprawie 
udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych 
(COM(2011)0895), zaakceptować rażąco 
tanią ofertę obejmującą towary lub usługi 
pochodzące spoza Unii Europejskiej, w 
których wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50 % całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, 
powiadamia o tym pozostałych oferentów 
na piśmie, podając przy tym uzasadnienie 
rażąco niskiego poziomu ceny lub 
kosztów.

Or. en

Poprawka 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 
dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych lub zgodnie z art. 79 
dyrektywy w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
usług pocztowych, po zweryfikowaniu 
wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco 
tanią ofertę obejmującą towary lub usługi 
pochodzące spoza Unii Europejskiej, w 
których wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50 % całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, 
powiadamia o tym pozostałych oferentów 
na piśmie, podając przy tym uzasadnienie 
rażąco niskiego poziomu ceny lub 
kosztów.

1. Instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający, zgodnie z art. 69 dyrektywy 
w sprawie zamówień publicznych lub 
zgodnie z art. 79 dyrektywy w sprawie 
udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych, 
wymaga od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących cen lub kosztów 
zaproponowanych w ofercie, jeżeli oferta 
wydaje się być rażąco tania w stosunku do 
robót budowlanych, dostaw lub usług.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, 
mogą w szczególności dotyczyć:
a) ekonomiki danej metody budowy, 
procesu produkcyjnego lub świadczonych 
usług;
b) wybranych rozwiązań technicznych lub 
wyjątkowo korzystnych warunków, 
którymi dysponuje oferent na potrzeby 
realizacji robót budowlanych bądź 
dostawy towarów lub usług;
c) oryginalności robót budowlanych, 
dostaw lub usług proponowanych przez 
oferenta;
d) zgodności ze zobowiązaniami, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) (nowa).
da) zgodności ze zobowiązaniami, o 
których mowa w art. 71 dyrektywy w 
sprawie zamówień publicznych lub art. 81 
dyrektywy w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych.
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e) możliwości uzyskania przez oferenta 
pomocy państwa.
Po zweryfikowaniu wyjaśnień oferenta, 
zaakceptować rażąco tanią ofertę 
obejmującą towary lub usługi pochodzące 
spoza Unii Europejskiej, w których 
wartość towarów lub usług nieobjętych 
zobowiązaniami przekracza 50 % 
całkowitej wartości towarów lub usług 
uwzględnionych w ofercie, powiadamia o 
tym pozostałych oferentów na piśmie, 
podając przy tym uzasadnienie rażąco 
niskiego poziomu ceny lub kosztów.

3. Instytucja zamawiająca ocenia 
dostarczone informacje, konsultując się z 
oferentem. Może ona odrzucić ofertę 
wyłącznie w przypadku, gdy przedstawione 
dowody nie uzasadniają w zadowalającym 
stopniu niskiego poziomu proponowanej 
ceny lub proponowanych kosztów, biorąc 
pod uwagę elementy, o których mowa 
w ust. 2.
Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z mającymi 
zastosowanie zobowiązaniami, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) (nowa).
4. Jeżeli instytucja zamawiająca ustali, że 
oferta jest rażąco tania ze względu na fakt 
otrzymania przez oferenta pomocy 
państwa, może odrzucić taką ofertę 
jedynie po konsultacji z oferentem, gdy 
nie jest on w stanie udowodnić w 
dostatecznym terminie wyznaczonym przez 
tę instytucje zamawiającą, że pomoc ta 
była zgodna z zasadami rynku 
wewnętrznego w rozumieniu art. 107 
Traktatu.
5. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, w drodze współpracy 
administracyjnej, wszelkie informacje, 
jakimi dysponują, takie jak przepisy 
ustawowe, wykonawcze, mające 
powszechnie zastosowanie układy 
zbiorowe lub krajowe standardy 
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techniczne, dotyczące dowodów 
i dokumentów przedstawianych w związku 
z aspektami wymienionymi w akapicie 
drugim.

Or. en

Poprawka 110
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących cen 
lub kosztów zaproponowanych w ofercie, 
jeżeli oferta wydaje się być rażąco tania w 
stosunku do robót budowlanych, dostaw 
lub usług.

Or. en

Poprawka 111
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyjaśnienia, o których mowa w akapicie 
pierwszym a (nowym), mogą w 
szczególności dotyczyć:
a) ekonomiki danej metody budowy, 
procesu produkcyjnego lub świadczonych 
usług;
b) wybranych rozwiązań technicznych lub 
wyjątkowo korzystnych warunków, 
którymi dysponuje oferent na potrzeby 
realizacji robót budowlanych bądź 
dostawy towarów lub usług;
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c) oryginalności robót budowlanych, 
dostaw lub usług proponowanych przez 
oferenta;
d) zgodności z obowiązującymi wymogami 
w dziedzinie prawa ochrony środowiska, 
prawa socjalnego i prawa pracy 
ustanowionych na podstawie prawa 
unijnego, prawa krajowego, układów 
zbiorowych oraz przepisów prawa 
międzynarodowego w dziedzinie ochrony 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy wymienionych w załączniku XI 
dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych (COM(2011)0896) lub, w 
przypadku gdy wspomniane przepisy nie 
mają zastosowania, z innymi przepisami 
zapewniającymi równoważny poziom 
ochrony;
e) przestrzegania przez podwykonawców 
zobowiązań, o których mowa w akapicie 
pierwszym b (nowym) lit. d). W celu 
zapobiegania naruszeniom tych 
zobowiązań państwa członkowskie i 
instytucje zamawiające mogą podejmować 
odpowiednie działania;
f) możliwości uzyskania przez oferenta 
pomocy państwa.

Or. en

Poprawka 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca ocenia 
dostarczone informacje, konsultując się z 
oferentem. Może ona odrzucić ofertę 
wyłącznie w przypadku, gdy przedstawione 
dowody nie uzasadniają w zadowalającym 
stopniu niskiego poziomu proponowanej 
ceny lub proponowanych kosztów, biorąc 
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pod uwagę elementy, o których mowa 
w akapicie pierwszym b (nowym).
Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z mającymi 
zastosowanie zobowiązaniami, o których 
mowa w akapicie pierwszym b (nowym) 
lit. d) i e).
Przestrzeganie przez podwykonawców 
zobowiązań, o których mowa w akapicie 
pierwszym b (nowym) lit. d) i e), zapewnia 
się przez podejmowanie odpowiednich 
działań przez właściwe organy krajowe 
działające w ramach swojej 
odpowiedzialności i kompetencji.

Or. en

Poprawka 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli instytucja zamawiająca ustali, że 
oferta jest rażąco tania ze względu na fakt 
otrzymania przez oferenta pomocy 
państwa, może odrzucić taką ofertę 
jedynie po konsultacji z oferentem, gdy 
nie jest on w stanie udowodnić w 
dostatecznym terminie wyznaczonym przez 
tę instytucje zamawiającą, że pomoc ta 
była zgodna z zasadami rynku 
wewnętrznego w rozumieniu art. 107 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 114
Barbara Weiler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, w drodze współpracy 
administracyjnej, wszelkie informacje, 
jakimi dysponują, takie jak przepisy 
ustawowe, wykonawcze, mające 
powszechnie zastosowanie układy
zbiorowe lub krajowe standardy 
techniczne, dotyczące dowodów 
i dokumentów przedstawianych w związku 
z aspektami wymienionymi w akapicie 
pierwszym b (nowym).

Or. en

Poprawka 115
Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający może nie udzielić pewnych 
informacji, jeżeli stanowiłoby to 
przeszkodę w stosowaniu prawa, było 
niezgodne z interesem publicznym, 
stanowiłoby uszczerbek dla zasadniczych 
interesów handlowych prywatnych i 
państwowych podmiotów gospodarczych 
lub też zaburzało uczciwą konkurencję 
między nimi.

skreślony

Or. en

Poprawka 116
Morten Løkkegaard
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy uśrednione badanie 
wykaże, że oferta jest rażąco tania, 
instytucje zamawiające badają tę ofertę, 
zwracając się do wykonawcy o 
dostarczenie dodatkowych informacji 
służących wyjaśnieniu wysokości ceny lub 
kosztów oferty.

Or. en

Poprawka 117
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca weryfikuje 
informacje przedstawione przez oferenta i 
jest zobowiązana do odrzucenia oferty, 
jeśli w postępowaniu wyjaśniającym 
dotyczącym rażąco niskiej ceny nie 
zostanie uzasadniony niski poziom ceny 
lub kosztów.

Or. en

Poprawka 118
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Postępowanie wyjaśniające w sprawie 
dostępu wykonawców, towarów i usług z 
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UE do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich
1. Jeżeli Komisja uzna, iż leży to w 
interesie Unii, może w dowolnym 
momencie, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek zainteresowanych stron bądź 
państwa członkowskiego, wszcząć 
zewnętrzne postępowanie wyjaśniające w 
sprawie rzekomych środków 
restrykcyjnych w udzielaniu zamówień.
W szczególności Komisja bierze pod 
uwagę, czy wyrażono zgodę na większą 
liczbę planowanych wykluczeń na 
podstawie art. 6 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia.
W przypadku wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego Komisja publikuje 
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, zapraszając zainteresowane 
strony i państwa członkowskie do 
przekazania Komisji wszelkich istotnych 
informacji w wyznaczonym terminie.
2. Postępowanie wyjaśniające, o którym 
mowa w ust. 1, przeprowadza się w 
oparciu o kryteria określone w art. 6.
3. Ocena, czy dane państwo trzecie 
utrzymuje środki restrykcyjne w 
udzielaniu zamówień, jest dokonywana 
przez Komisję na podstawie informacji 
dostarczonych przez zainteresowane 
strony i państwa członkowskie oraz/lub 
faktów zebranych przez Komisję w trakcie 
jej postępowania wyjaśniającego, i kończy 
się w terminie dziewięciu miesięcy od 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
W należycie uzasadnionych przypadkach 
termin ten może zostać przedłużony o trzy 
miesiące.
4. W przypadku gdy w rezultacie 
zewnętrznego postępowania 
wyjaśniającego Komisja stwierdzi, iż dane 
państwo trzecie nie utrzymuje rzekomych 
środków restrykcyjnych w udzielaniu 
zamówień, przyjmuje ona decyzję 
zamykającą postępowanie wyjaśniające.
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Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 17 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł dotyczy postępowania wyjaśniającego, które jest wymagane przed 
scentralizowanym zamknięciem, o którym mowa w art. 10, i należy zatem go skreślić, 
ponieważ jest zbędny.

Poprawka 119
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego Komisja publikuje 
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, zapraszając zainteresowane 
strony i państwa członkowskie do 
przekazania Komisji wszelkich istotnych 
informacji w wyznaczonym terminie.

W przypadku wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego Komisja publikuje 
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, zapraszając zainteresowane 
strony i państwa członkowskie do 
przekazania Komisji wszelkich istotnych 
informacji w terminie trzech miesięcy.

Or. en

Poprawka 120
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocena, czy dane państwo trzecie 
utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu 
zamówień, jest dokonywana przez Komisję 
na podstawie informacji dostarczonych 
przez zainteresowane strony i państwa 
członkowskie oraz/lub faktów zebranych 

3. Ocena, czy dane państwo trzecie 
utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu 
zamówień, jest dokonywana przez Komisję 
na podstawie informacji dostarczonych 
przez zainteresowane strony i państwa 
członkowskie oraz/lub faktów zebranych 
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przez Komisję w trakcie jej postępowania 
wyjaśniającego, i kończy się w terminie 
dziewięciu miesięcy od wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego. W należycie 
uzasadnionych przypadkach termin ten 
może zostać przedłużony o trzy miesiące.

przez Komisję w trakcie jej postępowania 
wyjaśniającego, i kończy się w terminie 
sześciu miesięcy od wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego. W należycie 
uzasadnionych przypadkach termin ten 
może zostać przedłużony o trzy miesiące.

Or. en

Poprawka 121
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ta procedura konsultacji jest zbędna, jeśli skreślony zostanie art. 10.

Poprawka 122
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Przyjmowanie środków ograniczających 
dostęp towarów i usług nieobjętych 
zobowiązaniami do rynku zamówień 
publicznych UE
1. Jeżeli w trakcie postępowania 
wyjaśniającego prowadzonego na 
podstawie art. 8, oraz po zastosowaniu 
procedury przewidzianej w art. 9, 
stwierdzone zostanie, iż środki 
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restrykcyjne w udzielaniu zamówień, 
przyjęte lub utrzymywane przez państwo 
trzecie, prowadzą do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim, jak 
określono w art. 6, Komisja może przyjąć 
akty wykonawcze tymczasowo 
ograniczające dostęp towarów i usług 
nieobjętych zobowiązaniami 
pochodzących z danego państwa trzeciego. 
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 17 ust. 2.
2. Środki przyjęte na podstawie ust. 1 
mogą mieć jedną z poniższych postaci:
a) wykluczenia ofert, w których ponad 
50 % całkowitej wartości stanowią towary 
lub usługi nieobjęte zobowiązaniami 
pochodzące z państwa przyjmującego lub 
utrzymującego praktykę restrykcyjną w 
udzielaniu zamówień; oraz/lub
b) obowiązkowej kary cenowej dotyczącej 
tej części oferty, którą stanowią towary lub 
usługi nieobjęte zobowiązaniami 
pochodzące z państwa przyjmującego lub 
utrzymującego praktykę restrykcyjną w 
udzielaniu zamówień.
3. Środki przyjęte na podstawie ust. 1 
mogą w szczególności ograniczać się do:
a) zamówień publicznych udzielanych 
przez określone kategorie 
instytucji/podmiotów zamawiających;
b) zamówień publicznych dotyczących 
określonych kategorii towarów lub usług;
c) zamówień publicznych powyżej lub w 
zakresie określonych wartości progowych.

Or. en

Uzasadnienie

Scentralizowane zamknięcie nakładałoby na państwa członkowskie wymóg zamykania 
zamówień dla dostawców z państw trzecich, co mogłoby prowadzić do zwiększonych kosztów 
ponoszonych przez instytucje zamawiające, podważając zasadę „value for money” („towaru 
wartego swojej ceny”). Nie ma żadnego dowodu, że takie zamknięcia wywoływałyby efekt 
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dźwigni w odniesieniu do dostępu. Istnieje z kolei realne ryzyko, że mogłyby prowadzić do 
działań odwetowych. Wpłynęłoby to także negatywnie na rynek wewnętrzny – podobnie jak w 
przypadku art. 6 – i stworzyłoby znaczące obciążenia administracyjne dla instytucji 
zamawiających.

Poprawka 123
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w trakcie postępowania 
wyjaśniającego prowadzonego na 
podstawie art. 8, oraz po zastosowaniu 
procedury przewidzianej w art. 9, 
stwierdzone zostanie, iż środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień, 
przyjęte lub utrzymywane przez państwo 
trzecie, prowadzą do braku znaczącej
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim, jak 
określono w art. 6, Komisja może przyjąć 
akty wykonawcze tymczasowo 
ograniczające dostęp towarów i usług 
nieobjętych zobowiązaniami pochodzących 
z danego państwa trzeciego. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 17 ust. 2.

1. Jeżeli w trakcie postępowania 
wyjaśniającego prowadzonego na 
podstawie art. 8, oraz po zastosowaniu 
procedury przewidzianej w art. 9, 
stwierdzone zostanie, iż środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień, 
przyjęte lub utrzymywane przez państwo 
trzecie, prowadzą do braku znaczących 
równych warunków działania w otwarciu 
rynku między Unią a danym państwem 
trzecim, jak określono w art. 6, Komisja 
może przyjąć akty wykonawcze 
tymczasowo ograniczające dostęp towarów 
i usług nieobjętych zobowiązaniami 
pochodzących z danego państwa trzeciego. 
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 17 ust. 2.

Or. en

Poprawka 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uchylenie Związki z dyrektywą 2004/17/WE
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Or. en

Poprawka 125
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE 
tracą moc wraz z wejściem niniejszego 
rozporządzenia w życie.

Wraz z wejściem niniejszego 
rozporządzenia w życie i zgodnie z jego 
art. 15 Komisja zachowuje prawo do 
uchylenia art. 58 i 59 dyrektywy 
2004/17/WE w drodze aktów 
delegowanych.

Or. en

Poprawka 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE 
tracą moc wraz z wejściem niniejszego 
rozporządzenia w życie.

Komisja ocenia, czy należy zachować 
art. 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE. Na 
podstawie wniosków z tej oceny Komisja 
przedstawia wniosek ustawodawczy 
uchylający te artykuły wraz z wejściem w 
życie niniejszego rozporządzenia w życie.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski zachował art. 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE (dyrektywa sektorowa) w 
zmienionym wniosku dotyczącym dyrektywy sektorowej, mając na uwadze, że wynik 
negocjacji w sprawie niniejszego rozporządzenia jest wciąż niejasny. Aby uniknąć próżni 
prawnej, nie należy w sposób automatyczny uchylać tych artykułów. Komisja powinna być 
uprawniona do dokonania oceny, aby sprawdzić, czy uchylenie tych artykułów jest 
rozwiązaniem stosownym. Decyzja taka zostanie podjęta w zależności od wyników tej oceny.
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Decyzja dotycząca uchylenia artykułów innego tekstu ustawodawczego nie wydaje się 
możliwa przy wykorzystaniu aktów delegowanych określonych w art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu UE, ponieważ akty delegowane powinny odnosić się jedynie do innych niż 
istotne elementów tekstu ustawodawczego oraz dotyczyć zmian, które mają być dokonane w 
tekście ustawodawczym będącym przedmiotem analizy, a nie innego tekstu ustawodawczego 
(odniesienie). PE musi brać udział w podejmowaniu tej decyzji. Jeśli zatem z prawnego 
punktu widzenia wykorzystanie aktów delegowanych nie jest możliwe, uchylenie art. 58 i 59 
powinno dokonać się w drodze wniosku ustawodawczego.

Poprawka 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuły 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE 
tracą moc wraz z wejściem niniejszego 
rozporządzenia w życie.

Jeśli jakikolwiek przepis niniejszego 
rozporządzenia pokrywa się z [art. 58 i 59 
dyrektywy 2004/17/WE] w odniesieniu do 
udzielenia danego zamówienia, przepis 
niniejszego rozporządzenia ma 
pierwszeństwo i stosuje się go w 
odniesieniu do tego zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszego nowego rozporządzenia jest umożliwienie stosowania środków w zakresie 
wzajemności w przypadku powtarzających się i nienaprawionych naruszeń zobowiązań 
dotyczących dostępu do rynku. Dyrektywa 2004/17/WE koordynująca procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
usług pocztowych przewiduje już stosowanie takich środków. W celu zapewnienia spójności i 
skuteczności nowe rozporządzenie powinno zastąpić obowiązujące przepisy w dyrektywie 
dotyczącej zamówień wyłącznie w sytuacji, gdy się one pokrywają.


