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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zamówień publicznych
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0896),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 53 ust. 1, art. 62 i 114 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0006/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez brytyjską Izbę Gmin oraz 
szwedzki parlament, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
xx xx 2012 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia xx xx 2012 r.2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji 
Transportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Prawnej 
(A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
Projekt rezolucji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej 
efektywnego wykorzystania środków 
publicznych. W tym celu należy zrewidować 
i zmodernizować obecne przepisy przyjęte 
na podstawie dyrektywy 2004/17/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. koordynującej procedury 
udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych 
oraz dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 
r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi, aby zwiększyć 
efektywność wydatków publicznych, 
ułatwiając udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych, oraz aby umożliwić lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych przez 
zamawiających do wspierania wspólnych 
celów społecznych. Istnieje również 
konieczność doprecyzowania podstawowych 
pojęć i koncepcji w celu zapewnienia 
większej pewności prawa oraz 
uwzględnienia niektórych aspektów 
odpowiedniego ugruntowanego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu najbardziej 
efektywnego wykorzystania środków 
publicznych. W tym celu należy 
zrewidować i zmodernizować obecne 
przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, aby 
umożliwić nabywcom publicznym lepsze 
wykorzystanie instrumentu zamówień 
publicznych na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i innych wspólnych celów 
społecznych, aby zwiększyć w ten sposób 
efektywność wydatków publicznych, 
zapewniając lepszy wynik w zakresie 
stosunku kosztów do korzyści i 
ułatwiając udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych. Istnieje również 
konieczność uproszczenia unijnych 
przepisów w dziedzinie zamówień 
publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do 
metody stosowanej w celu osiągnięcia 
założeń dotyczących zrównoważoności, 
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które powinny być włączone do polityki 
zamówień publicznych, oraz 
doprecyzowania podstawowych pojęć i 
koncepcji w celu zapewnienia większej 
pewności prawa oraz uwzględnienia 
niektórych aspektów odpowiedniego 
ugruntowanego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Powiązanie z art. 40, 54, 55, 56, 66, 67 i 69: Należy podkreślić rolę zamówień publicznych w 
realizacji celów strategii „Europa 2020”, w tym celów społecznych i zrównoważonego 
rozwoju. W uproszczeniu dyrektywy należy wziąć pod uwagę metody służące włączeniu do 
polityki zamówień publicznych celów społecznych i dotyczących zrównoważoności.

Poprawka 2
Projekt rezolucji
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5) Zgodnie z art. 9, 10 i 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska oraz koncepcja 
zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji powinny 
być włączane w określanie i wdrażanie 
unijnych polityk i działań, w szczególności 
w celu wspierania zrównoważonego 
rozwoju i zapewnienia na wszystkich 
szczeblach łańcucha dostaw 
poszanowania zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego, a także przestrzegania norm 
społecznych oraz ustawodawstwa 
krajowego i prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa pracy. Niniejsza 
dyrektywa wyjaśnia zatem, w jaki sposób 
instytucje zamawiające powinny 
przyczynić się do ochrony środowiska oraz 
wspierania zrównoważonego rozwoju oraz 
w jaki sposób mogą stosować uznaniowe 
uprawnienia decyzyjne, które są im 
przyznane w celu wyboru specyfikacji 
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technicznych i kryteriów udzielania 
zamówienia mających na celu udzielanie 
zrównoważonych pod względem 
społecznym zamówień publicznych,
zapewniając jednocześnie powiązanie z 
przedmiotem zamówienia, a także 
możliwość uzyskania zamówień o 
najkorzystniejszej relacji jakości do ceny.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie niniejszego punktu preambuły do poprawki art. 2 ust. 23.

Poprawka 3
Projekt rezolucji
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) Specyfikacje techniczne, kryteria 
udzielania i warunki realizacji 
zamówienia odgrywają odrębne role w 
procesie przyznawania zamówień 
publicznych, ale istota tych specyfikacji i 
kryteriów jest podobna. Za sprawą 
specyfikacji technicznych instytucje 
zamawiające określają cechy wymagane 
do wzięcia udziału w zamówieniu. 
Zdolność spełnienia wymogów zawartych 
w specyfikacjach technicznych jest 
warunkiem niezbędnym, aby móc zostać 
uznanym za kandydata do udzielenia 
zamówienia i wyłącznie te roboty 
budowlane, dostawy i usługi, które 
spełniają wspomniane wymogi 
specyfikacyjne, powinny być brane pod 
uwagę. Kryteria udzielenia zamówienia 
umożliwiają ponadto instytucjom 
zamawiającym porównanie korzyści 
płynących z różnych zestawów kryteriów. 
Każdą ofertę należy ocenić pod kątem
zgodności z każdym z kryteriów, ale 
zdolność spełnienia wszystkich kryteriów 
udzielenia nie jest warunkiem 
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niezbędnym, aby móc zostać uznanym za 
kandydata do udzielenia zamówienia. 
Wreszcie warunki realizacji zamówienia 
powinny być włączone do umowy, aby 
wskazywały, w jaki sposób należy ją 
realizować. 

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie niniejszego punktu preambuły do poprawek art. 40, 66 i 70.

Poprawka 4
Projekt rezolucji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 5
Projekt rezolucji
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 
grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w 
imieniu Wspólnoty Europejskiej, w 
dziedzinach wchodzących w zakres jej 
kompetencji, porozumień będących 
wynikiem negocjacji wielostronnych w 
ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994)
zatwierdzono w szczególności 
Porozumienie w sprawie zamówień
rządowych, zawarte w ramach Światowej 
Organizacji Handlu, zwane dalej 
„Porozumieniem”. Celem Porozumienia 
jest ustanowienie wielostronnych ram
zrównoważonych praw i obowiązków w 
zakresie zamówień publicznych w celu 
osiągnięcia liberalizacji i rozwoju 
światowego handlu. W przypadku 
zamówień objętych Porozumieniem, jak 
również innymi odpowiednimi umowami 
międzynarodowymi, którymi związana jest 
Unia Europejska, instytucje zamawiające 
wypełniają obowiązki wynikające z tych 
umów poprzez zastosowanie niniejszej 
dyrektywy do wykonawców z państw 
trzecich będących ich sygnatariuszami.

8) Decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 
grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w 
imieniu Wspólnoty Europejskiej, w 
dziedzinach wchodzących w zakres jej 
kompetencji, porozumień będących 
wynikiem negocjacji wielostronnych w 
ramach Rundy Urugwajskiej (1986-1994) 
zatwierdzono w szczególności 
Porozumienie w sprawie zamówień 
rządowych, zawarte w ramach Światowej 
Organizacji Handlu, zwane dalej 
„Porozumieniem”. W tych wielostronnych 
ramach zrównoważonych praw i 
obowiązków w zakresie zamówień 
publicznych państwa członkowskie 
powinny podjąć wysiłki na rzecz bardziej 
równego traktowania przedsiębiorstw 
unijnych i przedsiębiorstw z państw 
trzecich na rynku wewnętrznym, aby 
ułatwić integrację małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) oraz pobudzać 
zatrudnienie i innowacyjność wewnątrz 
Unii. W przypadku zamówień objętych 
Porozumieniem, jak również innymi 
odpowiednimi umowami 
międzynarodowymi, którymi związana jest 
Unia, instytucje zamawiające wypełniają 
obowiązki wynikające z tych umów 
poprzez zastosowanie niniejszej dyrektywy 
do wykonawców z państw trzecich 
będących ich sygnatariuszami.

Or. fr

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Unia potrzebuje ponadto skutecznego 
instrumentu, aby z jednej strony zachęcać 
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do przestrzegania zasady wzajemności w 
odniesieniu do państw trzecich, które nie 
zapewniają równoważnego dostępu dla 
europejskich wykonawców, zwłaszcza 
poprzez przeprowadzaną przez Komisję 
ocenę zasadniczej wzajemności, oraz, z 
drugiej strony, aby zapewniać uczciwą 
konkurencję i równe szanse w skali 
ogólnoświatowej.

Or. en

Poprawka 7
Projekt rezolucji
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) Istnieje znaczna niepewność prawna co 
do tego, w jakim stopniu współpraca 
pomiędzy instytucjami publicznymi 
powinna podlegać przepisom dotyczącym 
zamówień publicznych. Stosowne 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej jest interpretowane w 
różny sposób przez poszczególne państwa 
członkowskie, a nawet przez poszczególne 
instytucje zamawiające. Dlatego też 
konieczne jest doprecyzowanie, w jakich 
przypadkach umowy zawierane pomiędzy 
instytucjami zamawiającymi nie podlegają 
obowiązkowi stosowania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych. 
Wyjaśnienie takie powinno być zgodne z 
zasadami określonymi w odpowiednim 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. 
Sam fakt, że obie strony umowy są 
instytucjami zamawiającymi nie wyklucza 
jako taki zastosowania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych. 
Zastosowanie przepisów dotyczących 
zamówień nie powinno jednak zakłócać 
swobody instytucji publicznych w zakresie 
decydowania o sposobie zorganizowania 
realizacji zadań użyteczności publicznej. Z 
zakresu zastosowania tych przepisów 
należy zatem wyłączyć zamówienia 

14) Istnieje znaczna niepewność prawna co 
do tego, w jakim stopniu współpraca 
pomiędzy instytucjami publicznymi 
powinna podlegać przepisom dotyczącym 
zamówień publicznych. Stosowne 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej jest interpretowane w 
różny sposób przez poszczególne państwa 
członkowskie, a nawet przez poszczególne 
instytucje zamawiające. Dlatego też 
konieczne jest doprecyzowanie, w jakich 
przypadkach umowy zawierane pomiędzy 
instytucjami zamawiającymi nie podlegają 
obowiązkowi stosowania przepisów 
dotyczących zamówień publicznych. 
Wyjaśnienie takie powinno być zgodne z 
zasadami określonymi w odpowiednim 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. 
Zastosowanie przepisów dotyczących 
zamówień nie powinno jednak zakłócać 
swobody instytucji publicznych w zakresie 
decydowania o sposobie zorganizowania 
realizacji zadań użyteczności publicznej. Z 
zakresu zastosowania tych przepisów 
należy zatem wyłączyć zamówienia 
udzielane podmiotom kontrolowanym lub 
współpracę na rzecz wspólnej realizacji 
zadań użyteczności publicznej przez 
uczestniczące w niej instytucje 
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udzielane podmiotom kontrolowanym lub 
współpracę na rzecz wspólnej realizacji 
zadań użyteczności publicznej przez 
uczestniczące w niej instytucje 
zamawiające, o ile spełnione są warunki 
określone w niniejszej dyrektywie. 
Niniejsza dyrektywa mają na celu 
zagwarantowanie, że jakakolwiek 
współpraca publiczno-publiczna 
podlegająca wyłączeniu nie powoduje 
zakłócenia konkurencji w odniesieniu do 
prywatnych wykonawców. Udział 
instytucji zamawiającej jako oferenta w 
ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego również nie 
powinien powodować zakłócenia 
konkurencji.

zamawiające, o ile spełnione są warunki 
określone w niniejszej dyrektywie. 
Warunki te powinny przede wszystkim 
uwzględniać pojęcie przedsiębiorstwa 
społecznego, którego definicja znajduje 
się w komunikacie Komisji z dnia 25 
października 2011 r. pt. „Inicjatywa na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej”.
Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zagwarantowanie, że jakakolwiek 
współpraca publiczno-publiczna 
podlegająca wyłączeniu nie powoduje 
zakłócenia konkurencji w odniesieniu do 
prywatnych wykonawców. Udział 
instytucji zamawiającej jako oferenta w 
ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego również nie 
powinien powodować zakłócenia 
konkurencji.

Or. fr

Uzasadnienie

Załącznik XIV art. 56, 57, 60, 62.

Poprawka 8
Projekt rezolucji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) Istnieje powszechne zapotrzebowanie 
na dodatkową elastyczność, a w 
szczególności na szerszą dostępność 
procedury udzielania zamówienia 
dopuszczającej negocjacje, jak zostało to 
wyraźnie przewidziane w Porozumieniu, 
które zezwala na stosowanie negocjacji w 
ramach wszystkich procedur. O ile 
przepisy prawa danego państwa 
członkowskiego nie stanowią inaczej, 
instytucje zamawiające powinny mieć 
możliwość korzystania z procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami, 
przewidzianej w niniejszej dyrektywie, w 

15) Istnieje powszechne zapotrzebowanie 
na dodatkową elastyczność, a w 
szczególności na szerszą dostępność 
procedury udzielania zamówienia 
dopuszczającej negocjacje, jak zostało to 
wyraźnie przewidziane w Porozumieniu, 
które zezwala na stosowanie negocjacji w 
ramach wszystkich procedur. Instytucje
zamawiające powinny mieć możliwość 
korzystania z procedury konkurencyjnej z 
negocjacjami, przewidzianej w niniejszej 
dyrektywie, w różnych sytuacjach, gdy 
procedury otwarte lub ograniczone 
nieprzewidujące negocjacji nie mogą 
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rożnych sytuacjach, gdy procedury otwarte 
lub ograniczone nieprzewidujące 
negocjacji nie mogą doprowadzić do 
zadowalających rezultatów zamówień. 
Procedurze tej powinny towarzyszyć 
odpowiednie zabezpieczenia gwarantujące 
przestrzeganie zasad równego traktowania 
i przejrzystości. Zapewni to instytucjom 
zamawiającym większe pole manewru, 
jeśli chodzi o zakup robót budowlanych, 
dostaw i usług idealnie dostosowanych do 
ich określonych potrzeb. Jednocześnie 
powinno to zintensyfikować obroty 
transgraniczne, ponieważ ocena wykazała, 
że zamówienia udzielane w drodze 
procedury negocjacyjnej z uprzednim 
ogłoszeniem potrafią przyciągnąć 
wyjątkowo dużo ofert transgranicznych.

doprowadzić do zadowalających 
rezultatów zamówień. Procedurze tej 
powinny towarzyszyć odpowiednie 
zabezpieczenia gwarantujące 
przestrzeganie zasad równego traktowania 
i przejrzystości. Zapewni to instytucjom 
zamawiającym większe pole manewru, 
jeśli chodzi o zakup robót budowlanych, 
dostaw i usług idealnie dostosowanych do 
ich określonych potrzeb. Jednocześnie
powinno to zintensyfikować obroty 
transgraniczne, ponieważ ocena wykazała, 
że zamówienia udzielane w drodze 
procedury negocjacyjnej z uprzednim 
ogłoszeniem potrafią przyciągnąć 
wyjątkowo dużo ofert transgranicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 24, 27 i art. 66 ust. 1.

Poprawka 9
Projekt rezolucji
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) Z tych samych względów instytucje 
zamawiające powinny mieć swobodę 
wykorzystywania dialogu 
konkurencyjnego. Wykorzystanie tej 
procedury pod względem wartości 
zamówień istotnie wzrosło w ciągu 
ostatnich lat. Okazała się ona użyteczna w 
przypadkach, w których instytucje 
zamawiające nie są w stanie zdefiniować 
sposobu zaspokojenia swoich potrzeb ani 
ocenić, co może zaoferować im rynek pod 
względem rozwiązań technicznych, 
finansowych bądź prawnych. Do takiej 
sytuacji może dojść w szczególności w 

16) W przypadku projektów 
innowacyjnych, w tym innowacji
społecznych lub projektów obejmujących 
złożone procesy finansowania o 
skomplikowanej strukturze, instytucje 
zamawiające powinny mieć swobodę 
wykorzystywania dialogu 
konkurencyjnego. Mimo iż wykorzystanie
tej procedury pod względem wartości 
zamówień istotnie wzrosło w ciągu 
ostatnich lat, długość trwania udzielania 
zamówienia ukazała ograniczoną 
użyteczność stosowania dialogu 
konkurencyjnego w przypadkach, w 
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przypadku innowacyjnych projektów, 
wdrażania dużych zintegrowanych 
projektów w zakresie infrastruktury 
transportowej, dużych sieci 
komputerowych lub projektów 
obejmujących złożone procesy 
finansowania o skomplikowanej 
strukturze.

których instytucje zamawiające nie są w 
stanie zdefiniować sposobu zaspokojenia 
swoich potrzeb ani ocenić, co może 
zaoferować im rynek pod względem 
rozwiązań technicznych, finansowych bądź 
prawnych podczas trwania tej procedury.

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 28.

Poprawka 10
Projekt rezolucji
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

19) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, zwiększające skuteczność i 
przejrzystość procesu udzielania 
zamówień. Dlatego też powinny stać się 
one standardowymi środkami komunikacji 
i wymiany informacji na potrzeby procedur 
udzielania zamówień. Stosowanie środków 
elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu. Niemniej jednak 
minimalne terminy stosowane w ramach 
postępowań o udzielenie zamówienia na 
mocy dyrektywy 2004/18/WE powinny 
pozostać bez zmian, aby zapewnić 
odpowiednie terminy składania wniosków. 
Ponadto środki informacji i komunikacji 
elektronicznej uwzględniające 
odpowiednie funkcjonalności mogą 
umożliwić instytucjom zamawiających 
unikanie, wykrywanie i korygowanie 
błędów, które pojawiają się w toku 
postępowań o udzielenie zamówienia.
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udzielenie zamówienia.

Or. fr

Poprawka 11
Projekt rezolucji
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

23) Ponadto ciągle opracowywane są nowe 
elektroniczne techniki zakupów, takie jak 
katalogi elektroniczne. Przyczyniają się 
one do zwiększenia konkurencji i 
usprawnienia zakupów publicznych, w 
szczególności pod względem oszczędności 
czasu i pieniędzy. Należy jednak ustanowić 
przepisy gwarantujące, że zastosowanie 
nowych technik odpowiada przepisom 
niniejszej dyrektywy oraz zasadom 
równego traktowania, niedyskryminacji i 
przejrzystości. W szczególności w 
przypadku ponownego otwarcia 
zamówienia na konkurencję w ramach 
umowy ramowej lub w przypadku 
korzystania z dynamicznego systemu 
zakupów oraz gdy oferowane są 
wystarczające gwarancje pod względem 
identyfikowalności, równego traktowania i 
przewidywalności, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość generowania 
ofert w odniesieniu do określonych 
zakupów na podstawie uprzednio 
przekazanych katalogów elektronicznych. 
Zgodnie z wymogami przepisów 
dotyczących środków komunikacji 
elektronicznej, instytucje zamawiające 
powinny unikać nieuzasadnionych 
przeszkód w zakresie dostępu 
wykonawców do postępowań o udzielenie 
zamówienia, w których oferty należy 
składać w formie elektronicznych 
katalogów i które gwarantują zgodność z 
ogólnymi zasadami niedyskryminacji i 

23) Ponadto ciągle opracowywane są nowe 
elektroniczne techniki zakupów, takie jak 
katalogi elektroniczne. Przyczyniają się 
one do zwiększenia konkurencji i 
usprawnienia zakupów publicznych, w 
szczególności pod względem oszczędności 
czasu i pieniędzy. Należy jednak ustanowić 
przepisy gwarantujące, że zastosowanie 
nowych technik odpowiada przepisom 
niniejszej dyrektywy oraz zasadom 
równego traktowania, niedyskryminacji i 
przejrzystości. Przetwarzanie w ten sposób 
danych powinno ponadto odbywać się 
zgodnie z przepisami krajowymi i 
unijnymi w dziedzinie ochrony danych. W 
szczególności w przypadku ponownego 
otwarcia zamówienia na konkurencję w 
ramach umowy ramowej lub w przypadku 
korzystania z dynamicznego systemu 
zakupów oraz gdy oferowane są 
wystarczające gwarancje pod względem 
identyfikowalności, równego traktowania i 
przewidywalności, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość generowania 
ofert w odniesieniu do określonych 
zakupów na podstawie uprzednio 
przekazanych katalogów elektronicznych. 
Zgodnie z wymogami przepisów 
dotyczących środków komunikacji 
elektronicznej, instytucje zamawiające 
powinny unikać nieuzasadnionych 
przeszkód w zakresie dostępu 
wykonawców do postępowań o udzielenie 
zamówienia, w których oferty należy 
składać w formie elektronicznych 
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równego traktowania. katalogów i które gwarantują zgodność z 
ogólnymi zasadami niedyskryminacji i 
równego traktowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 34.

Poprawka 12
Projekt rezolucji
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

27) Specyfikacje techniczne sporządzane 
przez publicznych nabywców muszą 
umożliwiać osiągnięcie celów w zakresie 
zrównoważoności i otwarcia procesu 
udzielania zamówień publicznych na 
konkurencję. W tym celu oferty 
odzwierciedlające różnorodność rozwiązań 
technicznych powinny być opracowywane 
na podstawie cech związanych z 
charakterystycznymi elementami cyklu 
życia i zrównoważonym pod względem 
społecznym procesem produkcji robót 
budowlanych, dostaw i usług, aby 
zagwarantować równe traktowanie celów 
funkcjonalnych i celów w zakresie 
zrównoważoności oraz uzyskać 
wystarczający poziom konkurencji. W 
związku z powyższym specyfikacje
techniczne powinny być opracowywane i 
stosowane zgodnie z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji i równych 
szans. Zasady te nie powinny jedynie 
chronić interesów oferentów, ale także 
efektywną konkurencję, umożliwiając 
bardziej wydajne wydatkowanie środków 
publicznych w ramach zamówień 
publicznych przedstawiających najlepszy 
stosunek kosztów do korzyści.
Opracowanie specyfikacji technicznych 
pod względem wymagań funkcjonalnych i 
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dowodów od osób trzecich; należy jednak 
dopuścić również inne odpowiednie 
sposoby wykazania takiej równoważności, 
takie jak dokumentacja techniczna 
producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów bądź raportów z 
testów, ani nie ma możliwości ich 
uzyskania w przewidzianym terminie. 

wydajnościowych zasadniczo umożliwia 
optymalne osiągnięcie tego celu i służy 
wspieraniu innowacji. W przypadku 
odwołania do normy europejskiej albo, w 
przypadku jej braku, do normy krajowej, 
oferty oparte na równoważnych 
rozwiązaniach powinny zostać rozpatrzone 
przez instytucje zamawiające. W celu 
wykazania równoważności oferty oferenci 
mogą zostać zobowiązani do 
przedstawienia zweryfikowanych 
dowodów od osób trzecich; należy jednak 
dopuścić również inne odpowiednie 
sposoby wykazania takiej równoważności, 
takie jak dokumentacja techniczna 
producenta, jeżeli dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów bądź raportów z 
testów, ani nie ma możliwości ich 
uzyskania w przewidzianym terminie. 

Or. fr

Poprawka 13
Projekt rezolucji
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

32) Wielu wykonawców, między innymi 
MŚP, uważa, że główną przeszkodą dla ich 
uczestnictwa w zamówieniach publicznych 
są obciążenia administracyjne wynikające 
z konieczności przedstawienia znacznej 
liczby zaświadczeń lub innych 
dokumentów dotyczących kryteriów 
wykluczenia i kwalifikacji. Ograniczenie 
takich wymogów, na przykład przez 
wprowadzenie oświadczeń własnych, może 
w znacznym stopniu uprościć procedurę z 
korzyścią zarówno dla instytucji 
zamawiających, jak i dla wykonawców. 
Oferent, który został wybrany zgodnie z 
decyzją o udzieleniu zamówienia, 
powinien być jednak zobowiązany do 

32) Wielu wykonawców, między innymi 
MŚP, uważa, że główną przeszkodą dla ich 
uczestnictwa w zamówieniach publicznych 
są obciążenia administracyjne wynikające 
z konieczności przedstawienia znacznej 
liczby zaświadczeń lub innych 
dokumentów dotyczących kryteriów 
wykluczenia i kwalifikacji. Ograniczenie 
takich wymogów, na przykład przez 
wprowadzenie oświadczeń własnych, w 
tym oświadczeń wykazujących 
przestrzeganie przepisów i norm w 
dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego, a także ochrony socjalnej i 
prawa pracy, może w znacznym stopniu 
uprościć procedurę z korzyścią zarówno 
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przedstawienia odpowiednich dowodów, a 
instytucje zamawiające nie powinny 
zawierać umów z oferentami, którzy nie są 
w stanie tego zrobić. Dalsze uproszczenie 
można osiągnąć poprzez standaryzację 
dokumentów, takich jak europejski 
paszport zamówień, które powinny być 
uznawane przez wszystkie instytucje 
zamawiające i szeroko promowane wśród 
wykonawców, w szczególności MŚP, w 
przypadku których może to w istotnym 
stopniu zmniejszyć obciążenie 
administracyjne.

dla instytucji zamawiających, jak i dla 
wykonawców. Oferent, który został 
wybrany zgodnie z decyzją o udzieleniu 
zamówienia, powinien być jednak 
zobowiązany do przedstawienia 
odpowiednich dowodów dotyczących 
łańcucha dostaw, a instytucje zamawiające 
nie powinny zawierać umów z oferentami, 
którzy nie są w stanie tego zrobić. Dalsze 
uproszczenie można osiągnąć poprzez 
standaryzację dokumentów, takich jak 
europejski paszport zamówień, które 
powinny być uznawane przez wszystkie 
instytucje zamawiające i szeroko 
promowane wśród wykonawców, w 
szczególności MŚP, w przypadku których 
może to w istotnym stopniu zmniejszyć 
obciążenie administracyjne.

Or. fr

Poprawka 14
Projekt rezolucji
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

37) Zamówienia powinny być udzielane na 
podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji i równego 
traktowania. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, 
również w przypadku gdy instytucje 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb, 
na przykład jeżeli wybrane kryteria 
udzielenia zamówienia obejmują aspekty 
związane z procesem produkcyjnym. W 
efekcie instytucje zamawiające powinny 
mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia „oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie” lub 

37) Zamówienia powinny być udzielane na 
podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji i równego 
traktowania. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu, że
instytucje zamawiające wymagają 
wysokiej jakości robót budowlanych, 
dostaw i usług optymalnie dostosowanych 
do ich potrzeb i które obejmują aspekty 
związane z kryteriami dotyczącymi 
zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji oraz 
integrują również osoby znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji. W efekcie 
instytucje zamawiające powinny 
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„najniższego kosztu”, przy czym w tym 
drugim przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

przyjmować jako kryterium udzielenia 
zamówienia „ofertę najkorzystniejszą
ekonomicznie”, biorąc pod uwagę, że 
powinny zamieścić odniesienie do
odpowiednich standardów jakości przy 
użyciu specyfikacji technicznych lub 
warunków realizacji zamówienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 40 i 66.

Poprawka 15
Projekt rezolucji
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 16
Projekt rezolucji
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

39) Szczególnie istotne jest pełne 
wykorzystanie potencjału zamówień 
publicznych dla osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. W kontekście istotnych różnic 
pomiędzy poszczególnymi sektorami i 
rynkami nie byłoby jednak właściwe 
ustanowienie obowiązkowych wymogów 
w zakresie zamówień środowiskowych, 
społecznych i innowacyjnych. Prawodawca 
unijny określił już obowiązkowe wymogi 
w zakresie zamówień dotyczące 
osiągnięcia określonych celów w 
sektorach: pojazdów transportu drogowego 
(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania ekologicznie 
czystych i energooszczędnych pojazdów 
transportu drogowego) oraz urządzeń 
biurowych (rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z 
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
wspólnotowego programu znakowania 
efektywności energetycznej urządzeń 
biurowych). Uzyskano ponadto znaczący 
postęp, jeśli chodzi o określenie wspólnych 
metodyk dotyczących rachunku cyklu 
życia. Wydaje się w związku z tym 
zasadne, by kontynuować działania w tym 
kierunku, pozostawiając ustanawianie 
obowiązkowych celów i wartości 
docelowych przepisom właściwym dla 
poszczególnych sektorów w zależności od 
polityki i warunków obowiązujących w 
danym sektorze, oraz by wspierać 
wypracowanie i stosowanie europejskich 
podejść do rachunku kosztów cyklu życia 

39) Szczególnie istotne jest pełne 
wykorzystanie potencjału zamówień 
publicznych dla osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. W kontekście istotnych różnic 
pomiędzy poszczególnymi sektorami i 
rynkami nie byłoby jednak właściwe 
ustanowienie obowiązkowych wymogów 
w zakresie zamówień środowiskowych, 
społecznych i innowacyjnych. Prawodawca 
unijny określił już obowiązkowe wymogi 
w zakresie zamówień dotyczące 
osiągnięcia określonych celów w 
sektorach: pojazdów transportu drogowego 
(dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 
r. w sprawie promowania ekologicznie 
czystych i energooszczędnych pojazdów 
transportu drogowego) oraz urządzeń 
biurowych (rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z 
dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
wspólnotowego programu znakowania 
efektywności energetycznej urządzeń 
biurowych). Uzyskano ponadto znaczący 
postęp, jeśli chodzi o określenie wspólnych 
metodyk dotyczących rachunku cyklu 
życia oraz zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji. Wydaje się 
w związku z tym zasadne, by kontynuować 
działania w tym kierunku, pozostawiając 
ustanawianie obowiązkowych celów i 
wartości docelowych przepisom 
właściwym dla poszczególnych sektorów 
w zależności od polityki i warunków 
obowiązujących w danym sektorze, oraz 
by wspierać wypracowanie i stosowanie 
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jako dalszej podstawy dla wykorzystania 
zamówień publicznych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

europejskich podejść do kosztów cyklu 
życia oraz zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji jako dalszej 
podstawy dla wykorzystania zamówień 
publicznych na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. Przepisy sektorowe powinny 
również obejmować specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielania zamówień 
mające na celu uwzględnienie korzyści 
płynących ze zrównoważonego rozwoju
społecznego i środowiskowego w tych 
przypadkach, w których nie można ich 
wyrazić kwotowo, przy jednoczesnym 
zapewnieniu powiązania z przedmiotem 
zamówienia i poszanowaniem zasad 
przejrzystości, niedyskryminacji i równych 
szans.

Or. fr

Uzasadnienie

Art. e ust. 24, 40 załącznik VIII.

Poprawka 17
Projekt rezolucji
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

40) Uzupełnieniem działań właściwych dla 
poszczególnych sektorów musi być 
dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające 
instytucje zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
strategii zakupowych. Dlatego też należy 
jasno określić, że instytucje zamawiające 
mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie oraz najniższy koszt, 
stosując podejście oparte na rachunku 
kosztów cyklu życia, pod warunkiem że 
wykorzystywana metoda została ustalona 
w obiektywny i niedyskryminacyjny 
sposób i jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron. Pojęcie rachunku 

40) Uzupełnieniem działań właściwych dla 
poszczególnych sektorów powinno być 
dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające 
instytucje zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
strategii zakupowych. Dlatego też należy 
jasno określić, że instytucje zamawiające 
powinny ustalać ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie, stosując podejście oparte na 
cyklu życia i zrównoważonym pod 
względem społecznym procesie produkcji 
zgodnie z art. 9, 10 i 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
których mowa o warunkach wstępnych w 
zakresie ochrony socjalnej i ochrony 
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kosztów cyklu życia obejmuje wszelkie 
koszty w całym cyklu życia robót 
budowlanych, dostaw lub usług, zarówno 
koszty wewnętrzne (takie jak koszty 
projektu, produkcji, eksploatacji, 
konserwacji i koszty usunięcia przy 
wycofaniu z eksploatacji), jak i koszty 
zewnętrzne, o ile można je wyrazić w 
wartościach pieniężnych i monitorować. 
Na szczeblu unijnym należy opracować 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia dla poszczególnych kategorii 
dostaw lub usług; po opracowaniu każdej 
tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

środowiska, które należy uwzględnić 
podczas opracowywania i wdrażania 
polityk unijnych. Pojęcie rachunku 
kosztów cyklu życia obejmuje wszelkie 
koszty w całym cyklu życia robót 
budowlanych, dostaw lub usług, zarówno 
koszty wewnętrzne (takie jak koszty 
projektu, produkcji, eksploatacji, 
konserwacji i koszty usunięcia przy 
wycofaniu z eksploatacji), jak i koszty 
zewnętrzne, o ile można je wyrazić w 
wartościach pieniężnych i monitorować. 
Na szczeblu unijnym należy opracować 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia dla poszczególnych kategorii 
dostaw lub usług; po opracowaniu każdej 
tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

Or. fr

Poprawka 18
Projekt rezolucji
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

41) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do charakterystycznych 
elementów cyklu życia i zrównoważonego 
pod względem społecznym procesu 
produkcji, pod warunkiem że te 
charakterystyczne elementy lub ten proces
są związane z przedmiotem zamówienia 
publicznego. Specyfikacje techniczne i 
kryteria udzielenia zamówienia powinny 
być interpretowane w szerszym kontekście. 
W związku z tym specyfikacje techniczne i 
kryteria udzielenia zamówienia mogą się 
odnosić do cyklu życia i zrównoważonego 
pod względem społecznym procesu 
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pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji. 
Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie 
ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub 
w celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. 
Jakiekolwiek kryterium udzielenia 
zamówienia, które obejmuje tę 
charakterystykę, należy w każdym 
wypadku ograniczyć do tych cech, które 
bezpośrednio wpływają na personel w 
środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług 
oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia. W przypadku zamówień na 
usługi oraz zamówień dotyczących 
projektu robót budowlanych, instytucje 
zamawiające powinny również mieć 
możliwość zastosowania – jako kryterium 
udzielenia zamówienia – organizacji, 
kwalifikacji i doświadczenia personelu 
wyznaczonego do realizacji danego 
zamówienia, ze względu na fakt, że może 
to wpłynąć na jakość realizacji 
zamówienia, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty.

produkcji, w tym do aspektów społecznych 
i środowiskowych procesu produkcji, 
dostaw lub świadczenia usług. Instytucje 
zamawiające mogą także wykorzystywać 
specyfikacje techniczne i kryteria 
udzielania zamówienia w celu 
minimalizowania szkodliwych skutków 
społecznych lub środowiskowych albo w 
celu maksymalizacji korzystnych skutków 
społecznych lub środowiskowych. Aby 
lepiej uwzględnić aspekty społeczne w 
ramach zamówień publicznych, można 
również zezwolić zamawiającym na 
uwzględnianie w specyfikacjach 
technicznych i kryteriach udzielenia 
zamówienia charakterystyki związanej z 
warunkami pracy osób bezpośrednio 
uczestniczących w danym procesie 
produkcji lub realizacji. Kryteria te muszą 
być stosowane w ramach świadczenia 
usług oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia. W przypadku zamówień na 
usługi oraz zamówień dotyczących 
projektu robót budowlanych, instytucje 
zamawiające powinny również mieć 
możliwość zastosowania – jako 
specyfikacje techniczne i kryterium 
udzielenia zamówienia – organizacji, 
kwalifikacji i doświadczenia personelu 
wyznaczonego do realizacji danego 
zamówienia, ze względu na fakt, że może 
to wpłynąć na jakość i zrównoważony pod 
względem społecznym charakter realizacji 
zamówienia, a w efekcie na wyłonienie
oferty, która przedstawia najlepszy 
stosunek kosztów do korzyści.

Or. fr
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Poprawka 19
Projekt rezolucji
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

42) Oferty, które wydają się przedstawiać 
rażąco niską cenę w odniesieniu do robót 
budowlanych, dostaw czy usług, mogą 
opierać się na nieracjonalnych pod 
względem technicznym, ekonomicznym 
lub prawnym założeniach lub praktykach. 
W celu zapobieżenia ewentualnym 
uchybieniom w trakcie realizacji 
zamówienia instytucje zamawiające 
powinny być zobowiązane do zażądania 
wyjaśnień dotyczących ceny w przypadku, 
gdy oferta zawiera cenę w istotny sposób 
niższą niż ceny proponowane przez 
pozostałych oferentów. Oferta powinna 
być obowiązkowo odrzucana w 
przypadkach, gdy instytucja zamawiająca 
ustali, że rażąco niska cena jest wynikiem 
niezgodności z obowiązującym 
prawodawstwem unijnym w dziedzinach 
prawa socjalnego, prawa pracy lub ochrony 
środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa pracy lub w 
przypadku gdy oferent nie jest w stanie 
przedstawić zadowalających wyjaśnień w 
odniesieniu do rażąco niskiej ceny jego 
oferty, i wówczas instytucja zamawiająca 
powinna taką ofertę odrzucić. 

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 69.

Poprawka 20
Projekt rezolucji
Punkt 43 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 21
Projekt rezolucji
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

44) Ustawy, rozporządzenia i układy 
zbiorowe, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i na poziomie unijnym, obowiązujące w 

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

warunków zatrudnienia oraz 
bezpieczeństwa pracy, stosuje się podczas 
realizacji zamówień publicznych, a także 
układy zbiorowe mające zastosowanie w 
miejscu, gdzie realizowane są roboty 
budowlane, usługi i dostawy. 
Nieprzestrzeganie tych obowiązków 
można uznać za poważne wykroczenie ze 
strony danego wykonawcy, które może 
prowadzić do wykluczenia tego 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 69.

Poprawka 22
Projekt rezolucji
Punkt 51 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
prawa władz publicznych wszystkich 
szczebli do podejmowania decyzji 
dotyczących tego, czy chcą one – oraz w 
jaki sposób i w jakim stopniu –
samodzielnie realizować funkcje 
publiczne. Władze publiczne mogą 
wypełniać zadania będące w interesie 
publicznym z wykorzystaniem ich 
własnych zasobów bez konieczności 
zwracania się do zewnętrznych 
wykonawców. Mogą to robić we 
współpracy z innymi władzami 
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publicznymi.

Or. en

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 22a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22a) „charakterystyczne elementy cyklu 
życia” oznaczają elementy odnoszące się 
do jakiejkolwiek części cyklu życia 
produktu, robót budowlanych lub 
świadczenia usługi, o których mowa w pkt 
22 niniejszego artykułu. 
Charakterystyczne elementy cyklu życia 
mogą być niewidocznymi cechami, które 
są nierozerwalnie związane z produktem w 
wyniku wyborów dokonanych w ramach 
produkcji lub innych etapów cyklu życia 
produktu niebędących etapem 
użytkowania, nawet jeżeli takie 
charakterystyczne elementy nie 
uwidaczniają się w cechach fizycznych lub 
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funkcjonalności końcowego produktu lub 
usługi;

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 22b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

22b) „zrównoważony pod względem 
społecznym proces produkcji” oznacza 
proces produkcji, w ramach którego
realizacja robót budowlanych, usług i 
dostaw jest zgodna z przepisami, zasadami 
i normami w zakresie zdrowia i 
bezpieczeństwa, prawa socjalnego i prawa 
pracy, zwłaszcza w odniesieniu do zasady 
równego traktowania w miejscu pracy. 
Zasada równego traktowania w miejscu 
pracy dotyczy przestrzegania mających 
zastosowanie warunków zatrudnienia, w 
tym przepisów, zasad i norm w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa, prawa 
socjalnego i prawa pracy, zdefiniowanych 
w prawodawstwie unijnym i krajowym, a 
także w układach zbiorowych, które 
stosuje się w sytuacjach, w których ma 
miejsce realizacja robót budowlanych, 
usług i dostaw;

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Praktyczne wdrożenie Porozumienia w 
sprawie zamówień publicznych1 w unijne 
ramy prawne w dziedzinie zamówień 
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publicznych opiera się na wcześniejszej 
ocenie właściwego stosowania reguły 
zasadniczej wzajemności w odniesieniu do 
otwierania rynków pomiędzy Unią a 
państwami trzecimi będącymi 
sygnatariuszami tego porozumienia. 
Przedmiotową ocenę zasadniczej 
wzajemności rozszerza się również na 
państwa trzecie niebędące stronami 
Porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych, a mające dostęp do 
europejskiego rynku zamówień 
publicznych; 
____________

1 Dz.U. L 336 z 23.12.1994 r.

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zamówień udzielanych przez nadawców
na potrzeby nabycia, opracowania, 
produkcji lub koprodukcji materiałów 
programowych przeznaczonych na 
potrzeby medialnych usług 
audiowizualnych, ani do zamówień 
dotyczących czasu antenowego 
udzielanych dostawcom medialnych usług 
audiowizualnych;

b) zamówień na potrzeby nabycia, 
opracowania, produkcji lub koprodukcji 
materiałów programowych i związanych z 
nimi usług przygotowawczych
przeznaczonych na potrzeby usług 
medialnych, ani do zamówień dotyczących 
nadawania lub rozpowszechniania i 
transmitowania;

Or. en

Poprawka 29
Projekt rezolucji
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 30
Projekt rezolucji
Artykuł 11 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosunki między instytucjami publicznymi Współpraca między instytucjami 
zamawiającymi

Or. fr

Poprawka 31
Projekt rezolucji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 32
Projekt rezolucji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne za 
wyjątkiem udziałów podmiotów 
prywatnych właściwych kontrolującej 
instytucji zamawiającej lub właściwych 
kontrolowanej osobie prawnej jako 
podmiotów prawa publicznego i zgodnie z 
pojęciem przedsiębiorstwa społecznego.

Or. fr

Poprawka 33
Projekt rezolucji
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą udziela 
zamówienia podmiotowi sprawującemu 
nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne za wyjątkiem udziałów 
podmiotów prywatnych właściwych 
kontrolującej instytucji zamawiającej lub 
właściwych kontrolowanej osobie prawnej 
jako podmiotów prawa publicznego i 
zgodnie z pojęciem przedsiębiorstwa 
społecznego.

Or. fr
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Poprawka 34
Projekt rezolucji
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 35
Projekt rezolucji
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne za 
wyjątkiem udziałów podmiotów 
prywatnych właściwych kontrolującym 
instytucjom zamawiającym lub 
właściwych kontrolowanej osobie prawnej 
jako podmiotów prawa publicznego i 
zgodnie z pojęciem przedsiębiorstwa 
społecznego.

Or. fr

Poprawka 36
Projekt rezolucji
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Umowy zawartej między dwiema lub 4. Umowy zawartej między dwiema lub 
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więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie publiczne w 
rozumieniu art. 2 ust. 6 niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

więcej instytucjami zamawiającymi nie 
uznaje się za zamówienie publiczne w 
rozumieniu art. 2 ust. 7 niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

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

a) umowa ustanawia współpracę między 
uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi, mającą na celu 
zapewnienie realizacji zadań publicznych, 
które wspólnie dzielą, lub wspólne 
wdrożenie środków na rzecz realizacji 
właściwych im zadań;

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa nie przewiduje ani nie 
przesądza o udzieleniu zamówień 
ewentualnie koniecznych w celu realizacji 
zadań publicznych, o których mowa w lit. 
a);

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

c) umowa zawierana jest wyłącznie przez 
władze publiczne bez udziału podmiotów 
prywatnych za wyjątkiem udziału 
podmiotów prywatnych właściwych 
instytucjom zamawiającym 
uczestniczącym we współpracy jako 
podmioty prawa publicznego i 
posiadających mandat państwa 
członkowskiego do realizacji zadań 
publicznych zgodnie z definicją 
przedsiębiorstwa społecznego.

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

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

Or. fr
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Poprawka 37
Projekt rezolucji
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień, chyba że chodzi o 
udziały podmiotów prywatnych 
właściwych uczestniczącym instytucjom 
zamawiającym w ramach realizacji ich 
zadań publicznych zleconych przez 
państwo członkowskie w charakterze 
podmiotów prawa publicznego 
podlegających tym samym wyłącznie 
względom interesu publicznego lub 
pożytku społecznego, które nie realizują 
celów innej natury, zgodnie z definicją 
przedsiębiorstwa społecznego.

Or. fr

Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Grupy wykonawców mogą składać 
oferty lub wysuwać swoje kandydatury. 
Instytucje zamawiające nie mogą 
ustanawiać w odniesieniu do takich grup 
szczególnych warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
które nie obowiązują kandydatów 
indywidualnych. Instytucje zamawiające 
nie mogą wymagać, aby grupy te 
przybierały określoną formę prawną w celu 
złożenia oferty lub wniosku o 

2. Grupy wykonawców mogą składać 
oferty lub wysuwać swoje kandydatury. 
Grupy wykonawców, zwłaszcza małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP), mogą 
przyjąć formę konsorcjum. Instytucje 
zamawiające nie mogą ustanawiać w 
odniesieniu do takich grup szczególnych 
warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, które nie 
obowiązują kandydatów indywidualnych. 
Instytucje zamawiające nie mogą 
wymagać, aby grupy te przybierały 
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dopuszczenie do udziału. określoną formę prawną w celu złożenia 
oferty lub wniosku o dopuszczenie do 
udziału. 

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające umożliwiają 
spełnienie wszystkich wymogów 
technicznych, prawnych i finansowych 
przez grupę wykonawców traktowaną jako 
jeden podmiot poprzez zsumowanie 
indywidualnych cech charakterystycznych 
elementów składowych tej grupy.

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia 

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

publicznego można zgłaszać na piśmie;

Or. en

Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że instytucje zamawiające mogą stosować 
partnerstwo innowacyjne zgodnie z 
przepisami niniejszej dyrektywy.

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

Or. en

Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit czwarty – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mogą również postanowić, że instytucje 
zamawiające mogą stosować procedurę 
konkurencyjną z negocjacjami lub dialog 
konkurencyjny w każdym z następujących 
przypadków:

Postanawiają również, że instytucje 
zamawiające mogą stosować procedurę 
konkurencyjną z negocjacjami lub dialog 
konkurencyjny w każdym z następujących 
przypadków:

Or. en

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może podjąć 
decyzję o niedokonywaniu transpozycji do 
prawa krajowego procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego oraz partnerstwa 
innowacyjnego.

skreślony

Or. en
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Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia udziela się wyłącznie na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1.

Or. en

Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 30 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania.

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania.

Or. en
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Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia udziela się wyłącznie na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1.

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania ofert wynosi 
35 dni od daty wysłania zaproszenia do 
składania ofert.

Minimalny termin składania ofert wynosi 
40 dni od daty wysłania zaproszenia do 
składania ofert.

Or. en

Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające opublikowały wstępne 
ogłoszenie informacyjne, które nie stanowi 
zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie, minimalny termin składania 
ofert, określony w ust. 2 akapit drugi 
niniejszego artykułu, może zostać skrócony 
do 15 dni, pod warunkiem że spełnione są 
wszystkie następujące warunki:

3. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające opublikowały wstępne 
ogłoszenie informacyjne, które nie stanowi 
zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie, minimalny termin składania 
ofert, określony w ust. 2 akapit drugi 
niniejszego artykułu, może zostać skrócony 
do 22 dni, pod warunkiem że spełnione są 
wszystkie następujące warunki:

Or. en
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Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 30 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania; minimalny termin 
składania ofert wynosi 30 dni od daty 
wysłania zaproszenia do składania ofert. 
Zastosowanie mają przepisy art. 26 ust. 3–
6.

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału wynosi 37 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu 
lub, w przypadku gdy wstępne ogłoszenie 
informacyjne stanowi zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, od daty 
wysłania zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania; minimalny termin 
składania ofert wynosi 37 dni od daty 
wysłania zaproszenia do składania ofert. 
Zastosowanie mają przepisy art. 26 ust. 3–
6.

Or. en

Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia udziela się wyłącznie na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1.

Or. en

Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczeniu do udziału wynosi 30 dni od 

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczeniu do udziału wynosi 37 dni od 
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daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu. daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

Or. en

Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W dialogu uczestniczyć mogą tylko 
wykonawcy zaproszeni przez instytucję 
zamawiającą po dokonaniu oceny 
wymaganych informacji. Instytucje 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 64. Zamówienia udziela się 
wyłącznie na podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1 lit. a).

W dialogu uczestniczyć mogą tylko 
wykonawcy zaproszeni przez instytucję 
zamawiającą po dokonaniu oceny 
wymaganych informacji. Instytucje 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
odpowiednich kandydatów, których 
zaproszą do udziału w postępowaniu, 
zgodnie z art. 64. Zamówienia udziela się 
wyłącznie na podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1.

Or. en

Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie potrzeby, w celu sfinalizowania 
zobowiązań finansowych lub innych 
warunków umowy, instytucja zamawiająca 
może negocjować ostateczne warunki 
umowy z oferentem, którego oferta została 
uznana za ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie zgodnie z art. 66 ust. 1 lit. 
a), o ile tego rodzaju negocjacje nie 
skutkują modyfikacją zasadniczych
aspektów oferty lub zamówienia 
publicznego, w tym potrzeb i wymagań 
określonych w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w dokumencie opisowym, ani nie 
stwarzają ryzyka zakłócenia konkurencji 

W razie potrzeby, w celu sfinalizowania 
zobowiązań finansowych lub innych 
warunków umowy, instytucja zamawiająca 
może negocjować ostateczne warunki 
umowy z oferentem, którego oferta została 
uznana za ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie zgodnie z art. 66 ust. 1, o ile 
tego rodzaju negocjacje nie skutkują 
modyfikacją zasadniczych aspektów oferty 
lub zamówienia publicznego, w tym 
potrzeb i wymagań określonych w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
dokumencie opisowym, ani nie stwarzają 
ryzyka zakłócenia konkurencji bądź 
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bądź spowodowania dyskryminacji. spowodowania dyskryminacji.

Or. en

Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Aukcja elektroniczna jest oparta na 
jednym z następujących kryteriów:

3. Aukcja elektroniczna jest oparta na 
cenach oraz/lub nowych wartościach 
aspektów ofert wskazanych w specyfikacji.

a) wyłącznie na cenach, jeżeli zamówienia 
udziela się na podstawie kryterium 
najniższego kosztu;
b) na cenach oraz/lub nowych wartościach 
aspektów ofert wskazanych w specyfikacji, 
jeżeli zamówienia udziela się na podstawie 
kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie. 

Or. en

Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przed przystąpieniem do aukcji 
elektronicznej instytucje zamawiające 
dokonują pełnej wstępnej oceny ofert 
zgodnie z kryterium lub kryteriami 
udzielenia zamówienia oraz przypisaną im 
wagą.

5. Przed przystąpieniem do aukcji 
elektronicznej instytucje zamawiające 
dokonują pełnej wstępnej oceny ofert 
zgodnie z kryteriami udzielenia 
zamówienia oraz przypisaną im wagą.

Or. en
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Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Specyfikacje techniczne przedstawia się w 
dokumentach specyfikujących zamówienie. 
Precyzuje się w nich wymagane cechy 
robót budowlanych, usług lub dostaw, aby 
zrealizować założenia instytucji 
zamawiającej w zakresie wykorzystania i 
zrównoważoności.

Or. en

Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wszystkich zamówień, 
których przedmiot jest przeznaczony do 
użytku osób – zarówno ogółu 
społeczeństwa, jak i pracowników 
instytucji zamawiającej – przedmiotowe 
specyfikacje techniczne sporządza się, z 

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

wyjątkiem przypadków należycie 
uzasadnionych, które określa się w 
zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie i w dokumentach 
specyfikujących zamówienie, w taki 
sposób, aby uwzględnić kryteria 
dostępności dla osób niepełnosprawnych 
lub dostosowanie projektu do potrzeb 
wszystkich użytkowników.

Or. en

Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specyfikacje techniczne mogą również 
obejmować, w stosownych przypadkach, 
wymogi dotyczące:

Or. en

Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit piąty a (nowy) – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) realizacji zamówienia, w tym poziomy 
realizacji w odniesieniu do środowiska i 
klimatu, oraz realizacji pod kątem 
zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji;

Or. en

Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit piąty a (nowy) – litera b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) charakterystycznych elementów cyklu 
życia;

Or. en

Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit piąty a (nowy) – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji;

Or. en

Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit piąty a (nowy) – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) organizacji, kwalifikacji i 
doświadczenia osób zatrudnionych przy 
realizacji danego zamówienia;

Or. en

Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit piąty a (nowy) – litera e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) bezpieczeństwa lub aspektów takich jak 
procedury dotyczące zapewnienia jakości, 
terminologia, symbole, testy i metody 
testowania, opakowanie, oznakowanie i 
etykietowanie, instrukcje użytkowania; 
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Or. en

Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit piąty a (nowy) – litera f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zasad dotyczących projektowania i 
kosztorysowania, warunków testowania, 
kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 
metod i technik budowy oraz wszelkich 
pozostałych warunków technicznych, 
które instytucja zamawiająca może 
określić, na mocy przepisów ogólnych lub 
szczególnych, w odniesieniu do 
ukończonych obiektów budowlanych oraz 
materiałów lub części, z których są one 
wykonane;

Or. en

Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów społecznych i
środowiskowych, pod warunkiem że 
parametry są dostatecznie precyzyjne, aby 
umożliwić oferentom ustalenie przedmiotu 
zamówienia, a instytucjom zamawiającym 
udzielenie zamówienia. Zgodnie z ust. 1 
specyfikacje techniczne mogą zostać 
sformułowane w oparciu o wymogi 
dotyczące realizacji lub funkcjonalności 
odnoszące się do charakterystycznych 
elementów cyklu życia lub 
zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji 
wymaganych robót budowlanych, dostaw 
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lub usług, a nie tylko w oparciu o wymogi 
dotyczące realizacji lub funkcjonalności 
robót budowlanych, dostaw lub usług;

Or. en

Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) poprzez odniesienie do specyfikacji i 
norm, o których mowa w załączniku VIII 
pkt 2, przy czym preferowane są normy 
europejskie i międzynarodowe, ale 
wyłącznie w przypadku braku norm 
krajowych; każdemu odniesieniu 
towarzyszą słowa „lub równoważne”;

Or. en

Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w lit. a), z odniesieniem do 
specyfikacji technicznych wymienionych 
w lit. b) stanowiących środek domniemania 
zgodności z tego rodzaju wymaganiami 

c) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w lit. a), z odniesieniem do 
specyfikacji technicznych i norm
wymienionych w lit. b) stanowiących 
środek domniemania zgodności z tego 
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wydajnościowymi lub funkcjonalnymi; rodzaju wymaganiami wydajnościowymi 
lub funkcjonalnymi;

Or. en

Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych wymienionych w lit. b) w 
zakresie określonych cech oraz poprzez 
odniesienie do wymagań wydajnościowych 
lub funkcjonalnych, o których mowa w lit. 
a), w zakresie innych cech.

d) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych i norm wymienionych w lit. 
b) w zakresie określonych cech oraz 
poprzez odniesienie do wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w lit. a), w zakresie innych 
cech.

Or. en

Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W przypadku gdy uzasadnia to 
przedmiot zamówienia, specyfikacje 
techniczne mogą zawierać odniesienia do 
konkretnej marki lub źródła, lokalizacji 
produkcji lub szczególnego procesu, znaku 
handlowego, patentu, typu bądź 
konkretnego pochodzenia lub produkcji. 
Takim odniesieniom towarzyszą słowa 
„lub równoważne”.
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Or. en

Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca korzysta z możliwości 
zastosowania odniesienia do specyfikacji, o 
których mowa w ust. 3 lit. b), nie może ona 
odrzucić oferty na podstawie faktu, iż 
roboty budowlane, dostawy i usługi będące 
przedmiotem oferty nie są zgodne ze 
specyfikacjami, do których się ona odnosi, 
jeżeli oferent w odpowiedni sposób 
udowodni w swojej ofercie za pomocą 
dowolnych odpowiednich środków, w tym 
za pomocą środków dowodowych, o 
których mowa w art. 42, że proponowane 
przez niego rozwiązania w równoważnym 
stopniu spełniają wymagania określone w 
specyfikacjach technicznych.

5. W przypadku gdy instytucja
zamawiająca korzysta z możliwości 
zastosowania odniesienia do specyfikacji i 
norm, o których mowa w ust. 3 lit. b), nie 
może ona odrzucić oferty na podstawie 
faktu, iż roboty budowlane, dostawy i 
usługi będące przedmiotem oferty nie są 
zgodne ze specyfikacjami i normami, do 
których się ona odnosi, jeżeli oferent w 
odpowiedni sposób udowodni w swojej 
ofercie za pomocą dowolnych 
odpowiednich środków, w tym za pomocą 
środków dowodowych, o których mowa w 
art. 42, że proponowane przez niego 
rozwiązania w równoważnym stopniu 
spełniają wymagania określone w 
specyfikacjach technicznych.

Or. en

Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instytucja zamawiająca 
korzysta z możliwości przewidzianej w ust. 
3 lit. a) w zakresie sformułowania 
specyfikacji technicznych pod względem 
wymagań wydajnościowych lub 
funkcjonalnych, nie może ona odrzucić 
oferty na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi zgodnej z normą krajową 
przenoszącą normę europejską, z 
europejską aprobatą techniczną, ze 

W przypadku gdy instytucja zamawiająca 
korzysta z możliwości przewidzianej w ust. 
3 lit. a) w zakresie sformułowania 
specyfikacji technicznych pod względem 
wymagań wydajnościowych lub 
funkcjonalnych, nie może ona odrzucić 
oferty na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi zgodnej z normą krajową, jeżeli 
kryteria dotyczące tej normy odpowiadają
wymaganiom wydajnościowym lub 
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wspólną specyfikacją techniczną, z normą 
międzynarodową lub z systemem 
referencji technicznych ustanowionym 
przez europejski organ normalizacyjny, 
jeżeli powyższe specyfikacje odpowiadają 
wymaganiom wydajnościowym lub 
funkcjonalnym określonym przez tę 
instytucję zamawiającą.

funkcjonalnym określonym przez tę 
instytucję zamawiającą.

Or. en

Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Etykiety Etykiety i zaświadczenia dotyczące normy 
zatwierdzonej przez stronę trzecią

Or. en

Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
określają cechy środowiskowe, społeczne 
lub inne cechy obiektów budowlanych, 
usług lub dostaw pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w art. 40 ust. 3 lit. a), mogą 
one wymagać, aby te obiekty budowlane, 
usługi lub dostawy były opatrzone 
określoną etykietą, pod warunkiem że 
spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
określają cechy środowiskowe, społeczne 
lub inne cechy obiektów budowlanych, 
usług lub dostaw pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w art. 40 ust. 3 lit. a), mogą 
one wymagać, aby te obiekty budowlane, 
usługi lub dostawy były opatrzone 
określoną etykietą lub zaświadczeniem 
dotyczącym normy zatwierdzonej przez 
stronę trzecią, pod warunkiem że 
spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

a) wymagania w zakresie etykiet dotyczą 
wyłącznie cech, które są związane z 

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

zatwierdzonej przez stronę trzecią dotyczą 
wyłącznie cech, które są związane z 
przedmiotem zamówienia i są odpowiednie 
dla określenia cech robót budowlanych, 
dostaw lub usług będących przedmiotem 
zamówienia;

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

b) wymagania w zakresie etykiet lub
zaświadczenia dotyczącego normy 
zatwierdzonej przez stronę trzecią 
opracowuje się na podstawie danych 
naukowych lub na podstawie innych 
kryteriów obiektywnie możliwych do 
sprawdzenia i niedyskryminacyjnych;

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

c) etykiety lub zaświadczenia dotyczące 
normy zatwierdzonej przez stronę trzecią 
są przyjmowane w drodze otwartej i 
przejrzystej procedury, w której mogą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
podmioty, w tym instytucje rządowe, 
konsumenci, producenci, dystrybutorzy 
oraz organizacje zajmujące się ochroną 
środowiska;

d) etykiety są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

d) etykiety lub zaświadczenia dotyczące 
normy zatwierdzonej przez stronę trzecią 
są dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych stron;

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

e) kryteria dotyczące etykiety lub
zaświadczenia dotyczącego normy 
zatwierdzonej przez stronę trzecią są 
określane przez osobę trzecią, która jest 
niezależna od wykonawcy ubiegającego się 
o etykietę. Stroną trzecią może być 
konkretny organ krajowy lub rządowy 
albo organizacja.

Or. en

Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli etykieta spełnia warunki 2. Jeżeli norma zatwierdzona przez stronę 
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przewidziane w ust. 1 lit. b), c), d) i e), lecz 
określa również wymagania niezwiązane z 
przedmiotem zamówienia, instytucje 
zamawiające mogą określić specyfikacje 
techniczne poprzez odniesienie do tych 
szczegółowych specyfikacji dotyczących 
danej etykiety lub, w razie potrzeby, ich 
części, które są związane z przedmiotem 
zamówienia i są odpowiednie dla 
określenia cech tego przedmiotu.

trzecią nie spełnia wymogów 
przewidzianych w definicji zawartej w 
załączniku VIII pkt 5a, ponieważ kryteria 
tej normy określają wymagania 
niezwiązane z przedmiotem zamówienia, 
instytucje zamawiające mogą określić 
specyfikacje techniczne poprzez 
odniesienie do szczegółowych specyfikacji 
dotyczących danej normy lub, w razie 
potrzeby, ich części, które są związane z 
przedmiotem zamówienia i są odpowiednie 
dla określenia cech tego przedmiotu.

Or. en

Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca może umieścić w 
specyfikacjach technicznych klauzulę, że 
roboty budowlane, dostawy i usługi, które 
są zgodne z taką normą, uznaje się za 
spełniające wymogi specyfikacji 
technicznych. Instytucje zamawiające 
akceptują również wszystkie równoważne 
normy, które spełniają wymogi 
specyfikacji określone przez instytucje 
zamawiające. W przypadku robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które nie 
zostały zatwierdzone przez stronę trzecią 
jako zgodne z taką normą, instytucje 
zamawiające akceptują również 
dokumentację techniczną producenta lub 
inne odpowiednie środki dowodowe, takie 
jak certyfikaty i oświadczenia.

Or. en

Poprawka 81
Projekt rezolucji
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części.
Jeżeli instytucja zamawiająca nie uważa 
za właściwe podziału na części 
zamówienia, którego wartość, ustalona 
zgodnie z art. 5, jest równa progom 
przewidzianym w art. 4 lub większa, ale 
nie mniejsza niż 500 000 EUR, 
przedstawia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów.

1. Aby uzyskać największy poziom 
konkurencji i o ile przedmiot zamówienia 
nie uniemożliwia wskazania odrębnych 
realizacji, instytucja zamawiająca udziela 
zamówienia w osobnych częściach. Jeżeli 
nie istnieje możliwość podziału 
zamówienia na części, ponieważ przedmiot 
zamówienia – którego wartość, ustalona 
zgodnie z art. 5, jest równa progom 
przewidzianym w art. 4 lub większa, ale 
nie mniejsza niż 500 000 EUR –
uniemożliwia wskazanie odrębnych 
realizacji, instytucja zamawiająca
przedstawia w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania konkretne wyjaśnienie 
swoich powodów. 

Or. fr

Poprawka 82
Projekt rezolucji
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
wskazują, czy oferty mają być ograniczone 
tylko do jednej lub większej liczby części.

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

Or. fr
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Poprawka 83
Projekt rezolucji
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 84
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające żądają od oferenta 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie dotyczących informacji na 
temat części zamówienia, aby wskazał on 
w swojej ofercie ewentualną część 
zamówienia, której wykonanie zamierza 
zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał 
proponowanych podwykonawców, w 



PE483.468v01-00 56/98 PR\891975PL.doc

PL

odniesieniu do części będącej 
przedmiotem jego oferty, w ramach limitu 
trzech kolejnych szczebli 
podwykonawstwa zgodnie z art. 71.

Or. en

Poprawka 85
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) oferta pochodzi od oferenta, który nie 
został wykluczony zgodnie z art. 21 i 55, 
oraz spełnia kryteria kwalifikacji określone 
przez instytucję zamawiającą zgodnie z art. 
56, a także, w stosownych przypadkach, 
niedyskryminacyjne zasady i kryteria, o 
których mowa w art. 64.

b) oferta pochodzi od oferenta, który nie 
został wykluczony zgodnie z art. 21 i 55, 
oraz spełnia kryteria kwalifikacji określone 
przez instytucję zamawiającą zgodnie z art. 
56, a także, w stosownych przypadkach, 
niedyskryminacyjne zasady i kryteria, o 
których mowa w art. 64 i 71.

Or. en

Poprawka 86
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Instytucje zamawiające nie udzielają
zamówienia oferentowi, który złożył 
najlepszą ofertę, jeżeli ustalą, że oferta ta 
nie jest zgodna z obowiązkami w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska 
wynikającymi z prawodawstwa Unii lub 
ustawodawstwa krajowego, lub układów 
zbiorowych mających zastosowanie w 
miejscu realizacji robót budowlanych, 
usług lub dostaw, bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI.
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Or. en

Poprawka 87
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli przepisy takie nie mają 
zastosowania, naruszenia innych 
przepisów mających zastosowanie w 
odniesieniu do oferenta i zapewniających 
równoważny poziom ochrony również 
stanowią podstawę do wykluczenia.

Or. en

Poprawka 88
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 89 w celu zmiany wykazu w 
załączniku XI, jeżeli jest to konieczne ze 
względu na zawarcie nowych umów 
międzynarodowych lub modyfikację 
obowiązujących umów 
międzynarodowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 89
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) udziału w czerpaniu korzyści z handlu 
ludźmi i pracy dzieci, które objęte są 
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przepisami dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 
5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi i zwalczania tego 
procederu oraz ochrony ofiar1.
_____________
1 Dz.U. L 101 z 15.4.2011 r.

Or. en

Poprawka 90
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca może wykluczyć z 
udziału w zamówieniu publicznym 
każdego wykonawcę, jeżeli spełniony jest 
jeden z następujących warunków:

Instytucja zamawiająca wyklucza z udziału 
w zamówieniu publicznym każdego 
wykonawcę, jeżeli spełniony jest jeden z 
następujących warunków:

Or. en

Poprawka 91
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI. Zgodność 
z prawodawstwem unijnym lub przepisami 
międzynarodowymi obejmuje również 
spełnienie wymogów w równoważny 
sposób;

a) jeżeli instytucja zamawiająca wie o 
jakimkolwiek naruszeniu obowiązków w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska
wynikających z prawodawstwa Unii lub 
ustawodawstwa krajowego czy układów 
zbiorowych mających zastosowanie w 
miejscu, w którym realizowane są roboty 
budowlane lub usługi, bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI. Zgodność z 
prawodawstwem unijnym lub przepisami 
międzynarodowymi obejmuje również 
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spełnienie wymogów w równoważny 
sposób;

Or. en

Poprawka 92
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) jeżeli wykonawca miał znaczne lub stałe 
niedociągnięcia w realizacji 
jakiegokolwiek istotnego wymogu w 
ramach wcześniejszego zamówienia lub 
wcześniejszych zamówień o podobnym 
charakterze dla tej samej instytucji 
zamawiającej.

d) jeżeli instytucja zamawiająca posiada 
informacje zdobyte w wyniku oceny 
przeprowadzonej przez tę lub inną 
instytucję zamawiającą zgodnie z art. 73a, 
że wykonawca miał znaczne lub stałe 
niedociągnięcia w realizacji 
jakiegokolwiek istotnego wymogu w 
ramach wcześniejszego zamówienia lub 
wcześniejszych zamówień o podobnym 
charakterze dla tej samej instytucji 
zamawiającej.

Or. en

Poprawka 93
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zastosowania podstawy 
wykluczenia, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. d), instytucje zamawiające 
przedstawiają metodę oceny wykonania 
umowy, która jest oparta na obiektywnych 
i wymiernych kryteriach oraz jest 
stosowana w sposób systematyczny, spójny
i przejrzysty. Każdą ocenę wykonania 
przekazuje się danemu wykonawcy, który 
musi mieć możliwość zgłoszenia sprzeciwu 
wobec zawartych w niej ustaleń i 
uzyskania ochrony sądowej.

skreślony
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Or. en

Poprawka 94
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Instytucja zamawiająca wyklucza z 
udziału w zamówieniu publicznym 
każdego wykonawcę, jeżeli spełniony jest 
jeden z warunków wymienionych w ust. 1, 
2 lub 3 w odniesieniu do podwykonawcy 
zaproponowanego przez wykonawcę 
zgodnie z art. 71. 

Or. en

Poprawka 95
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy kandydat lub oferent, który znajduje 
się w jednej z sytuacji, o których mowa w 
ust. 1, 2 i 3, może przedstawić instytucji 
zamawiającej dowody wykazujące jego 
rzetelność pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia.

Każdy kandydat lub oferent, który znajduje 
się w jednej z sytuacji, o których mowa w
ust. 1, 2, 3 i 3a, może przedstawić 
instytucji zamawiającej dowody 
wykazujące jego rzetelność lub, w 
stosownych przypadkach, rzetelność jego 
podwykonawcy, pomimo istnienia 
odpowiedniej podstawy wykluczenia.

Or. en

Poprawka 96
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu kandydat lub oferent musi W tym celu kandydat lub oferent musi 



PR\891975PL.doc 61/98 PE483.468v01-00

PL

udowodnić, że zrekompensował wszelkie 
szkody spowodowane przestępstwem lub 
wykroczeniem, wyczerpująco wyjaśnił 
fakty i okoliczności poprzez aktywną 
współpracę z organami śledczymi i podjął
konkretne środki techniczne, organizacyjne 
i kadrowe, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
wykroczeniom. Instytucje zamawiające 
oceniają środki podjęte przez kandydatów 
i oferentów, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności przestępstwa lub 
wykroczenia. Jeżeli instytucja zamawiająca 
uważa, że środki te są niewystarczające, 
podaje powody swojej decyzji.

udowodnić, że zrekompensował wszelkie 
szkody spowodowane przestępstwem lub 
wykroczeniem, wyczerpująco wyjaśnił 
fakty i okoliczności poprzez aktywną 
współpracę z organami śledczymi i przyjął
konkretne środki techniczne, organizacyjne 
i kadrowe, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
wykroczeniom, w tym systemy 
sprawozdawczości i kontroli oraz 
struktury audytu wewnętrznego służące 
monitorowaniu zgodności. Przedstawione 
w tym celu przez kandydata lub oferenta 
dowody są wystarczające do uznania przez 
instytucje zamawiające, że środki przyjęte
przez kandydatów i oferentów lub, w 
stosownych przypadkach, rzetelność ich 
podwykonawcy, są wystarczające do 
zapobieżenia dalszym przestępstwom lub 
wykroczeniom, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności przestępstwa lub 
wykroczenia. Jeżeli instytucja zamawiająca
nie jest usatysfakcjonowana, podaje 
powody swojej decyzji.

Or. en

Poprawka 97
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje zamawiające i wykonawcy mogli 
łatwo uzyskać informacje i pomoc w 
kontekście stosowania niniejszego artykułu 
przez punkt kontaktowy określony w art. 
88.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje zamawiające mogły łatwo 
uzyskać informacje i pomoc w kontekście 
stosowania niniejszego artykułu przez 
jeden organ, kilka organów lub struktury 
administracyjne utworzone lub 
wyznaczone w tym celu zgodnie z art. 84 i 
87. Państwa członkowskie dopilnowują 
również, aby wykonawcy mogli łatwo 
uzyskać informacje i pomoc w kontekście 
stosowania niniejszego artykułu przez 
struktury administracyjne, o których 
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mowa w art. 87a.

Or. en

Poprawka 98
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zgodności z przepisami i normami w 
dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa, 
prawa socjalnego i prawa pracy 
określonymi w prawodawstwie unijnym i 
ustawodawstwie krajowym oraz w 
układach zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu, gdzie 
realizowane są roboty budowlane, usługi 
lub dostawy.

Or. en

Poprawka 99
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 
odpowiednie dla zagwarantowania, że 
kandydat lub oferent posiada zdolność 
prawną i finansową oraz zdolność 
handlową i techniczną niezbędne do 
realizacji udzielanego zamówienia. 
Wszystkie wymagania muszą być 
związane z przedmiotem zamówienia i 
ściśle proporcjonalne do tego przedmiotu, 
biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 
odpowiednie dla zagwarantowania, że 
kandydat lub oferent posiada zdolność 
prawną i finansową oraz zdolność 
handlową i techniczną niezbędne do 
realizacji udzielanego zamówienia. 
Wszystkie wymagania muszą być 
związane z przedmiotem zamówienia, 
biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

Or. en
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Poprawka 100
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do zdolności technicznej i 
zawodowej instytucje zamawiające mogą 
wymagać, aby wykonawcy posiadali 
niezbędne zasoby ludzkie i techniczne oraz 
doświadczenie umożliwiające realizację 
zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości. Instytucja zamawiająca może 
stwierdzić, że wykonawcy nie zrealizują 
zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości, jeżeli ustaliła, że mają oni 
sprzeczne interesy, które mogą mieć 
negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.

W odniesieniu do zdolności technicznej i 
zawodowej instytucje zamawiające 
wymagają, aby wykonawcy posiadali 
niezbędne zasoby ludzkie i techniczne oraz 
doświadczenie umożliwiające zapewnienie 
realizacji zamówienia na odpowiednim 
poziomie jakości – lub aby poczynili 
odpowiednie kroki na rzecz ich nabycia 
lub uzyskania do nich dostępu – oraz, 
jeżeli wymaga tego instytucja 
zamawiająca, w zgodzie ze wszystkimi 
klauzulami dotyczącymi realizacji 
zamówienia określonymi zgodnie z art. 70. 
Instytucja zamawiająca może stwierdzić, 
że wykonawcy nie zapewnią wymaganej 
realizacji zamówienia, jeżeli ustaliła, że 
mają oni sprzeczne interesy, które mogą 
mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 101
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego, których 
przedmiotem są dostawy wymagające 
wykonania prac dotyczących 
rozmieszczenia lub instalacji, wykonania 
usług lub robót budowlanych, zdolność 
wykonawców do wykonania usług, 
instalacji lub robót budowlanych może 
być oceniana w odniesieniu do ich 
kwalifikacji, efektywności, doświadczenia 
i rzetelności.

skreślony
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Or. en

Poprawka 102
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustępy 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszego artykułu 
stosuje się do procedur z zakresu 
podwykonawstwa i do podwykonawców.

Or. en

Poprawka 103
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) będą w stanie przedstawić, na wniosek i 
niezwłocznie, dokumentację uzupełniającą, 
której instytucje zamawiające wymagają 
zgodnie z art. 59, 60 oraz, w stosownych 
przypadkach, z art. 61 i 63.

d) będą w stanie przedstawić, na wniosek i 
niezwłocznie, dokumentację uzupełniającą, 
której instytucje zamawiające wymagają 
zgodnie z art. 59, 60 oraz, w stosownych 
przypadkach, z art. 61, art. 62 ust. 1 i art.
63.

Or. en

Poprawka 104
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed udzieleniem zamówienia instytucja 
zamawiająca wymaga od oferenta, któremu 
postanowiła udzielić zamówienia, 
przedłożenia dokumentacji zgodnie z art. 
59 i 60 oraz, w stosownych przypadkach, z 
art. 61. Instytucja zamawiająca może 
wezwać wykonawców do uzupełnienia lub 

Przed udzieleniem zamówienia instytucja 
zamawiająca wymaga od oferenta, któremu 
postanowiła udzielić zamówienia, 
przedłożenia dokumentacji zgodnie z art. 
59 i 60 oraz, w stosownych przypadkach, z 
art. 61. Instytucja zamawiająca może 
wezwać wykonawców do uzupełnienia lub 
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wyjaśnienia zaświadczeń i dokumentów 
przedłożonych zgodnie z art. 59, 60 i 61.

wyjaśnienia zaświadczeń i dokumentów 
przedłożonych zgodnie z art. 59, 60, 61 i 
62 ust. 1.

Or. en

Poprawka 105
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Władze krajowe tworzą zabezpieczone 
internetowe repozytoria zaświadczeń, w 
których przedsiębiorstwa mogą składać 
wszystkie odnośne dokumenty raz na dwa 
lata. Dokumentacja ta jest dostępna dla 
wszystkich instytucji zamawiających na 
wszystkich szczeblach poprzez podanie 
numeru identyfikacji osobistej.

Or. en

Poprawka 106
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 89 w 
celu modyfikacji załącznika XIII z uwagi 
na postęp techniczny lub z przyczyn 
administracyjnych. Komisja ustanawia 
również standardowy formularz 
europejskiego paszportu zamówień. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
91.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 89 w 
celu modyfikacji załącznika XIII z uwagi 
na postęp techniczny lub z przyczyn 
administracyjnych. Komisja ustanawia 
również – w drodze aktów wykonawczych
– standardowy formularz europejskiego 
paszportu zamówień. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 91.

Or. en
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Poprawka 107
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co do zasady, sytuację ekonomiczną i 
finansową wykonawcy można udowodnić 
za pomocą jednego lub większej liczby 
dokumentów wymienionych w załączniku 
XIV część 1.

Co do zasady, sytuację ekonomiczną i 
finansową wykonawcy, a także zgodność z 
przepisami i normami w dziedzinie 
zdrowia i bezpieczeństwa, prawa 
socjalnego i prawa pracy określonymi w 
prawodawstwie unijnym i ustawodawstwie 
krajowym oraz w układach zbiorowych 
mających zastosowanie w miejscu, gdzie 
realizowane są roboty budowlane, usługi 
lub dostawy, można udowodnić za pomocą 
jednego lub większej liczby dokumentów 
wymienionych w załączniku XIV część 1.

Or. en

Poprawka 108
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zależności od charakteru, ilości lub 
znaczenia, a także przeznaczenia robót 
budowlanych, dostaw lub usług, zdolność 
techniczną wykonawcy można udowodnić 
za pomocą jednego lub większej liczby 
środków wymienionych w załączniku XIV 
część 2.

3. W zależności od charakteru, ilości, 
jakości, zrównoważoności lub znaczenia, a 
także przeznaczenia robót budowlanych, 
dostaw lub usług, zdolność techniczną 
wykonawcy można udowodnić za pomocą 
jednego lub większej liczby środków 
wymienionych w załączniku XIV część 2.

Or. en

Poprawka 109
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy zapewniania jakości i normy Normy zapewniania jakości i normy 
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zarządzania środowiskowego zarządzania społecznego i środowiskowego

Or. en

Poprawka 110
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Instytucje zamawiające mogą zażądać 
przedstawienia wydanych przez niezależne 
organy zaświadczeń potwierdzających, że 
wykonawca prowadzi działalność zgodnie 
z przepisami i normami w dziedzinie 
zdrowia i bezpieczeństwa, prawa 
socjalnego i prawa pracy określonymi w 
prawodawstwie unijnym i ustawodawstwie 
krajowym oraz w układach zbiorowych 
mających zastosowanie w miejscu, gdzie 
realizowane są roboty budowlane, usługi 
lub dostawy.

Or. en

Poprawka 111
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, zgodnie z art. 88, wszelkie 
informacje dotyczące dokumentów 
przedstawianych w charakterze dowodów 
spełnienia wymogów norm jakościowych i 
środowiskowych, o których mowa w ust. 1 
i 2 niniejszego artykułu.

3. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, zgodnie z art. 88, wszelkie 
informacje dotyczące dokumentów 
przedstawianych w charakterze dowodów 
spełnienia wymogów norm jakościowych,
środowiskowych i społecznych, o których 
mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

Or. en
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Poprawka 112
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 63 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, które wynikają z wpisu do 
wykazu urzędowego lub certyfikacji, nie 
mogą być kwestionowane bez 
uzasadnienia. Przed udzieleniem 
zamówienia można każdorazowo wymagać 
od wpisanego wykonawcy dodatkowego 
zaświadczenia dotyczącego płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
podatków.

Informacje, które wynikają z wpisu do 
wykazu urzędowego lub certyfikacji, nie 
mogą być kwestionowane bez 
uzasadnienia. Przed udzieleniem 
zamówienia każdorazowo wymaga się od 
wpisanego wykonawcy dodatkowego 
zaświadczenia dotyczącego płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
podatków.

Or. en

Poprawka 113
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 63 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Wykonawcy z innych państw 
członkowskich nie są zobowiązani do 
uzyskania takiego wpisu lub certyfikacji w 
celu udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Instytucje zamawiające 
uznają równoważne zaświadczenia 
wydawane przez instytucje i jednostki 
mające swoje siedziby w innych państwach 
członkowskich. Akceptują one również 
inne równoważne środki dowodowe.

7. Instytucje zamawiające uznają 
równoważne zaświadczenia wydawane 
przez instytucje i jednostki mające swoje 
siedziby w innych państwach 
członkowskich. Akceptują one również 
inne równoważne środki dowodowe.

Or. en

Poprawka 114
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu określonych usług, 
kryterium, na podstawie którego instytucje 
zamawiające udzielają zamówień 
publicznych, jest oferta najkorzystniejsza 
ekonomicznie.

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie;
b) najniższy koszt.

Or. en

Poprawka 115
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koszty można szacować, zgodnie z 
wyborem dokonanym przez instytucję 
zamawiającą, na podstawie wyłącznie 
ceny lub przy pomocy podejścia opartego 
na analizie kosztów i wyników, takiego jak 
podejście oparte na rachunku kosztów 
cyklu życia, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 67.

skreślony

Or. en

Poprawka 116
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
o której mowa w ust. 1 lit. a), z punktu 
widzenia instytucji zamawiającej ustala się 
na podstawie kryteriów związanych z 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego. Kryteria te obejmują, oprócz 
ceny lub kosztu, o których mowa w ust. 1 
lit. b), inne kryteria związane z 

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
o której mowa w ust. 1, z punktu widzenia 
instytucji zamawiającej ustala się na 
podstawie kryteriów związanych z 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego. Kryteria te obejmują, oprócz 
ceny lub kosztu inne kryteria związane z 
przedmiotem danego zamówienia 
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przedmiotem danego zamówienia 
publicznego, takie jak:

publicznego, takie jak:

Or. en

Poprawka 117
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) proces cyklu życia oraz 
charakterystyczne elementy cyklu życia;

Or. en

Poprawka 118
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) zrównoważony pod względem 
społecznym proces produkcji;

Or. en

Poprawka 119
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

sprawdzić, czy zastępstwo zapewnia 
równoważną organizację i jakość;

Or. en

Poprawka 120
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 121
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria udzielenia zamówienia 
zapewniają możliwość efektywnej i 
uczciwej konkurencji i są uzupełniane 
wymaganiami, które umożliwiają 
instytucji zamawiającej skuteczną 
weryfikację informacji przedstawianych 
przez oferentów w celu określenia, czy 
oferenci spełniają wymogi zawarte w 
kryteriach udzielenia zamówienia.

Or. en

Poprawka 122
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Kryteria udzielenia zamówienia nie 
mogą dawać instytucji zamawiającej 
nieograniczonej swobody wyboru. Kryteria 
udzielania zamówienia stosowane do 
wskazania oferenta przedstawiającego 
ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie:

a) są związane z przedmiotem 
zamówienia;
b) są uzupełniane wymaganiami, które 
umożliwiają skuteczną weryfikację 
informacji przedstawianych przez 
oferentów;
c) zapewniają możliwość efektywnej 
konkurencji.
Instytucje zamawiające weryfikują 
skutecznie, na podstawie informacji i 
dowodów przedstawionych przez 
oferentów, czy oferty spełniają kryteria 
udzielenia zamówienia.

Or. en

Poprawka 123
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. 
a), instytucja zamawiająca określa – w 
ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania, w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
lub, w przypadku dialogu 

Instytucja zamawiająca określa – w 
ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania, w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
lub, w przypadku dialogu 
konkurencyjnego, w dokumencie 
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konkurencyjnego, w dokumencie 
opisowym – odpowiednią wagę przypisaną 
każdemu z kryteriów wybranych do celów 
ustalenia oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie.

opisowym – odpowiednią wagę przypisaną 
każdemu z kryteriów wybranych do celów 
ustalenia oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie.

Or. en

Poprawka 124
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rachunek kosztów cyklu życia Uwagi dotyczące cyklu życia

Or. en

Poprawka 125
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferent nie jest w stanie przedstawić 
zaświadczeń i dokumentów wymaganych 
zgodnie z art. 59, 60 i 61;

a) oferent nie jest w stanie przedstawić 
zaświadczeń i dokumentów wymaganych 
zgodnie z art. 59, 60, 61 i art. 62 ust. 1;

Or. en

Poprawka 126
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 68 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) oferent nie jest w stanie przedstawić 
aktualnych informacji dotyczących 
opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz podatków wymaganych 
przed udzieleniem zamówienia;
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Or. en

Poprawka 127
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 128
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 129
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 130
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy oferty wydają się 
rażąco tanie z innych powodów, instytucje 
zamawiające również żądają takich 
wyjaśnień.

Or. en

Poprawka 131
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 i 
2, dotyczą w szczególności:

Or. en

Poprawka 132
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 133
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zgodności z przepisami i normami w 
dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa, 
prawa socjalnego i prawa pracy 
określonymi w prawodawstwie unijnym i 
ustawodawstwie krajowym oraz w 
układach zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu, gdzie mają być 
realizowane roboty budowlane, usługi lub 
dostawy.

Or. en

Poprawka 134
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) zgodności z wymogami dotyczącymi 
podwykonawstwa określonymi w art. 71.

Or. en

Poprawka 135
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii i 
ustawodawstwa krajowego oraz układów 
zbiorowych mających zastosowanie w 
miejscu, w którym realizowane są roboty 
budowlane, usługi lub dostawy, w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
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lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI.

Or. en

Poprawka 136
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucja zamawiająca żąda od oferenta 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, aby wskazał on w swojej 
ofercie ewentualną część zamówienia, 
której wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców.

Or. en

Poprawka 137
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie ograniczają 
oferentowi możliwość zlecania w ramach 
umowy podwykonawstwa jakiejkolwiek 
części mających zostać zrealizowanych 
robót budowlanych lub usług czy też 
mających zostać dostarczonych produktów 
do liczby nieprzekraczającej trzech 
kolejnych szczebli podwykonawstwa.

Or. en
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Poprawka 138
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 139
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez 
uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności 
głównego wykonawcy. Państwa 
członkowskie zapewniają system 
odpowiedzialności solidarnej w ramach 
całego łańcucha podwykonawczego. 
Dopilnowują one, aby główny wykonawca 
i każdy bezpośredni podwykonawca, który 
naruszył prawa podstawowe, wymogi 
zdrowia i bezpieczeństwa lub przepisy i 
normy prawa socjalnego i prawa pracy 
wynikające z prawodawstwa Unii i 
ustawodawstwa krajowego oraz układów 
zbiorowych mających zastosowanie w 
miejscu, w którym realizowane są roboty 
budowlane, usługi lub dostawy, mógł 
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zostać zobowiązany do zapłacenia 
należnych kwot związanych z tymi 
naruszeniami, takich jak zaległe 
wynagrodzenie, podatki lub składki na 
ubezpieczenie społeczne, w dodatku do lub 
w zamian za podwykonawcę będącego 
pracodawcą lub wykonawcę, którego 
pracodawca jest bezpośrednim 
podwykonawcą.
Państwa członkowskie mogą w ramach 
prawa krajowego wprowadzić bardziej 
rygorystyczne przepisy dotyczące 
odpowiedzialności.
Instytucja zamawiająca w ramach umowy 
z głównym wykonawcą oraz główny 
wykonawca i każdy bezpośredni 
podwykonawca w ramach umów z ich 
podwykonawcami określają, że w 
przypadku gdy mają podstawy sądzić, że 
ich bezpośredni podwykonawca narusza 
przepisy, o których mowa w ust. 2, 
bezpośredni podwykonawca podejmuje 
natychmiastowe działania mające zaradzić 
tej sytuacji, oraz że w przypadku 
niespełnienia tego wymogu przedmiotowa 
umowa zostaje rozwiązana.

Or. en

Poprawka 140
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Poprawka 141
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 73a
Monitorowanie realizacji zamówienia

1. Instytucje zamawiające mogą 
monitorować realizację zamówienia przez 
wykonawcę, któremu udzielono 
zamówienia, lub mogą tego od nich 
zażądać państwa członkowskie, oraz, na 
odpowiednich etapach okresu trwania 
umowy, przeprowadzać ocenę realizacji z 
wykorzystaniem metody opartej na 
obiektywnych i mierzalnych kryteriach 
oraz stosowanej w systematyczny, spójny i 
przejrzysty sposób. Każdą ocenę 
wykonania przekazuje się danemu 
wykonawcy, który musi mieć możliwość 
zgłoszenia – w rozsądnych ramach 
czasowych – sprzeciwu wobec zawartych 
w niej ustaleń i uzyskania ochrony 
sądowej.
2. Jeżeli przeprowadza się ocenę zgodnie z 
ust. 1 i stwierdzi się, że wykonawca lub 
podwykonawca wyznaczony do realizacji 
tego zamówienia przez wykonawcę 
wykazują znaczące lub ciągłe uchybienia 
w realizacji jakiegokolwiek zasadniczego 
wymogu określonego w umowie, a 
wykonawca nie zgłasza sprzeciwu wobec 
tych ustaleń lub jego sprzeciw nie został 
zatwierdzony poprzez zwrócenie się o 
ochronę sądową, instytucja zamawiająca 
powiadamia o tym fakcie i niezbędnych 
szczegółach takiej oceny organy 
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nadzorcze i administracyjne, o których 
mowa w art. 84 i 88.
3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby instytucje zamawiające mogły łatwo 
uzyskać informacje i pomoc w kontekście 
stosowania niniejszego artykułu poprzez 
pomoc świadczoną przez organy 
nadzorcze i administracyjne, o czym jest 
mowa w art. 84, 87 i 88.

Or. en

Poprawka 142
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 143
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Instytucje zamawiające dopilnowują, aby 
w ramach wyboru usługodawcy w należyty 
sposób uwzględniano normy i aspekty 
społeczne zgodnie z art. 2 pkt 22b oraz art. 
40, 54, 55, 56 i 71.

Podczas wyboru usługodawcy instytucje 
zamawiające biorą pod uwagę możliwość 
wykorzystania zamówień zastrzeżonych, o 
których mowa w art. 17.

Or. en

Poprawka 144
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 77 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) poprzez odniesienie do terytorium lub 
części terytorium państwa 
członkowskiego;

skreślona

Or. en

Poprawka 145
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W tych państwach członkowskich, w 
których organ nadzoru już istnieje, 
państwa członkowskie przekazują mu 
realizację obowiązków opisanych w 
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niniejszym artykule.

Or. en

Poprawka 146
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) ustanawianie oraz stosowanie 
kompleksowych systemów 
monitorujących i skutkujących podjęciem 
działania wskaźników ostrzegawczych, 
służących zapobieganiu przypadkom 
nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu 
interesów, innym poważnym 
nieprawidłowościom i konkretnym 
naruszeniom przepisów zawartych w art. 
54, 55 i 71 oraz ich wykrywaniu i 
odpowiedniemu zgłaszaniu;

Or. en

Poprawka 147
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomoc dla instytucji zamawiających i 
przedsiębiorstw

Pomoc dla instytucji zamawiających

Or. en

Poprawka 148
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

struktury wsparcia technicznego, aby 
zapewniać instytucjom zamawiającym 
doradztwo prawne i gospodarcze, 
przekazywać im wytyczne i udzielać im 
pomocy w przygotowywaniu i 
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 
zamówienia. Państwa członkowskie 
zapewniają także każdej instytucji 
zamawiającej możliwość uzyskania 
kompetentnej pomocy i doradztwa w 
indywidualnych sprawach, zwłaszcza w 
odniesieniu do przepisów zawartych w art. 
54, 55 i 71.

Or. en

Poprawka 149
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Aby poprawić dostęp wykonawców do 
postępowań o udzielenie zamówienia, w 
tym w szczególności MŚP, oraz 
zagwarantować poprawne zrozumienie 
przepisów niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
uzyskania odpowiedniej pomocy, w tym za 
pomocą środków elektronicznych lub 
istniejących sieci wsparcia w sprawach 
gospodarczych.

skreślony

Or. en

Poprawka 150
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonawcom, którzy zamierzają wziąć 
udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w innym państwie 

skreślony
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członkowskim, udostępnia się pomoc 
administracyjną w tym konkretnym 
zakresie. Pomoc ta obejmuje co najmniej 
wymogi administracyjne w danym 
państwie członkowskim, a także 
ewentualne obowiązki związane z 
zamówieniami elektronicznymi.

Or. en

Poprawka 151
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zainteresowani wykonawcy mieli łatwy 
dostęp do odpowiednich informacji na 
temat obowiązków związanych z 
podatkami, ochroną środowiska, a także 
przepisów prawa socjalnego i prawa pracy 
obowiązujących w państwie 
członkowskim, regionie lub miejscowości, 
w których mają być realizowane roboty 
budowlane lub mają być świadczone 
usługi, mających zastosowanie do robót 
budowlanych przeprowadzanych na 
danym terenie lub usług świadczonych 
podczas realizacji zamówienia.

skreślony

Or. en

Poprawka 152
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 153
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 87a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 87a
Informacje dla wykonawców

Aby ułatwić poprawne zrozumienie 
przepisów niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
uzyskania odpowiedniej informacji, w tym 
za pomocą środków elektronicznych lub 
istniejących sieci wsparcia w sprawach 
gospodarczych.
Wykonawcom, którzy zamierzają wziąć 
udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia w innym państwie 
członkowskim, udostępnia się informacje 
w tym konkretnym zakresie. Informacje te 
obejmują co najmniej wymogi 
administracyjne w danym państwie 
członkowskim, a także ewentualne 
obowiązki związane z zamówieniami 
elektronicznymi.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zainteresowani wykonawcy mieli łatwy 
dostęp do odpowiednich informacji na 
temat obowiązków związanych z 
podatkami, ochroną środowiska, a także 
przepisów prawa socjalnego i prawa pracy 
obowiązujących w państwie 
członkowskim, regionie lub miejscowości, 
w których mają być realizowane roboty 
budowlane lub mają być świadczone 
usługi, mających zastosowanie do robót 
budowlanych przeprowadzanych na 
danym terenie lub usług świadczonych 
podczas realizacji zamówienia.
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Or. en

Poprawka 154
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 89 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o 
którym mowa w art. 6, 13, 19, 20, 23, 54, 
59, 67 i 86, następuje na czas nieokreślony 
od dnia [data wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy].

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o 
którym mowa w art. 6, 13, 19, 20, 23, 59, 
67 i 86, następuje na czas nieokreślony od 
dnia [data wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy].

Or. en

Poprawka 155
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „specyfikacja techniczna” ma jedno z 
poniższych znaczeń:

skreślony

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

Or. en

Poprawka 156
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „norma” oznacza specyfikację 
techniczną zatwierdzoną przez uznaną 
instytucję normalizacyjną w celu 
powtarzalnego i stałego stosowania, której 

2) „norma” oznacza:
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przestrzeganie nie jest obowiązkowe i 
która należy do jednej z następujących 
kategorii: 

a) specyfikację zatwierdzoną przez uznaną 
instytucję normalizacyjną w celu 
powtarzalnego i stałego stosowania, której 
przestrzeganie nie jest obowiązkowe i 
która należy do jednej z następujących 
kategorii: 

a) norma międzynarodowa: norma przyjęta 
przez międzynarodową organizację 
normalizacyjną oraz dostępna publicznie;

i) norma międzynarodowa: norma przyjęta 
przez międzynarodową organizację 
normalizacyjną oraz dostępna publicznie;

b) norma europejska: norma przyjęta przez 
europejską organizację normalizacyjną 
oraz dostępna publicznie;

ii) norma europejska: norma przyjęta przez 
europejską organizację normalizacyjną 
oraz dostępna publicznie;

c) norma krajowa: norma przyjęta przez 
krajową organizację normalizacyjną oraz 
dostępna publicznie;

iii) norma krajowa: norma przyjęta przez 
krajową organizację normalizacyjną oraz 
dostępna publicznie;

b) europejskie aprobaty techniczne;
c) wspólne specyfikacje techniczne;
d) referencje techniczne; lub
e) normę zatwierdzoną przez stronę trzecią 
i zaświadczenie.

Or. en

Poprawka 157
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „europejska aprobata techniczna” 
oznacza pozytywną ocenę techniczną 
przydatności produktu do użycia w 
konkretnym celu, dokonaną w oparciu o 
spełnienie podstawowych wymagań dla 
robót budowlanych, według 
charakterystyki własnej produktu oraz 
określonych warunków jego zastosowania 
i użytkowania. Europejskie aprobaty 
techniczne są wydawane przez organ 

skreślony
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zatwierdzający, wyznaczony do tego celu 
przez państwo członkowskie;

Or. en

Poprawka 158
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 159
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „referencje techniczne” oznaczają 
dowolny dokument inny niż normy 
europejskie, opracowany przez 
europejskie organy normalizacyjne, 
zgodnie z procedurami dostosowanymi do 
rozwijających się potrzeb rynku.

skreślony

Or. en
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Poprawka 160
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – ustęp 1 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a) „norma zatwierdzona przez stronę 
trzecią” oznacza specyfikację określoną w 
odniesieniu do środowiskowych, 
społecznych lub innych 
charakterystycznych elementów robót 
budowlanych, usług lub dostaw (w tym 
charakterystycznych elementów cyklu 
życia i zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji), która jest 
dostępna dla wszystkich zainteresowanych 
stron, której zgodność musi zostać 
zweryfikowana przez stronę trzecią będącą 
podmiotem niezależnym względem 
oferentów i w ramach której kryteria 
dotyczące specyfikacji:
i) dotyczą wyłącznie charakterystycznych 
cech, które związane są z przedmiotem 
zamówienia;
ii) opracowywane są na podstawie danych 
naukowych lub na podstawie innych 
kryteriów obiektywnie możliwych do 
sprawdzenia i niedyskryminacyjnych;
iii) przyjmowane są w drodze otwartej i 
przejrzystej procedury, w której mogą 
uczestniczyć wszystkie zainteresowane 
podmioty, w tym instytucje rządowe, 
związki zawodowe, konsumenci, 
producenci, dystrybutorzy oraz 
organizacje zajmujące się ochroną 
środowiska;
iv) określane są przez stronę trzecią, która 
jest niezależna od każdego wykonawcy 
ubiegającego się o weryfikację zgodności.

Or. en
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Poprawka 161

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – odniesienie 3a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Konwencja nr 94 dotycząca postanowień 
o pracy (w umowach zawieranych przez 
władze publiczne);

Or. en

Poprawka 162

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – litera ba) nowa

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zaświadczenie, że w stosunku do 
wykonawcy nie wydano decyzji, która 
uzyskała powagę rzeczy osądzonej, o czym 
jest mowa w art. 55 ust. 1;

Or. en

Poprawka 163

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zaświadczenie, że wykonawca nie 
naruszył żadnych zobowiązań 
wymienionych w art. 55 ust. 3;

Or. en
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Poprawka 164

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zaświadczenie, że organ wydający nie 
posiada informacji, że wykonawca 
znajduje się w jednej z sytuacji 
wymienionych w art. 55; 

Or. en

Poprawka 165
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część II – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) odpowiednie zaświadczenia lub 
oświadczenia dotyczące dowodów na 
przestrzeganie przepisów i norm prawa 
socjalnego i prawa pracy określonych w 
prawodawstwie unijnymi i 
ustawodawstwie krajowym oraz w 
układach zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu, w którym mają 
być realizowane roboty budowlane, usługi 
lub dostawy;

Or. en

Poprawka 166
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część II – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) wskazanie systemów zarządzania 
łańcuchem dostaw i jego śledzenia, które 
wykonawca będzie w stanie stosować 
podczas realizacji zamówienia; 
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UZASADNIENIE

Sprawozdawca jest zdania, że w ramach nowelizacji dyrektyw dotyczących udzielania 
zamówień publicznych powinno się znaleźć złoty środek pomiędzy, z jednej strony, 
uproszczeniem zasad a, z drugiej strony, rzetelnymi i skutecznymi procedurami opartymi na 
kryteriach udzielania zamówienia powiązanych z innowacyjnością i zrównoważonym 
charakterem przy jednoczesnym zapewnieniu również większego udziału MŚP 
i upowszechnieniu udzielania zamówień publicznych drogą internetową. 

Należy w pełni wykorzystać potencjał udzielania zamówień publicznych w ramach 
jednolitego rynku, aby sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi, zatrudnieniu i włączeniu 
społecznemu. Biorąc pod uwagę, że zamówienia publiczne stanowią istotną część gospodarki 
(ok. 19% PKB Unii), skuteczne przekształcenie i wdrożenie zasad udzielania zamówień 
publicznych przyczyniłoby się w znaczący sposób do pobudzenia inwestycji w gospodarce 
realnej i przezwyciężenia kryzysu europejskiej gospodarki.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji i uważa, że zawierają one 
nowe, ciekawe pomysły i zasady. Istnieje jednak możliwość ich ulepszenia w celu osiągnięcia 
możliwie najlepszego rezultatu. Bardziej szczegółowa analiza propozycji przedstawionych 
przez sprawozdawcę znajduje się w dokumencie roboczym z dnia 23 lutego 2012 r. 
(PE483.690) sporządzonym przez sprawozdawcę wcześniej niż niniejszy projekt 
sprawozdania.

 Efektywne i zrównoważone pod względem społecznym udzielanie zamówień 
publicznych

Sprawozdawca uważa, że zwłaszcza w odniesieniu do aspektów społecznych wniosek 
Komisji jest zbyt ogólnikowy. W związku z tym, zdaniem sprawozdawcy, należy wprowadzić 
przestrzeganie norm socjalnych na wszystkich etapach procedury udzielania zamówień 
publicznych. 

Dlatego też sprawozdawca omawia specyfikacje techniczne zawarte w dokumentach 
specyfikujących zamówienie i definiujących wymagane charakterystyczne elementy robót 
budowlanych, usług lub dostaw, aby umożliwiały one instytucji zamawiającej realizację 
pożądanych przez nią założeń w zakresie zrównoważoności. Specyfikacje techniczne 
powinny zatem móc zawierać wymogi, np. środowiskowe, dotyczące realizacji zamówienia; 
organizacji, kwalifikacji i doświadczenia osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia 
publicznego; bezpieczeństwa, zwłaszcza metody testowania jakości produktów, opakowania 
i instrukcji użytkowania, cyklu życia i charakterystycznych elementów związanych ze 
zrównoważonym pod względem społecznym procesem produkcji. 

Stworzona przez sprawozdawcę koncepcja zrównoważonego pod względem społecznym 
procesu produkcji, która jest również zawarta w kryteriach udzielania zamówienia, oznacza 
proces produkcji powiązany z przedmiotem zamówienia w odniesieniu do realizacji dostaw, 
robót budowlanych i usług, który gwarantuje poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa 
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pracowników oraz przestrzeganie norm społecznych. Kryteria społeczne związane z tym 
zrównoważonym pod względem społecznym procesem produkcji odnoszą się do norm 
społecznych określonych i zatwierdzonych na mocy przepisów krajowych i europejskich, 
a także układów zbiorowych.

Sprawozdawca zaostrza ponadto powody wykluczenia z zamówienia poprzez wprowadzenie 
obowiązku wykluczenia z zamówienia publicznego każdego wykonawcy, który uchybił 
swoim zobowiązaniom w zakresie prawa socjalnego i prawa pracy oraz równego traktowania 
kobiet i mężczyzn określonych w ustawodawstwie krajowym i prawodawstwie europejskim, 
a także w układach zbiorowych. Idąc tym samym tokiem myślenia, instytucje zamawiające 
nie mogą udzielać zamówienia oferentowi, którzy przedstawił najlepszą ofertę, w sytuacji, 
gdy wykonawca nie jest w stanie przedstawić aktualnych informacji na temat opłacania przez 
niego składek na ubezpieczenie społeczne.

W odniesieniu do kryteriów wyboru sprawozdawca chciałby, aby instytucje zamawiające 
mogły określić warunki uczestnictwa powiązane także z przestrzeganiem norm w dziedzinie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, prawa socjalnego i prawa pracy określonych 
w ustawodawstwie krajowym i prawodawstwie europejskim, a także w układach zbiorowych. 

Wreszcie w odniesieniu do etapu kryteriów udzielania zamówień publicznych 
sprawozdawca uważa, że kryterium najniższej ceny musi zostać całkowicie odrzucone na 
rzecz kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Biorąc pod uwagę, że w kryterium 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie również uwzględnia się cenę, instytucje zamawiające 
mogłyby zatem dokonywać wyboru najbardziej odpowiadającego ich konkretnym potrzebom 
oraz mogłyby uwzględniać strategiczne aspekty socjalne, kryteria społeczne – zwłaszcza 
przepisy prawa socjalnego i prawa pracy, warunki pracy, bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu 
pracy, dostęp do zatrudnienia dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, młodzieży, 
kobiet, osób w podeszłym wieku i osób długotrwale bezrobotnych – kryteria środowiskowe, 
a przede wszystkim zasadę sprawiedliwego handlu. Jak już wcześniej zaznaczono, pojęcie 
zrównoważonego pod względem społecznym procesu produkcji jest włączone w ocenę oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie. Ponadto definicja cyklu życia musi również obejmować 
miejsce produkcji. Unia Europejska powinna bowiem mieć możliwość dawania 
pierwszeństwa producentom lokalnym, zwłaszcza MŚP, w udzielaniu zamówień publicznych 
w pewnych szczególnych przypadkach. Przepis ten umożliwiłby – oprócz promowania 
zrównoważonego rozwoju oraz ochrony lokalnych i regionalnych gałęzi gospodarki –
wyposażenie instytucji zamawiających w narzędzie pozwalające ograniczyć lokalne skutki 
kryzysu gospodarczego.

Należy jednak zaznaczyć, że dla względów efektywności i pewności prawa żadne z kryteriów 
udzielania zamówień nie może dawać instytucji zmawiającej całkowitej wolności wyboru: 
kryteria udzielania służące wyłonieniu oferty najkorzystniejszej ekonomicznie muszą zawsze 
być związane z przedmiotem zamówienia i gwarantować możliwość efektywnej konkurencji.

Aby zapewnić skuteczną realizację zamówień publicznych, państwa członkowskie powinny 
także móc nakładać na instytucje zamawiające obowiązek kontrolowania działalności 
wykonawcy, któremu udzielono zamówienia.
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 Efektywne uczestnictwo MŚP dzięki rzetelnemu podwykonawstwu
Sprawozdawca popiera koncepcję podwykonawstwa, jeśli tylko umożliwia ono rozwój MŚP. 
Niemniej jednak w niektórych dramatycznych przypadkach praktyka kaskadowego 
stosowania umów podwykonawstwa prowadzi do wyzyskiwania pracowników, co skutkuje 
obniżeniem się jakości zamówień publicznych. W interesie wszystkich – przedsiębiorstw 
i instytucji zamawiających – leży zapewnienie podczas realizacji zamówień publicznych
wykonywania pracy dobrej jakości przy poszanowaniu prawa pracy. W związku z tym 
sprawozdawca proponuje ograniczyć możliwość kaskadowego zawierania umów 
podwykonawstwa poprzez wprowadzenie limitu ich liczby nieprzekraczającego trzech 
kolejnych podwykonawców. Proponuje on także wprowadzenie zasady odpowiedzialności 
w każdym łańcuchu podwykonawczym, tak aby wszystkie szczeble realizacji zamówienia 
były odpowiedzialne za przestrzeganie praw podstawowych, poszanowanie zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników oraz obowiązujących przepisów prawa pracy.

Instytucja zamawiająca musi ponadto zażądać od oferenta, aby wskazał on w swojej ofercie 
ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał proponowanych podwykonawców.

Należy także zaostrzyć przepisy dotyczące rażąco tanich ofert, aby zapobiec możliwości 
zlecania realizacji zamówienia podwykonawcom, którzy nie przestrzegają przepisów prawa 
pracy. 

Sprawozdawca popiera propozycję Komisji dotyczącą upowszechnienia stosowania 
procedury zamówień elektronicznych. Stanowić to będzie zachętę do udziału MŚP, który 
będzie uproszczony. Sprawozdawca pragnie jednak utrzymać obecnie obowiązujące terminy 
składania ofert zgodnie z przepisami dyrektywy 2004/18. Jest bowiem zdania, że dla 
oferentów, zwłaszcza MŚP, niezbędny jest okres minimalny na opracowanie odpowiedniej 
oferty.

Sprawozdawca popiera również utworzenie paszportu elektronicznego, który bez wątpienia 
ułatwi udział MŚP.

 Uproszczone procedury zamówień publicznych dla instytucji zamawiających
Sprawozdawca ze szczególną uwagą odnosi się do instytucji zamawiających, które będą 
stosować przepisy przyszłej dyrektywy dotyczącej udzielania zamówień publicznych. Dlatego 
też jego główną troską jest nieutrudnianie im tego zadania oraz umożliwienie im skutecznego 
udzielania zamówień publicznych dla dobra ich społeczności. 

W związku z tym sprawozdawca uważa, że niezbędne jest, aby wszystkie procedury 
przewidziane w dyrektywie zostały wdrożone przez państwa członkowskie: każda instytucja 
zamawiająca musi bowiem dysponować zestawem narzędzi umożliwiającym jej wybór 
procedury najbardziej odpowiadającej jej potrzebom. Sprawozdawca jest zdania, że 
pożądanym rozwiązaniem jest rozszerzenie w przyszłości zakresu procedury negocjacyjnej. 

Sprawozdawca uważa ponadto, że państwa członkowskie muszą zapewnić instytucjom 
zamawiającym środki techniczne i finansowe umożliwiające im dostosowanie się do 
procedury zamówień publicznych drogą internetową i przygotowanie przetargów.
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Sprawozdawca chciałby także, aby stosunki pomiędzy władzami publicznymi w formie 
zaproponowanej przez Komisję Europejską były bardziej elastyczne. Komisja bowiem 
w sposób dość restrykcyjny ujednolica obowiązujące obecnie przepisy w tej kwestii. 
Skutkiem tego będzie znaczne ograniczenie pola manewru społeczności lokalnych ze szkodą 
dla ogólnej efektywności zamówień publicznych. W związku z tym sprawozdawca 
przewiduje wyjątki od zasady całkowitego zakazu udziału podmiotów prywatnych, ale 
jednocześnie podkreśla konieczność stosowania wymogu działania w interesie publicznym.

Sprawozdawca popiera propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zlikwidowania podziału 
na usługi priorytetowe i niepriorytetowe. Uważa, że stworzenie specjalnego reżimu 
w odniesieniu do usług społecznych jest rozwiązaniem właściwym ze względu na ich 
specyficzny charakter oraz w celu zapewnienia strategicznego wykorzystywania zamówień 
publicznych, ale chciałby, aby reżim ten został złagodzony poprzez zniesienie obowiązku 
publikacji ex ante, choć podkreśla jednocześnie konieczność przestrzegania zasady 
przejrzystości i równego traktowania.

W odniesieniu do krajowego organu zarządzania sprawozdawca jest zdania, że ważne jest, 
aby każde państwo członkowskie posiadało organ odpowiedzialny za właściwe 
funkcjonowanie zamówień publicznych. Sprawozdawca chciałby jednak uniknąć wszelkich 
dodatkowych obciążeń administracyjnych mogących spowolnić działania instytucji 
zamawiających. W związku z tym uważa, że państwa członkowskie, które posiadają już taki 
organ, mają przekazać mu nowe obowiązki.


