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Poprawka 10
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) 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.

(4) 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 jak 
najlepsze wykorzystanie zamówień 
publicznych na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i wspólnych ambitnych celów 
społecznych oraz zwiększyć w ten sposób
efektywność wydatków publicznych, z 
jednoczesnym zapewnieniem lepszego 
wyniku w zakresie stosunku kosztów do 
korzyści i ułatwieniem udziału 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, które 
powinny być włączone do polityki 
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zamówień publicznych, jak również 
doprecyzowania podstawowych pojęć i 
koncepcji w celu zapewnienia większej 
pewności prawa oraz uwzględnienia 
niektórych aspektów odpowiedniego 
ugruntowanego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 11
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) 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 

(4) 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 lepsze wykorzystanie zamówień 
publicznych przez zamawiających do 
wspierania zrównoważonego rozwoju i 
innych wspólnych celów społecznych, 
zwiększając w ten sposób efektywność 
wydatków publicznych poprzez 
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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.

zapewnienie optymalnej relacji ceny do 
jakości, oraz aby ułatwić udział małych i 
średnich przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych. Istnieje również konieczność 
uproszczenia dyrektyw, zwłaszcza w 
odniesieniu do tego, w jaki sposób cele 
dotyczące zrównoważonego rozwoju mogą 
zostać włączone do 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. en

Poprawka 12
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) 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 

(4) 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 



PE491.185v01-00 6/47 AM\904739PL.doc

PL

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.

zwiększyć efektywność wydatków 
publicznych, ułatwiając udział małych i 
średnich przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych, oraz aby umożliwić lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych 
przez zamawiających w celu zapewnienia 
najlepszej proporcjonalności w 
odniesieniu do kosztów i korzyści
zrównoważonego rozwoju oraz wspierania 
wspólnych celów społecznych. Istnieje 
również konieczność uproszczenia 
unijnych przepisów w dziedzinie 
zamówień publicznych, zwłaszcza w 
odniesieniu do wprowadzanej metody 
stosowanej w celu osiągnięcia założeń 
dotyczących zrównoważoności, 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. lt

Poprawka 13
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(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 
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jednocześnie możliwość uzyskania
zamówień o najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny.

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 przyczyniają się do 
ochrony środowiska oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju i korzystają z 
przyznanej im swobody przy wyborze 
specyfikacji technicznych i kryteriów 
udzielenia zamówienia najbardziej 
odpowiednich do zapewnienia 
zrównoważonego pod względem 
społecznym udzielania zamówień 
publicznych, z jednoczesnym 
zapewnieniem powiązania z przedmiotem 
zamówienia i najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny.

Or. fr

Poprawka 14
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Zgodnie z art. 9, 10 i 11 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymogi 
ochrony środowiska i pojęcie 
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 bezpieczeństwa społecznego, jak 
również poszanowania norm społecznych 
i przepisów krajowego oraz unijnego 
prawa pracy. Niniejsza dyrektywa 
wyjaśnia zatem, w jaki sposób podmioty 
zamawiające powinny przyczynić się do 
ochrony środowiska oraz wspierania 
zrównoważonego rozwoju i korzystać z 
przyznanych im uprawnień uznaniowych 
w zakresie wyboru specyfikacji 
technicznych i kryteriów udzielania 
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zamówienia, w celu zapewnienia 
zrównoważonego pod względem 
społecznym dostępu do zamówień 
publicznych, zapewniając jednocześnie 
możliwość uzyskania zamówień o 
najkorzystniejszej relacji jakości do ceny.

Or. lt

Poprawka 15
Tiziano Motti, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria.Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.
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Poprawka 16
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) 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 naruszenia prawa pracy i prawa 
ochrony środowiska i zdrowia 
publicznego, mogą skutkować istotnymi 
zakłóceniami konkurencji i naruszeniem
podstawowych zasad prawa unijnego. 
Dlatego też wykonawcy są 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 17
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) 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. 
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bezprawnych działań, oraz powinni być 
wykluczani w przypadku, gdy 
oświadczenie to okaże się nieprawdziwe.

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. lt

Poprawka 18
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) 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, podmioty zamawiające wypełniają 
obowiązki wynikające z tych umów 
poprzez zastosowanie niniejszej dyrektywy 
do wykonawców z państw trzecich 
będących ich sygnatariuszami.

(14) 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 muszą 
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 w 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 
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do wykonawców z państw trzecich 
będących ich sygnatariuszami.

Or. fr

Poprawka 19
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) 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, podmioty zamawiające wypełniają 
obowiązki wynikające z tych umów 
poprzez zastosowanie niniejszej dyrektywy 
do wykonawców z państw trzecich 
będących ich sygnatariuszami.

(14) 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, zapewniając równe 
szanse dla podmiotów w Unii i państwach 
trzecich, umożliwiając im tym samym 
konkurowanie na rynkach Unii i państw 
trzecich na równych warunkach. W 
przypadku zamówień objętych 
Porozumieniem, jak również innymi 
odpowiednimi umowami 
międzynarodowymi, którymi związana jest 
Unia, podmioty zamawiające wypełniają 
obowiązki wynikające z tych umów 
poprzez zastosowanie niniejszej dyrektywy 
do wykonawców z państw trzecich 
będących ich sygnatariuszami.

Or. lt
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Poprawka 20
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Unia potrzebuje skutecznego 
instrumentu, aby z jednej strony zachęcać 
do przestrzegania zasady wzajemności 
w odniesieniu do państw trzecich, które 
nie zapewniają równoważnego dostępu 
unijnym wykonawcom, zwłaszcza poprzez 
przeprowadzaną przez Komisję ocenę 
zasadniczej wzajemności, oraz aby 
z drugiej strony zapewniać uczciwą 
konkurencję i równe szanse;

Or. lt

Poprawka 21
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) z uwagi na potrzebę zachęcania 
podmiotów gospodarczych z Unii do 
uczestnictwa w międzynarodowych 
zamówieniach publicznych państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
odpowiednią i terminową transpozycję 
oraz wykonanie przepisów dyrektywy 
usługowej.

Or. lt

Poprawka 22
Henri Weber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Unia potrzebuje ponadto 
skutecznego instrumentu, aby z jednej 
strony zachęcać do przestrzegania zasady 
wzajemności i równowagi 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 dla 
wszystkich w skali ogólnoświatowej.

Or. fr

Poprawka 23
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, zwiększające skuteczność i 
przejrzystość procesu udzielania 
zamówień. Dlatego też powinny stać się 
one standardowymi środkami komunikacji 
i wymiany informacji na potrzeby procedur 
udzielania zamówień. Stosowanie środków 
elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu. W związku z tym 
należy zagwarantować skrócenie 
minimalnych terminów w sytuacjach, w 
których stosowane są środki elektroniczne, 
pod warunkiem jednak, że są one zgodne z 
określonym trybem transmisji danych 
przewidzianym na szczeblu unijnym. 
Ponadto środki informacji i komunikacji 

(27) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, zwiększające skuteczność i 
przejrzystość procesu udzielania 
zamówień. Dlatego też powinny stać się 
one standardowymi środkami komunikacji 
i wymiany informacji na potrzeby procedur 
udzielania zamówień. Stosowanie środków 
elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu i zasobów. 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 
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elektronicznej uwzględniające 
odpowiednie funkcjonalności mogą 
umożliwić instytucjom zamawiających 
unikanie, wykrywanie i korygowanie 
błędów, które pojawiają się w toku 
postępowań o udzielenie zamówienia.

elektronicznej uwzględniające 
odpowiednie funkcjonalności mogą 
umożliwić instytucjom zamawiających 
unikanie, wykrywanie i korygowanie 
błędów, które pojawiają się w toku 
postępowań o udzielenie zamówienia.

Or. en

Poprawka 24
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 25
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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, 
uwzględniając to, że podmioty 
zamawiające wymagają wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb, 
zapewniając przy tym włączenie kryteriów 
dotyczących zrównoważonego pod 
względem społecznym procesu produkcji.
W efekcie podmioty zamawiające powinny
przyjąć jako kryterium udzielenia 
zamówienia „oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie” lub „najniższego kosztu”, 
przy czym w tym drugim przypadku 
powinny kierować się odpowiednimi 
standardami jakości przy użyciu 
specyfikacji technicznych lub warunków 
realizacji zamówienia;

Or. lt

Poprawka 26
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

mieć możliwość przyjęcia jako kryterium 
udzielenia zamówienia „oferty 
gwarantującej najlepszą relację ceny do 
jakości” lub „najniższego kosztu cyklu 
życia”, przy czym w tym drugim 
przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 27
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 28
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) 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 

(45) Należy dążyć do wykorzystania
potencjału zamówień publicznych dla 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz zrównoważonego rozwoju bez 
ingerowania w kompetencje podmiotów 
zamawiających. 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 
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podejść do rachunku kosztów cyklu życia 
jako dalszej podstawy dla wykorzystania 
zamówień publicznych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

danym sektorze, oraz by wspierać 
wypracowanie i stosowanie europejskich 
podejść do rachunku kosztów cyklu życia 
jako dalszej podstawy dla wykorzystania 
zamówień publicznych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

Or. de

Poprawka 29
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

dostaw lub usług; po opracowaniu każdej 
tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

Or. en

Poprawka 30
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – 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, transport, użytkowanie 
i utrzymanie, w czasie istnienia produktu 
lub obiektu budowlanego lub świadczenia 
usługi, od nabycia surowca lub pozyskania 
zasobów, doboru wykorzystanych źródeł 
energii oraz korzyści z efektywności 
energetycznej i efektywnego 
gospodarowania zasobami na wszystkich 
etapach cyklu, po unieszkodliwienie, 
oczyszczenie i finalizację ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków socjalnych i 
warunków pracy oraz przepisów 
dotyczących ochrony środowiska 
zgodnych z zasadami zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 31
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w 
tym produkcję, transport, użytkowanie i 

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

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. fr

Poprawka 32
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) „zrównoważony pod względem 
społecznym proces produkcji” oznacza 
proces produkcji, w ramach którego 
wykonanie robót budowlanych, usług 
i dostaw jest zgodne z przepisami, 
zasadami i normami w odniesieniu do 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz z 
przepisami prawa socjalnego i prawa 
pracy, zwłaszcza w odniesieniu do zasady 
równego traktowania w miejscu pracy. 
Zasada równego traktowania w miejscu 
pracy dotyczy przestrzegania 
obowiązujących warunków zatrudnienia, 
w tym przepisów, zasad i norm 
w odniesieniu do zdrowia 
i bezpieczeństwa, prawa socjalnego 
i prawa pracy, zdefiniowanych 
w prawodawstwie unijnym 
i ustawodawstwach krajowych, a także 
w układach zbiorowych, obowiązujących 
w miejscu wykonywania robót 
budowlanych i świadczenia usług oraz w 
odniesieniu do dostaw;

Or. fr

Poprawka 33
Patrizia Toia
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zarządzania usługami w zakresie 
gromadzenia, odprowadzania i 
oczyszczania ścieków;

Or. it

Poprawka 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Poprawka 35
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
12a. Podczas udzielania zamówień, które 
ze względu na swoją wartość nie są ujęte 
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w niniejszej dyrektywie, krajowe podmioty 
zamawiające są zobowiązane do 
przestrzegania zasad równego 
traktowania, niedyskryminacji i 
przejrzystości.

Or. de

Poprawka 36
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Wzajemność

Praktyczne stosowanie Porozumienia w 
sprawie zamówień rządowych w ramach 
unijnych przepisów w dziedzinie 
zamówień publicznych zakłada 
wcześniejszą ocenę właściwego 
stosowania reguły zasadniczej 
wzajemności w odniesieniu do otwierania 
rynków pomiędzy Unią a państwami 
trzecimi będącymi sygnatariuszami 
Porozumienia. Przedmiotowa ocena
zasadniczej wzajemności obejmuje także 
państwa trzecie niebędące stronami 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych, lecz mające dostęp do rynku.

Or. fr

Poprawka 37
Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zamówień na usługi, pod warunkiem że 
co najmniej 80% średnich obrotów 

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

przedsiębiorstwa powiązanego 
dotyczących danych usług za poprzednie 
trzy lata pochodzi ze świadczenia takich 
usług dla przedsiębiorstw, z którymi jest 
ono powiązane;

Or. cs

Uzasadnienie

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Poprawka 38
Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Uzasadnienie

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
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zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Poprawka 39
Jan Březina

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Uzasadnienie

Jeśli obrót byłby oceniany w stosunku do ogólnych (całkowitych) obrotów dotyczących 
dostaw, usług lub robót budowlanych, a nie danych dostaw, usług i robót budowlanych, które 
stanowią przedmiot konkretnego zamówienia publicznego udzielanego osobie powiązanej 
przez sektorowy podmiot zamawiający, mogłoby dojść do sytuacji, w której ogólny obrót 
został osiągnięty za pomocą zupełnie różnych zamówień, które nie są podobne do udzielonego 
zamówienia publicznego ani z nim powiązane.

Poprawka 40
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające zapewniają równe i 
niedyskryminacyjne traktowanie 
wykonawców oraz działają w sposób 
przejrzysty i proporcjonalny.

Podmioty zamawiające zapewniają równe i 
niedyskryminacyjne traktowanie 
wykonawców oraz działają w sposób 
przejrzysty.

Or. de

Poprawka 41
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli ze względu na stan pilnej 
konieczności należycie uzasadniony przez 
podmioty zamawiające, termin określony 
w ust. 1 akapit drugi nie może być 
zachowany, podmioty zamawiające mogą 
wyznaczyć termin, który nie może być 
krótszy niż 20 dni od daty wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu.

3. Jeżeli ze względu na stan pilnej 
konieczności należycie uzasadniony przez 
podmioty zamawiające, termin określony 
w ust. 1 akapit drugi nie może być 
zachowany, podmioty zamawiające mogą 
wyznaczyć termin, który nie może być 
krótszy niż 25 dni od daty wysłania 
ogłoszenia o zamówieniu.

Pilna konieczność może być podstawą do 
skrócenia terminu tylko wówczas, gdy nie 
zaistniała ona z winy podmiotu 
zamawiającego.

Or. de

Poprawka 42
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmiot zamawiający może skrócić o 
pięć dni termin składania ofert określony w 
ust. 1 akapit drugi, jeżeli akceptuje 

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

składanie ofert za pomocą środków 
elektronicznych zgodnie z art. 33 ust. 3, 4 i 
5.

Or. de

Poprawka 43
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Uzasadnienie

Proponowany okres 4 lat jest zbyt krótki, obniża wynik i zmniejsza ewentualne oszczędności 
finansowe opierające się na zawartej długoterminowej umowie ramowej, na podstawie której 
dostępne są ogólnie korzystniejsze oferty dostawców. Jednym z głównych powodów regulacji 
tych zasad jest staranie o jak najefektywniejsze wydatkowanie środków finansowych 
podmiotów zamawiających przy udzielaniu zamówień. Zaproponowana regulacja dotycząca 
czasu jest zatem sprzeczna z tym celem, ponieważ w przypadku dłuższych umów osiąga się 
korzystniejsze cenowo warunki.

Poprawka 44
Zigmantas Balčytis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specyfikacje techniczne mogą również 
obejmować w stosownych przypadkach 
wymogi dotyczące:

Or. lt
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Poprawka 45
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1a – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) realizacji zamówienia, w tym wymogi 
dotyczące wpływu na środowisko i klimat 
oraz dotyczące zrównoważonego pod 
względem społecznym procesu produkcji;

Or. lt

Poprawka 46
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1a – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) charakterystycznych elementów cyklu 
życia;

Or. lt

Poprawka 47
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1a – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji;

Or. lt
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Poprawka 48
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1a – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. lt

Poprawka 49
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) poprzez odniesienie do 
zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji;

Or. fr

Poprawka 50
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de
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Poprawka 51
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 52
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 53
Werner Langen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 58 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 54
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Podmioty zamawiające podejmują 
decyzję o nieudzieleniu 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, albo układów zbiorowych, 
które stosuje się w miejscu wykonywania 
robót budowlanych i świadczenia usług 
oraz do realizacji dostaw, bądź 
z przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI, bądź 
ze zobowiązań z zakresu prawa własności 
intelektualnej.

Or. fr
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Poprawka 55
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. 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. fr

Poprawka 56
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 57
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku zamówień na roboty 
budowlane, zamówień na usługi oraz prac 
związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
w ramach zamówienia na dostawy, 
podmioty zamawiające mogą wymagać, 
aby określone kluczowe zadania były 
wykonywane bezpośrednio przez samego 
oferenta lub, w przypadku oferty złożonej 
przez grupę wykonawców, o której mowa 
w art. 30, przez uczestnika grupy.

skreślony

Or. de

Poprawka 58
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego

Normy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego i społecznego

Or. fr

Poprawka 59
Henri Weber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Instytucje zamawiające mogą zażądać 
przedstawienia wydanych przez niezależne 
organy zaświadczeń potwierdzających, że 
wykonawca i ewentualni podwykonawcy 
prowadzą działalność zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami w 
odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa, 
prawa socjalnego i prawa pracy, 
określonymi w prawodawstwie unijnym i 
ustawodawstwie krajowym oraz w 
układach zbiorowych, które obowiązują w 
miejscu wykonywania robót budowlanych 
i świadczenia usług oraz w odniesieniu do 
dostaw.

Or. fr

Poprawka 60
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, zgodnie z art. 97, 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. 97, 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. fr

Poprawka 61
Claude Turmes
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w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; (a) oferta gwarantująca najlepszą relację 
ceny do jakości;

Or. en

Poprawka 62
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) najniższy koszt. (b) najniższy koszt cyklu życia.

Or. en

Poprawka 63
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Usunięto w związku ze zmianą treści art. 76 – ustępu 1 – akapitu pierwszego – lit. a) i b).

Poprawka 64
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 65
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ofertę gwarantującą najlepszą relację 
ceny do jakości, o której mowa w ust. 1 lit. 
a), z punktu widzenia podmiotu 
zamawiającego ustala się na podstawie 
kryteriów związanych z przedmiotem 
danego zamówienia.

Or. en
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Poprawka 66
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 67
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 68
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zrównoważony pod względem 
społecznym proces produkcji;

Or. fr
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Poprawka 69
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) proces cyklu życia oraz 
charakterystyczne elementy cyklu życia;

Or. fr

Poprawka 70
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wpływ zamówienia na zrównoważony 
rozwój z uwzględnieniem wszystkich 
etapów cyklu życia; nie musi on być 
wyrażony w wartościach pieniężnych pod 
warunkiem, że zastosowane kryteria są 
zgodne z ust. 4. Kwestie, które należy 
rozważyć, obejmują:
a) działalność wykonawcy w zakresie 
społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR),
b) ograniczenie emisji CO2 podczas całego 
cyklu życia produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Contracting entities may refer to all factors directly linked to the production process in the 
technical specifications and in the award criteria, as long as they refer to aspects of the 
production process which are closely related to the specific production or provision of the 
good or service purchased. This excludes requirements that are not directly related to the 
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process, but can still have an important impact, such as the general corporate social 
responsibility requirements covering the whole operation of the contractor.For point b) the 
average energy mix in the country of production for the production of the good to be procured 
and for all its different parts and raw material could be evaluated and the better the CO2 
balance the bigger the chances for procurement (example in PV installation procurement).

Poprawka 71
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że udzielanie niektórych 
rodzajów zamówień jest oparte na 
kryterium oferty gwarantującej najlepszą 
relację ceny do jakości, o którym mowa w 
ust. 1 lit. a) i ust. 2.

Or. en

Poprawka 72
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Kryteria udzielenia zamówienia nie 
mogą dawać podmiotowi zamawiającemu 
nieograniczonej swobody wyboru. Podczas 
wybierania oferty gwarantującej najlepszą 
relację ceny do jakości stosowane są 
następujące kryteria udzielania 
zamówień:
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oferentów, czy oferty spełniają kryteria 
udzielenia zamówienia.

a) powiązanie z przedmiotem zamówienia;
b) możliwość efektywnej konkurencji; oraz

c) uzupełniające wymogi, które 
umożliwiają skuteczną weryfikację 
informacji przedstawianych przez 
oferentów.

Podmioty zamawiające weryfikują 
skutecznie, na podstawie informacji 
i dowodów przedstawionych przez 
oferentów, czy oferty spełniają kryteria 
udzielenia zamówienia.

Or. en

Poprawka 73
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zgodności z przepisami i normami 
w odniesieniu do zdrowia 
i bezpieczeństwa, prawa socjalnego 
i prawa pracy określonymi 
w prawodawstwie unijnym 
i ustawodawstwie krajowym oraz 
w układach zbiorowych, które obowiązują 
w miejscu wykonywania robót 
budowlanych i świadczenia usług oraz w 
odniesieniu do dostaw;

Or. fr

Poprawka 74
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera db) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) zgodności z wymogami dotyczącymi 
podwykonawstwa określonymi w art. 81;

Or. fr

Poprawka 75
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii 
i ustawodawstwa krajowego oraz układów 
zbiorowych, które obowiązują w miejscu 
wykonywania robót budowlanych i 
świadczenia usług oraz w odniesieniu do 
dostaw, w dziedzinie prawa socjalnego 
i prawa pracy lub prawa ochrony 
środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego 
i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XIV.

Or. fr

Poprawka 76
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmiot zamawiający może zażądać 
albo zostać zobowiązany przez państwo 
członkowskie do zażądania od oferenta w 

1. W dokumentach specyfikujących 
zamówienie zobowiązuje się oferenta do 
tego, aby wskazał instytucji zamawiającej 



AM\904739PL.doc 41/47 PE491.185v01-00

PL

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.

w swojej ofercie ewentualną część 
zamówienia, której wykonanie zamierza 
zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał 
proponowanych podwykonawców.

Or. fr

Poprawka 77
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwo członkowskie ograniczają 
przysługującą oferentowi możliwość 
zlecania podwykonawstwa części robót
budowlanych, usług lub dostaw do trzech 
kolejnych szczebli podwykonawstwa.

Or. fr

Poprawka 78
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że płatności należne
podwykonawcy za usługi, dostawy lub 
roboty budowlane zrealizowane dla 
głównego wykonawcy należy uiścić 
natychmiast pod warunkiem, że:
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dotyczące takiego trybu płatności są 
określane w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.

a) instytucja zamawiająca zleciła 
realizację zamówienia lub jego części 
głównemu wykonawcy,
b) instytucja zamawiająca uznała 
wykonane usługi, dostawy i prace 
budowlane za ukończone, lub
c) podwykonawca bezskutecznie 
wyznaczył głównemu wykonawcy 
odpowiedni termin na poinformowanie o 
okolicznościach wymienionych w lit. a) i 
b).

Or. de

Poprawka 79
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość jest niższa niż 25% ceny 
pierwotnego zamówienia, pod warunkiem 
że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego 
charakteru zamówienia.

Ponadto – gdy przedmiot zamówienia 
może ulec zmianie w okresie 
obowiązywania umowy w wyniku:
– innowacji lub istotnej zmiany 
technicznej,
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– trudności technicznych związanych z 
użytkowaniem lub utrzymaniem, 
wymagających interwencji przedsiębiorcy 
lub usługodawcy, którzy wykonali 
pierwotne zamówienie,
– konieczności wykonania  dodatkowych 
nieprzewidzianych robót budowlanych, 
dostaw lub usług, których nie da się ze 
względów technicznych lub 
ekonomicznych oddzielić od głównego 
zamówienia bez istotnej niedogodności dla 
podmiotu zamawiającego – modyfikacji 
nie uznaje się za istotną w rozumieniu 
ust. 1.
W przypadku gdy wprowadzanych jest 
kilka kolejnych modyfikacji, wartość tę 
należy ocenić na podstawie łącznej 
wartości kolejnych modyfikacji.

Or. fr

Poprawka 80
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 82 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 12 i jest niższa niż 25%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. cs
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Uzasadnienie

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Poprawka 81
Claude Turmes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 86a
Ekologiczne zamówienia publiczne

1. Aby zachęcać do stosowania 
najbardziej energooszczędnych produktów 
wyposażenia biurowego, podmioty 
zamawiające, niezależnie od przepisów 
prawa unijnego i krajowego, stosują przy 
zakupie produktów wyposażenia 
biurowego wymogi dotyczące efektywności 
energetycznej, które nie są mniej 
rygorystyczne niż wspólne specyfikacje 
techniczne Energy Star, o których mowa 
w rozporządzeniu (WE) nr 106/2008 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 stycznia 2008 r.
2. Podmioty zamawiające udzielające 
zamówień wchodzących w zakres 
niniejszej dyrektywy powinny zamawiać 
produkty charakteryzujące się najwyższym 
poziomem wydajności zgodnie z 
określonymi środkami wykonawczymi 
dyrektywy w sprawie oznakowania 
energetycznego (dyrektywy 2010/30/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
19 maja 2010 r.).
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3. Jeśli podmioty zamawiające wybierają 
produkty o niższym poziomie wydajności 
niż wskazany w ust. 1 i 2, wybór ten musi 
być oddzielnie uzasadniony pod kątem 
łącznych kosztów cyklu życia całego 
zamówienia.
4. W przypadku zakupu produktów, 
systemów, usług i budynków przez 
podmioty zamawiające państwa 
członkowskie dopilnowują, aby instytucje 
publiczne nabywały jedynie produkty, 
systemy, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej określanej 
na podstawie analizy całego cyklu życia, o 
której mowa w art. 77. Niezależnie od 
przepisów art. 5 dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej, podczas 
zakupu lub wynajmu zestawu lub grupy 
produktów, systemów, usług lub 
budynków łączna efektywność 
energetyczna ma pierwszeństwo przed 
efektywnością energetyczną 
poszczególnych zakupów, z 
uwzględnieniem odpowiedniości 
technicznej i planowanego wykorzystania.

Or. en

Poprawka 82
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Poprawka 83
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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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 
powołano niezależny organ 
odpowiedzialny za nadzór i koordynację 
działań wdrażających (zwany dalej 
„organem nadzoru”). Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję 
o jego wyznaczeniu.

Or. en

Poprawka 84
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 93a
Komisja przedkłada do końca 2013 r. 
sprawozdanie dotyczące zróżnicowanego 
zarządzania zamówieniami poniżej 
wartości progowych określonych w art. 
12, zwłaszcza w przypadku usług, które 
wcześniej nie były objęte priorytetem.

Or. de

Poprawka 85
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 103 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu wpływu 
ekonomicznego na rynek wewnętrzny 
wynikającego z zastosowania progów 
określonych w art. 12 i przekazuje 
sprawozdanie w tym zakresie do 
Parlamentu Europejskiego i Rady do dnia 

Komisja dokonuje przeglądu wpływu 
ekonomicznego na rynek wewnętrzny 
wynikającego z zastosowania progów 
określonych w art. 12 i przekazuje 
sprawozdanie w tym zakresie do 
Parlamentu Europejskiego i Rady do dnia 
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30 czerwca 2017 r. 30 czerwca 2015 r.

Or. de

Poprawka 86
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – akapit pierwszy – punkt (1) – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) w przypadku zamówień na 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 oraz 
procedury oceny zgodności;

Or. de


