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Poprawka 26
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Udzielanie zamówień publicznych 
przez instytucje państwa członkowskiego 
lub w ich imieniu musi być zgodne z 
zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a w szczególności z zasadą 
swobodnego przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, a także z zasadami, 
które się z nich wywodzą, takimi jak: 
zasada równego traktowania, zasada 
niedyskryminacji, zasada wzajemnego 
uznawania, zasada proporcjonalności oraz 
zasada przejrzystości. W odniesieniu do 
zamówień publicznych o wartości powyżej 
określonej kwoty należy jednak ustanowić 
przepisy koordynujące krajowe procedury 
udzielania zamówień w celu 
zagwarantowania, że zasady te mają 
praktyczne zastosowanie, a zamówienia 
publiczne podlegają konkurencji.

(1) Udzielanie zamówień publicznych 
przez instytucje państwa członkowskiego 
lub w ich imieniu musi być zgodne z 
zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a w szczególności z zasadą 
swobodnego przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, a także z zasadami, 
które się z nich wywodzą, takimi jak: 
zasada równego traktowania, zasada 
niedyskryminacji, zasada wzajemnego 
uznawania, zasada proporcjonalności oraz 
zasada przejrzystości. W odniesieniu do 
zamówień publicznych o wartości powyżej 
określonej kwoty należy jednak ustanowić 
przepisy koordynujące krajowe procedury 
udzielania zamówień w celu 
zagwarantowania, że zasady te mają 
praktyczne zastosowanie, a zamówienia 
publiczne podlegają konkurencji.
Wspieranie skutecznych i odpowiednich 
rozwiązań wymagać będzie od państw 
członkowskich wysokiego stopnia 
elastyczności.

Or. en

Poprawka 27
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Udzielanie zamówień publicznych 
przez instytucje państwa członkowskiego 

(1) Udzielanie zamówień publicznych 
przez instytucje państwa członkowskiego 
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lub w ich imieniu musi być zgodne z 
zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a w szczególności z zasadą 
swobodnego przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, a także z zasadami, 
które się z nich wywodzą, takimi jak: 
zasada równego traktowania, zasada 
niedyskryminacji, zasada wzajemnego 
uznawania, zasada proporcjonalności oraz 
zasada przejrzystości. W odniesieniu do 
zamówień publicznych o wartości powyżej 
określonej kwoty należy jednak ustanowić 
przepisy koordynujące krajowe procedury 
udzielania zamówień w celu 
zagwarantowania, że zasady te mają 
praktyczne zastosowanie, a zamówienia 
publiczne podlegają konkurencji.

lub w ich imieniu musi być zgodne 
z zasadami Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, a w szczególności 
z zasadą swobodnego przepływu towarów, 
swobody przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, a także z zasadami, 
które się z nich wywodzą, takimi jak: 
zasada równego traktowania, zasada 
niedyskryminacji, zasada wzajemnego 
uznawania, zasada proporcjonalności, 
zasada jawności oraz zasada 
przejrzystości. W odniesieniu do zamówień 
publicznych o wartości powyżej określonej 
kwoty należy jednak ustanowić przepisy 
koordynujące krajowe procedury 
udzielania zamówień w celu 
zagwarantowania, że zasady te mają 
praktyczne zastosowanie, a zamówienia 
publiczne podlegają konkurencji, 
gwarantując zawsze optymalne 
wykorzystanie środków publicznych.

Or. es

Poprawka 28
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Udzielanie zamówień publicznych 
przez instytucje państwa członkowskiego 
lub w ich imieniu musi być zgodne z 
zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a w szczególności z zasadą 
swobodnego przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, a także z zasadami, 
które się z nich wywodzą, takimi jak: 
zasada równego traktowania, zasada 
niedyskryminacji, zasada wzajemnego 
uznawania, zasada proporcjonalności oraz 
zasada przejrzystości. W odniesieniu do 
zamówień publicznych o wartości powyżej 

(1) Udzielanie zamówień publicznych 
przez instytucje państwa członkowskiego 
lub w ich imieniu musi być zgodne z 
zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, a w szczególności z zasadą 
swobodnego przepływu towarów, swobody 
przedsiębiorczości oraz swobody 
świadczenia usług, a także z zasadami, 
które się z nich wywodzą, takimi jak: 
zasada równego traktowania, zasada 
niedyskryminacji, zasada wzajemnego 
uznawania, zasada proporcjonalności,
zasada przejrzystości oraz zasada 
jawności. W odniesieniu do zamówień 
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określonej kwoty należy jednak ustanowić 
przepisy koordynujące krajowe procedury 
udzielania zamówień w celu 
zagwarantowania, że zasady te mają 
praktyczne zastosowanie, a zamówienia 
publiczne podlegają konkurencji.

publicznych o wartości powyżej określonej 
kwoty należy jednak ustanowić przepisy 
koordynujące krajowe procedury 
udzielania zamówień w celu 
zagwarantowania, że zasady te mają 
praktyczne zastosowanie, a zamówienia 
publiczne podlegają konkurencji.

Or. en

Poprawka 29
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 

(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 oraz innych wspólnych i 
ambitnych celów społecznych, aby
zwiększyć w ten sposób efektywność 
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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.

wydatków publicznych, zapewniając 
lepszy wynik pod względem stosunku 
kosztów do korzyści, 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 dla 
osiągnięcia celów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, 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

Poprawka 30
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 

(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 
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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.

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 zamawiającym lepsze 
wykorzystywanie zamówień publicznych 
sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi i 
innym wspólnym długoterminowym celom 
społecznym, co zwiększa efektywność 
wydatków publicznych poprzez 
zapewnianie optymalnego wykorzystania 
środków finansowych oraz ułatwianie 
udziału małych i średnich przedsiębiorstw 
w zamówieniach publicznych, oraz aby 
umożliwić lepsze wykorzystanie zamówień 
publicznych przez zamawiających do 
wspierania wspólnych celów społecznych. 
Istnieje również konieczność uproszczenia 
dyrektyw, szczególnie w odniesieniu do 
sposobu uwzględniania w zamówieniach 
publicznych celów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, 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

Uzasadnienie

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies.

Poprawka 31
Zigmantas Balčytis
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Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
zwiększyć efektywność wydatków 
publicznych, ułatwiając udział małych 
i średnich przedsiębiorstw 
w zamówieniach publicznych, oraz aby 
umożliwić lepsze wykorzystanie zamówień 
publicznych przez zamawiających do 
wspierania trwałego rozwoju i innych
wspólnych celów społecznych, co zapewni 
najlepszy możliwy wynik pod względem 
stosunku kosztów do korzyści. Istnieje 
również konieczność uproszczenia 
unijnych przepisów w dziedzinie 
zamówień publicznych, zwłaszcza 
w odniesieniu do wprowadzanej metody 
stosowanej w celu osiągnięcia założeń 
dotyczących zrównoważonego charakteru, 
które powinny być włączone do polityki 
zamówień publicznych, oraz
doprecyzowania podstawowych pojęć
i koncepcji w celu zapewnienia większej 
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pewności prawa oraz uwzględnienia 
niektórych aspektów odpowiedniego 
ugruntowanego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Or. lt

Poprawka 32
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 

(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 poprzez uproszczenie 
procedur, co doprowadzi do obniżki 
kosztów zarówno dla instytucji 
publicznych, jak i przedsiębiorstw, 
ułatwiając udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w zamówieniach 
publicznych, oraz aby umożliwić lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych 
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zapewnienia większej pewności prawa oraz 
uwzględnienia niektórych aspektów 
odpowiedniego ugruntowanego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Główną przeszkodą dla zwycięskich ofert jest wysoki koszt spowodowany obecnie 
obowiązującymi rygorystycznymi przepisami administracyjnymi i dlatego nadrzędnym celem 
niniejszej nowelizacji powinno być ich uproszczenie, w szczególności umożliwiające udział 
MŚP w zamówieniach publicznych.

Poprawka 33
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 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, w jaki 
sposób instytucje zamawiające mogą 
przyczynić się do ochrony środowiska oraz 
wspierania zrównoważonego rozwoju i jak 



AM\904833PL.doc 11/144 PE491.205v01-00

PL

korzystają ze swojej władzy uznaniowej 
przy wyborze specyfikacji technicznych i 
kryteriów przyznawania najlepiej 
dostosowanych do udzielania zamówień 
publicznych zrównoważonych pod 
względem społecznym, zapewniając 
jednocześnie związek z przedmiotem 
zamówienia oraz najkorzystniejszą relację 
jakości do ceny.

Or. fr

Poprawka 34
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 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 wymogami 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 zagwarantowania 
bezpieczeństwa i zdrowia publicznego oraz 
przestrzegania norm społecznych i prawa 
pracy obowiązujących w państwach 
członkowskich i w Unii. 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 oraz w jaki sposób mogą 
stosować uznaniowe uprawnienia 
decyzyjne, które im przyznano w celu 
wyboru specyfikacji technicznych 
i kryteriów udzielania zamówienia 
w interesie zrównoważonych pod 
względem społecznym zamówień 
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publicznych.

Or. lt

Poprawka 35
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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 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. 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 
tym samym możliwość uzyskania 
zamówień o najkorzystniejszej relacji 
jakości do ceny.

Or. en

Poprawka 36
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Instytucje zamawiające mają szerokie 
uprawnienia w zakresie wyboru 
specyfikacji technicznych 
charakteryzujących dostawy, usługi czy 
roboty budowlane, które starają się 
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pozyskać. Ponadto mają one szeroko 
zakrojoną swobodę w stosowaniu zarówno 
specyfikacji technicznych, jak i kryteriów 
udzielania zamówienia do osiągnięcia 
swoich celów, w tym specyfikacji i 
kryteriów ukierunkowanych na 
zamówienia publiczne o bardziej 
zrównoważonym charakterze. 
Specyfikacje techniczne i kryteria 
udzielania zamówienia, także odnoszące 
się do celów dotyczących zrównoważonego 
rozwoju, muszą być powiązane z 
przedmiotem zamówienia. O ile spełniona 
jest zasada związku z przedmiotem 
zamówienia, celem niniejszej dyrektywy 
nie jest dalsze ograniczanie rodzajów 
kwestii niepokojących instytucję 
zamawiającą, jakie może ona uwzględnić 
za pomocą specyfikacji technicznych lub 
kryteriów udzielenia zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje zamawiające powinny mieć szerokie uprawnienia w zakresie wyboru specyfikacji 
technicznych oraz kryteriów udzielania zamówienia w odniesieniu do dostaw, usług czy robót 
budowlanych, które starają się pozyskać. W tym celu specyfikacje techniczne oraz kryteria 
udzielenia zamówienia mogą być zaprojektowane tak, aby odpowiadały celom instytucji 
zamawiającej dotyczącym zrównoważonego rozwoju, jak również jej celom funkcjonalnym 
w zakresie zamówień publicznych. Zakres i rodzaj celów dotyczących zrównoważonego 
rozwoju, które mogą znaleźć odzwierciedlenie w specyfikacjach technicznych i kryteriach 
udzielania zamówienia, powinny być ograniczone zgodnością z zasadą związku 
z przedmiotem zamówienia.

Poprawka 37
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Bezprawne działania uczestników 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
takie jak próby niewłaściwego wpływania 

(7) Bezprawne działania uczestników 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
takie jak próby niewłaściwego wpływania 
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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.

na proces decyzyjny czy zawieranie 
porozumień z innymi kandydatami w celu 
zmanipulowania wyniku postępowania,
a także wszelkie działania, które naruszają 
prawo pracy i normy 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. lt

Poprawka 38
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 naruszenia przepisów 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
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Poprawka 39
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W związku z koniecznością 
wspierania udziału wykonawców unijnych 
w transgranicznych procedurach 
udzielania zamówień publicznych 
konieczne jest, aby państwa członkowskie
transponowały i właściwie oraz w terminie 
stosowały przepisy dyrektywy usługowej.

Or. lt

Poprawka 40
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

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 

(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
przyznających równy dostęp do rynków 
obu stron i jednakowe warunki 
konkurencji wykonawcom z siedzibą
w UE i z siedzibą w krajach trzecich 
w celu osiągnięcia liberalizacji i rozwoju 
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Unia, instytucje zamawiające wypełniają 
obowiązki wynikające z tych umów 
poprzez zastosowanie niniejszej dyrektywy 
do wykonawców z państw trzecich 
będących ich sygnatariuszami.

światowego handlu. 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. lt

Poprawka 41
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

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, 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”.
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W tych wielostronnych ramach 
zrównoważonych praw i obowiązków w 
zakresie zamówień publicznych państwa 
członkowskie powinny podjąć wysiłki na 
rzecz zapewnienia 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 42
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) 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 na całym 
świecie.

Or. lt



PE491.205v01-00 18/144 AM\904833PL.doc

PL

Poprawka 43
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) 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 w skali 
ogólnoświatowej.

Or. fr

Poprawka 44
Tiziano Motti

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Właściwe jest wyłączenie zamówień 
dotyczących usług pocztowych i usług 
innych niż usługi pocztowe, ponieważ 
systematycznie stwierdzano, że sektor ten 
podlega takiej presji konkurencyjnej, iż 
zapewnianie za pomocą odnośnych 
przepisów Unii dyscypliny w zakresie 
udzielania zamówień nie jest już 
potrzebne.

Or. en
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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. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

Poprawka 45
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
edukacyjne, mają ze względu na swój 
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny. Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 
zatem ustanowić szczególny reżim 
udzielania zamówień publicznych na takie 
usługi, o wyższym progu ustalonym na 
poziomie 500 000 EUR. Usługi na rzecz 
osób o wartości poniżej tego progu nie są 
zwykle przedmiotem zainteresowania 
usługodawców z innych państw 
członkowskich, chyba że istnieją konkretne 

(11) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
edukacyjne, mają ze względu na swój 
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny. Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 
zatem ustanowić szczególny reżim 
udzielania zamówień publicznych na takie 
usługi, o wyższym progu ustalonym na 
poziomie 500 000 EUR. Usługi na rzecz 
osób o wartości poniżej tego progu nie są 
zwykle przedmiotem zainteresowania 
usługodawców z innych państw 
członkowskich, chyba że istnieją konkretne 
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przesłanki wskazujące inaczej, takie jak 
unijne finansowanie projektów 
transgranicznych. Zamówienia na usługi na 
rzecz osób powyżej tego progu muszą 
podlegać przejrzystości na poziomie całej 
Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroko swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 
instytucje zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa 
członkowskie lub instytucje publiczne 
zachowują swobodę samodzielnego 
świadczenia tych usług lub zorganizowania 
usług społecznych w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim 
wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez instytucję 
zamawiającą, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

przesłanki wskazujące inaczej, takie jak 
unijne finansowanie projektów 
transgranicznych. Zamówienia na usługi na 
rzecz osób powyżej tego progu muszą 
podlegać przejrzystości na poziomie całej 
Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroko swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 
instytucje zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa 
członkowskie lub instytucje publiczne 
zachowują swobodę samodzielnego
świadczenia tych usług lub zorganizowania 
usług społecznych w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim 
wykonawcom spełniającym warunki
określone wcześniej przez instytucję 
zamawiającą, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji. Przy zakupie towarów i 
usług przeznaczonych do użytku osób 
fizycznych należy generalnie brać pod 
uwagę potrzeby i wybory tych osób.

Or. en

Poprawka 46
Jens Rohde
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
edukacyjne, mają ze względu na swój
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny. Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 
zatem ustanowić szczególny reżim 
udzielania zamówień publicznych na takie 
usługi, o wyższym progu ustalonym na 
poziomie 500 000 EUR. Usługi na rzecz 
osób o wartości poniżej tego progu nie są 
zwykle przedmiotem zainteresowania 
usługodawców z innych państw 
członkowskich, chyba że istnieją konkretne 
przesłanki wskazujące inaczej, takie jak 
unijne finansowanie projektów 
transgranicznych. Zamówienia na usługi na 
rzecz osób powyżej tego progu muszą 
podlegać przejrzystości na poziomie całej 
Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroko swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 
instytucje zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa 
członkowskie lub instytucje publiczne 
zachowują swobodę samodzielnego 

(11) Pozostałe kategorie usług, a 
mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie 
jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
edukacyjne, mają ze względu na swój 
charakter nadal ograniczony wymiar 
transgraniczny. Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 
zatem ustanowić szczególny reżim 
udzielania zamówień publicznych na takie 
usługi, o wyższym progu ustalonym na 
poziomie 400 000 EUR. Usługi na rzecz 
osób o wartości poniżej tego progu nie są 
zwykle przedmiotem zainteresowania 
usługodawców z innych państw 
członkowskich, chyba że istnieją konkretne
przesłanki wskazujące inaczej, takie jak 
unijne finansowanie projektów 
transgranicznych. Zamówienia na usługi na 
rzecz osób powyżej tego progu muszą 
podlegać przejrzystości na poziomie całej 
Unii. Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroko swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
uwzględniają ten imperatyw, nakładając 
jedynie obowiązek przestrzegania 
podstawowych zasad przejrzystości i 
równego traktowania oraz gwarantując, że 
instytucje zamawiające są w stanie 
zastosować określone kryteria jakości przy 
wyborze usługodawców, takie jak kryteria 
określone w dobrowolnych europejskich 
ramach odniesienia na rzecz zapewniania 
jakości usług społecznych unijnego 
Komitetu Ochrony Socjalnej. Państwa 
członkowskie lub instytucje publiczne 
zachowują swobodę samodzielnego 
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świadczenia tych usług lub zorganizowania 
usług społecznych w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim 
wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez instytucję 
zamawiającą, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

świadczenia tych usług lub zorganizowania 
usług społecznych w sposób 
niewymagający udzielania zamówień 
publicznych, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim 
wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez instytucję 
zamawiającą, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące zamówień publicznych pociągają za sobą pracochłonne i kosztowne 
czynności administracyjne, dlatego uproszczenie tych przepisów jest sprawą 
pierwszoplanową. Jednym z ważnych środków służących uproszczeniu jest wprowadzenie tego 
samego progu w przypadku zamówień na dostawy i usługi oraz usług społecznych przy 
utrzymaniu odrębnych przepisów dotyczących procedur. Oznacza to podniesienie progu 
w przypadku dostaw i usług, co ułatwi zamówienia o skali gospodarczej dającej faktyczne 
transgraniczne możliwości biznesowe. Jednocześnie w przypadku usług społecznych próg 
powinien być dostosowany, a tym samym nieznacznie obniżony, aby pobudzić jednolity rynek 
w tej dziedzinie.

Poprawka 47
András Gyürk, Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Ponieważ niniejsza dyrektywa jest 
adresowana do państw członkowskich, nie 
ma ona zastosowania do zamówień 
realizowanych przez organizacje 
międzynarodowe w ich własnym imieniu i 
na ich własny rachunek. Chociaż rynek 
zamówień publicznych w UE jest w dużej 
mierze otwarty, niektóre państwa trzecie 
są niechętne otwarciu swoich rynków 
zamówień publicznych dla 



AM\904833PL.doc 23/144 PE491.205v01-00

PL

międzynarodowej konkurencji. Aby 
zastosować zasadę wzajemności i 
poprawić dostęp wykonawców z UE do 
rynków zamówień publicznych w 
państwach trzecich, które to rynki są 
chronione środkami ograniczającymi w 
zakresie zamówień publicznych, 
wprowadza się przepisy szczególne 
zgodnie z COM(2012)124 / 
2012/0060(COD).

Or. en

Poprawka 48
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
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 

skreślony
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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. en

Poprawka 49
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
przypadku innowacyjnych projektów, 
wdrażania dużych zintegrowanych 
projektów w zakresie infrastruktury 
transportowej, dużych sieci 
komputerowych lub projektów 
obejmujących złożone procesy 
finansowania o skomplikowanej strukturze.

(16) Istnieje potrzeba zwiększenia 
elastyczności i – o ile przepisy prawa 
danego państwa członkowskiego nie 
stanowią inaczej – w określonych i 
konkretnych sytuacjach instytucje 
zamawiające powinnymieć możliwość 
wykorzystywania procedury do dialogu 
konkurencyjnego, jak przewidziano w 
niniejszej dyrektywie. 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 
przypadku innowacyjnych projektów, 
wdrażania dużych zintegrowanych 
projektów w zakresie infrastruktury 
transportowej, dużych sieci 
komputerowych lub projektów 
obejmujących złożone procesy 
finansowania o skomplikowanej strukturze.
Procedurze tej powinny towarzyszyć 
odpowiednie zabezpieczenia zapewniające 
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przestrzeganie zasad równego traktowania 
i przejrzystości. Zapewni to instytucjom 
zamawiającym większą swobodę 
manewru, jeśli chodzi o zakup robót 
budowlanych, dostaw i usług idealnie 
dostosowanych do konkretnych potrzeb 
tych instytucji. Jednocześnie powinno to 
także pobudzić handel transgraniczny, 
ponieważ – jak wykazała ocena –
zamówienia udzielane w drodze procedury 
negocjacyjnej z uprzednim ogłoszeniem 
potrafią przyciągnąć wyjątkowo dużą 
liczbę ofert transgranicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Dla uproszczenia lepiej jest połączyć procedurę konkurencyjną z negocjacjami i dialogiem 
konkurencyjnym.

Poprawka 50
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Badania i innowacje, w tym 
ekoinnowacje i innowacje społeczne, to 
jedne z głównych motorów przyszłego 
wzrostu, stanowiące centralny punkt 
strategii „Europa 2020” na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Instytucje publiczne powinny optymalnie 
pod względem strategicznym wykorzystać 
zamówienia publiczne w celu wspierania 
innowacji. Zakup innowacyjnych towarów 
i usług odgrywa kluczową rolę w poprawie 
skuteczności i jakości usług publicznych, 
przyczyniając się do rozwiązywania 
problemów społecznych. Pozwala także 
uzyskać optymalną relację jakości do 

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

problemów społecznych. Pozwala także 
uzyskać optymalną relację jakości do 
wielkości zainwestowanych środków 
publicznych, jak również szersze korzyści 
gospodarcze, środowiskowe i społeczne 
pod względem generowania nowych idei, 
przełożenia ich na produkty i usługi 
innowacyjne, wspierając w ten sposób 
zrównoważony wzrost gospodarczy. 
Dyrektywa powinna przyczynić się do 
ułatwienia udzielania zamówień 
publicznych w obszarze badań i rozwoju 
oraz innowacyjnych towarów i usług, a 
także pomóc państwom członkowskim w 
realizacji celów Unii innowacji. Właściwe 
jest zatem jak najbardziej szczegółowe 
wyjaśnienie możliwości udzielania 
zamówień w zakresie prac badawczo-
rozwojowych oraz innowacyjnych 
towarów i usług. Należy zatem ustanowić 
specjalną procedurę udzielania zamówienia 
umożliwiającą instytucjom zamawiającym 
ustanowienie długoterminowego 
partnerstwa innowacyjnego na rzecz 
rozwoju, a następnie zakupu nowych, 
innowacyjnych produktów, usług lub robót 
budowlanych, o ile może on zostać 
zrealizowany zgodnie z uzgodnionymi 
poziomami wykonania i kosztami. 
Partnerstwo takie powinno mieć strukturę 
umożliwiającą wywołanie niezbędnego 
popytu rynkowego, co zachęcać będzie do 
opracowania innowacyjnego rozwiązania 
bez zamykania dostępu do rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Zamówienia publiczne mogą odgrywać ważną rolę we wspieraniu badań i innowacji. 
Dyrektywa powinna zatem zawierać jaśniejsze przepisy dotyczące wykorzystywania zamówień 
publicznych do promowania zarówno badawczo-rozwojowych, jak i innowacyjnych 
rozwiązań.

Poprawka 51
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 52
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 udzielenie zamówienia.

(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 udzielenie zamówienia.
Należy przewidzieć rozsądny termin 
dematerializacji, aby dać podmiotom czas 
niezbędny do przeprowadzenia szkoleń.

Or. fr
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Poprawka 53
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Instrument umów ramowych jest 
powszechnie wykorzystywany i uznawany 
za skuteczną technikę udzielania zamówień 
w całej Europie. Powinien zatem zostać 
zachowany zasadniczo w obecnej formie. 
Należy jednak doprecyzować niektóre 
pojęcia, w szczególności warunki 
korzystania z umowy ramowej przez 
instytucje zamawiające niebędące stronami 
takiej umowy.

(21) Instrument umów ramowych jest 
powszechnie wykorzystywany i uznawany 
za skuteczną technikę udzielania zamówień 
w całej Europie. Powinien zatem zostać 
zachowany zasadniczo w obecnej formie. 
Należy jednak doprecyzować niektóre 
pojęcia, w szczególności warunki 
korzystania z umowy ramowej przez 
instytucje zamawiające niebędące stronami 
takiej umowy. Obiektywne warunki 
służące do określenia, który z 
wykonawców politycznych będący stroną 
umowy ramowej powinien wykonywać 
dane zadanie, np. dostawy lub usługi 
przeznaczone do użytku osób fizycznych, 
mogą – w kontekście umów ramowych 
określających wszystkie warunki –
uwzględniać potrzeby lub wybór 
zainteresowanych osób fizycznych.

Or. en

Poprawka 54
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Wspólne udzielanie zamówień 
publicznych przez instytucje zamawiające 
z różnych państw członkowskich napotyka 
obecnie wyjątkowe trudności prawne, 
dotyczące w szczególności konfliktów 
ustawodawstw krajowych. Mimo że 

(26) Wspólne udzielanie zamówień 
publicznych przez instytucje zamawiające 
z różnych państw członkowskich napotyka 
obecnie wyjątkowe trudności prawne, 
dotyczące w szczególności konfliktów 
ustawodawstw krajowych. Mimo że 
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dyrektywa 2004/18/WE w sposób 
domyślny dopuszcza wspólne 
transgraniczne udzielanie zamówień 
publicznych, w praktyce szereg krajowych 
systemów prawnych w sposób wyraźny lub 
domyślny powoduje, że wspólne 
transgraniczne udzielanie zamówień jest 
pod względem prawnym wątpliwe lub 
niemożliwe. Instytucje zamawiające z 
różnych państw członkowskich mogą być 
zainteresowane współpracą i wspólnym 
udzielaniem zamówień publicznych w celu 
maksymalnego wykorzystania potencjału 
rynku wewnętrznego pod względem 
korzyści skali oraz podziału ryzyka i 
korzyści, między innymi w przypadku 
innowacyjnych projektów 
charakteryzujących się wyższym ryzykiem 
niż racjonalnie możliwe do 
zaakceptowania przez pojedynczą 
instytucję zamawiającą. Należy zatem 
ustanowić nowe przepisy dotyczące 
wspólnych zamówień transgranicznych, 
określające prawodawstwo mające 
zastosowanie, w celu ułatwienia 
współpracy pomiędzy instytucjami 
zamawiającymi w ramach całego 
jednolitego rynku. Ponadto instytucje 
zamawiające z różnych państw 
członkowskich mogą tworzyć wspólne 
podmioty prawne na podstawie prawa 
krajowego lub unijnego. Należy ustanowić 
szczególne przepisy dotyczące takiej formy 
wspólnego udzielania zamówień.

dyrektywa 2004/18/WE w sposób 
domyślny dopuszcza wspólne 
transgraniczne udzielanie zamówień 
publicznych, w praktyce szereg krajowych 
systemów prawnych w sposób wyraźny lub 
domyślny powoduje, że wspólne 
transgraniczne udzielanie zamówień jest 
pod względem prawnym wątpliwe lub 
niemożliwe. Instytucje zamawiające z 
różnych państw członkowskich mogą być 
zainteresowane współpracą i wspólnym 
udzielaniem zamówień publicznych w celu 
maksymalnego wykorzystania potencjału 
rynku wewnętrznego pod względem 
korzyści skali oraz podziału ryzyka i 
korzyści, między innymi w przypadku 
innowacyjnych projektów 
charakteryzujących się wyższym ryzykiem 
niż racjonalnie możliwe do 
zaakceptowania przez pojedynczą 
instytucję zamawiającą. Należy zatem 
ustanowić nowe przepisy dotyczące 
wspólnych zamówień transgranicznych, 
określające ustawodawstwo mające 
zastosowanie, w celu ułatwienia 
współpracy pomiędzy instytucjami 
zamawiającymi w ramach całego 
jednolitego rynku. Ponadto instytucje 
zamawiające z różnych państw 
członkowskich mogą tworzyć wspólne 
podmioty prawne na podstawie prawa 
krajowego lub unijnego. Należy ustanowić 
szczególne przepisy dotyczące takiej formy 
wspólnego udzielania zamówień. Jeżeli 
udzielenie zamówienia transgranicznego 
jest mało prawdopodobne, instytucje 
zamawiające powinny mieć możliwość 
odstąpienia od europejskich przepisów 
dotyczących zamówień publicznych na 
rzecz prostszego systemu.

Or. en

Poprawka 55
Jens Rohde
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Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
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.

(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 mają na celu określenie 
funkcji, jakiej ma dostarczyć przedmiot 
zamówienia, i w każdym przypadku 
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 
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. en
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Poprawka 56
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Do zamówienia publicznego można włączyć charakterystykę środowiskową, ponieważ może 
być ona bezpośrednio związana z jakością dostarczanych robót, usługi czy towaru. Aspekty 
społeczne nie są bezpośrednio związane z dostarczaną jakością, zatem cele polityki społecznej 
należy osiągać poprzez politykę społeczną. Zamówienia publiczne powinny zapewnić 
efektywne wykorzystanie pieniędzy podatników dzięki ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie.

Poprawka 57
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) W związku z niewielkim udziałem 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
w zamówieniach publicznych ogólnie, a w 
szczególności w zamówieniach w sektorze 
innowacji i usług, należy podąć niezbędne 
środki prawne. W tym kontekście należy 
rozważyć różnorodne działania, takiej jak 
zapewnienie niedyskryminacji i 
neutralności środków z uwagi na 
pochodzenie przedsiębiorstw, 
uwzględnienie konkurencyjności ofert, 
przyjęcie środków preferencyjnych 
umożliwiających wsparcie 
konkurencyjnych MŚP. Należy również 
ustanowić środki następcze i środki w 
zakresie sprawozdawczości, aby zapewnić 
lepsze monitorowanie statystyczne 
zamówień publicznych przyznawanych 
MŚP oraz trudności przez nich 
napotykanych w zakresie uzyskania 
zamówienia publicznego.

Or. fr

Poprawka 58
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Zamówienia publiczne muszą 
opierać się na zasadzie „myśl najpierw na 
małą skalę”, a państwa członkowskie 
muszą w pełni wdrożyć europejski kodeks 
wzorcowych praktyk ułatwiających dostęp 
MŚP do zamówień publicznych.
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Or. da

Poprawka 59
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) Należy przypomnieć o znaczeniu 
wzajemności w handlu międzynarodowym 
oraz o tym, że wielostronna umowa o 
zamówieniach publicznych ma kluczowe 
znaczenie dla jak największego otwarcia 
zamówień publicznych (dotyczących 
towarów, usług, umów budowlanych) na 
zewnętrzną konkurencję oraz zapewnia 
oferentom prywatnym przejrzyste, 
sprawiedliwe i niedyskryminujące 
warunki.

Or. fr

Poprawka 60
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby wesprzeć udział małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku 
zamówień publicznych, instytucje 
zamawiające będą zachęcane do dzielenia 
zamówień na części oraz będą 
zobowiązane do uzasadnienia rezygnacji z 
takiego podziału. W przypadku podziału 
zamówienia na części, instytucje 
zamawiające mogą, na przykład w celu 
ochrony konkurencji lub zagwarantowania 
bezpieczeństwa dostaw, ograniczyć liczbę 
części, o które może się ubiegać 

(30) Aby wesprzeć udział małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku 
zamówień publicznych, instytucje 
zamawiające będą zachęcane do dzielenia 
zamówień na części oraz będą 
zobowiązane do uzasadnienia rezygnacji 
z takiego podziału. W przypadku podziału 
zamówienia na części, instytucje 
zamawiające mogą, na przykład w celu 
ochrony konkurencji lub zagwarantowania 
bezpieczeństwa dostaw, ograniczyć liczbę 
części, o które może się ubiegać 
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wykonawca, jak również mogą ograniczyć
liczbę części, które mogą zostać przyznane 
jednemu oferentowi.

wykonawca, jak również mogą ograniczyć 
liczbę części, które mogą zostać przyznane 
jednemu oferentowi. Jednak podział na 
części nie może być dokonywany w celu 
unikania postępowania o udzielenie 
zamówienia przewidzianego prawem.

Or. lv

Poprawka 61
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Aby wesprzeć udział małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku 
zamówień publicznych, instytucje 
zamawiające będą zachęcane do dzielenia 
zamówień na części oraz będą 
zobowiązane do uzasadnienia rezygnacji z 
takiego podziału. W przypadku podziału 
zamówienia na części, instytucje 
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.

(30) Aby wesprzeć udział małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz 
społeczeństwa obywatelskiego w rynku 
zamówień publicznych, instytucje 
zamawiające będą zachęcane do dzielenia 
zamówień na części oraz będą 
zobowiązane do uzasadnienia rezygnacji z 
takiego podziału. W przypadku podziału 
zamówienia na części, instytucje 
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 62
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 a preambuły (nowy)



PE491.205v01-00 36/144 AM\904833PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Oprócz konkretnych nowych 
narzędzi, które zostały wprowadzone w 
niniejszej dyrektywie w celu wspierania 
udziału MŚP w rynku zamówień 
publicznych, państwa członkowskie i 
instytucje zamawiające powinny 
kontynuować opracowywanie dotyczących 
zamówień publicznych strategii 
przyjaznych dla MŚP. Samo wdrażanie i 
stosowanie tych nowych przepisów, które 
są bardziej korzystne dla MŚP niż obecny 
system, nie będzie wystarczające. Komisja 
opublikowała dokument roboczy swoich 
służb zatytułowany „Europejski kodeks 
najlepszych praktyk ułatwiających dostęp 
MŚP do zamówień publicznych” (SEC 
(2008)COM 2193), którego celem jest 
zachęcenie państw członkowskich do 
uruchomienia krajowych strategii, 
programów i planów działania z myślą o 
zwiększeniu udziału MŚP w tych rynkach. 
W tym duchu władze krajowe, regionalne 
i lokalne powinny rygorystycznie stosować 
przepisy określone w dyrektywie i wdrażać 
spójne ogólne strategie polityczne mające 
na celu zwiększenie dostępu MŚP do 
rynków zamówień publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy z zadowoleniem przyjąć nowe przepisy dyrektywy przyjazne dla MŚP. Jednakże to 
jeszcze nie wystarczy, aby MŚP mogły wykorzystywać znaczny potencjał rynków zamówień 
publicznych. Należy zachęcać wszystkie kraje członkowskie, regiony i władze lokalne do 
uruchomienia strategii i prowadzenia polityki na rzecz poszerzenia ogólnego udziału MŚP 
w tych rynkach, zarówno na szczeblu UE, jak i poszczególnych krajów.

Poprawka 63
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
„najniższego kosztu”, przy czym w tym 
drugim przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

(37) Aby zapewnić efektywne 
wykorzystanie środków publicznych oraz 
umożliwić instytucjom zamawiającym 
uzyskanie najlepszego stosunku wartości 
do ceny, procedura przetargowa powinna 
skutkować zamówieniami wysokiej jakości 
robót budowlanych, dostaw i usług, które 
są optymalnie dostosowane do 
wyznaczonych przez instytucje 
zamawiające celów funkcjonalnych oraz 
celów dotyczących zrównoważonego 
rozwoju. Procedura przetargowa powinna 
też gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach efektywnej konkurencji, a 
zamówienia udzielane na podstawie 
obiektywnych kryteriów zapewniających 
zgodność z zasadami przejrzystości, 
niedyskryminacji i równego traktowania. 
W związku z tym instytucje zamawiające
powinny mieć możliwość przyjęcia 
kryteriów udzielenia zamówienia
sformułowanych tak, aby mogły ocenić 
istotne dla nich kwestie zrównoważonego 
rozwoju obejmujące na przykład aspekty 
związane z procesem produkcyjnym oraz 
inne charakterystyczne elementy cyklu 
życia. Należy też zauważyć, że instytucje 
zamawiające mają również swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
zrównoważoności i innych standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 64
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły
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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 
„najniższego kosztu”, przy czym w tym 
drugim przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia.

(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 
„najniższego kosztu”, przy czym w tym 
drugim przypadku powinny mieć swobodę 
ustanawiania odpowiednich standardów 
jakości przy użyciu specyfikacji 
technicznych lub warunków realizacji 
zamówienia w przypadku produktów o 
wysokim stopniu standaryzacji.

Or. en

Poprawka 65
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 

(38) Instytucje zamawiające muszą 
określić kryteria udzielenia zamówienia, na 
podstawie których dokonają oceny ofert w 
celu wyłonienia oferty prezentującej 
najlepszą relację jakości do ceny. Aby 
wskazać najbardziej wartościową ofertę, 
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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.

instytucje zamawiające stosują obiektywne 
kryteria związane z przedmiotem 
zamówienia. Wybrane kryteria udzielenia 
zamówienia nie powinny jednak 
przyznawać instytucji zamawiającej 
nieograniczonej swobody wyboru. 
Procedura przetargowa powinna 
natomiast gwarantować skuteczną 
konkurencję dzięki ścisłemu 
przestrzeganiu zasad przejrzystości, 
niedyskryminacji i równego traktowania. 
Zgodnie z tymi zasadami informacje 
przedstawione przez oferentów muszą 
zostać m.in. skutecznie i przejrzyście 
zweryfikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.

Poprawka 66
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Szczególnie istotne jest pełne 
wykorzystanie potencjału zamówień 
publicznych dla osiągnięcia celów strategii 

(39) Szczególnie istotne jest pełne 
wykorzystanie potencjału zamówień 
publicznych dla osiągnięcia celów strategii 
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„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 
jako dalszej podstawy dla wykorzystania
zamówień publicznych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

„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). Ponadto nadal obserwuje się
znaczące postępy, jeśli chodzi o określenie 
wspólnych metodyk dotyczących rachunku 
kosztów cyklu życia, i nadal są 
opracowywane, testowane i 
doprecyzowywane zastosowania rachunku 
kosztów cyklu życia właściwe dla 
poszczególnych sektorów. Wydaje się w 
związku z tym zasadne, by kotynuować
wykorzystywanie przepisów właściwych
dla poszczególnych sektorów do 
ustanawiania obowiązkowych celów i 
wartości docelowych w zakresie zamówień 
z dziedziny efektywności energetycznej i 
zmiany klimatu oraz innych zamówień 
dotyczących kwestii środowiskowych, 
społecznych i innowacyjnych w kontekście 
poszczególnych strategii politycznych i 
warunków obowiązujących w danym 
sektorze, aby propagować 
wykorzystywanie zamówień publicznych 
na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Działania te powinny obejmować 
zastosowania rzetelnych metodyk 
dotyczących rachunku cyklu życia 
odpowiednie dla poszczególnych sektorów. 
Zgodnie z innymi przepisami niniejszej 
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dyrektywy obowiązkowe kryteria 
udzielenia zamówienia przyjęte w drodze 
przepisów dotyczących danego sektora 
mogą również obejmować specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, które zawierają kwestie 
dotyczące zrównoważenia odnoszące się 
do ogólnych korzyści lub szkód 
środowiskowych i społecznych, nawet 
jeżeli nie zostały one lub nie mogą być 
wyrażone w wartościach pieniężnych, pod 
warunkiem że są one powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz ściśle 
stosują się do zasad przejrzystości, 
niedyskryminacji i równej ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa nie obejmuje obowiązkowych wymogów dotyczących udzielenia 
zamówienia określających, co instytucje zamawiające muszą nabywać w odniesieniu do 
poszczególnych przedmiotów zamówienia. Wobec bardzo zróżnicowanych warunków 
i możliwości występujących w poszczególnych sektorach wskazanie w tej dyrektywie 
konkretnych pozycji byłoby zarówno niewłaściwe, jak i trudne.

Poprawka 67
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 

(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 



PE491.205v01-00 42/144 AM\904833PL.doc

PL

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 
jako dalszej podstawy dla wykorzystania 
zamówień publicznych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

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 
jako dalszej podstawy dla wykorzystania 
zamówień publicznych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Ponadto z 
zadowoleniem przyjmuje się możliwość 
uwzględniania aspektów środowiskowych,
które wykraczają poza minimalne lub 
całkowicie ujednolicone przepisy UE czy 
podobne regulacje. Wymogi, kryteria 
udzielenia zamówienia lub klauzule 
umowne itp. muszą każdorazowo być 
zgodne z podstawowymi zasadami prawa 
UE.

Or. en

Poprawka 68
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły



AM\904833PL.doc 43/144 PE491.205v01-00

PL

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 
jako dalszej podstawy dla wykorzystania 
zamówień publicznych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

(39) Należy dążyć do pełnego 
wykorzystania potencjału zamówień 
publicznych dla osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” na rzecz zrównoważonego 
rozwoju bez naruszania kompetencji 
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 
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
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Poprawka 69
Vicky Ford, András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
jako dalszej podstawy dla wykorzystania 

(39) Szczególnie istotne jest pełne 
wykorzystanie potencjału zamówień 
publicznych dla osiągnięcia celów strategii 
„Europa 2020” na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. W szczególności zamówienia 
publiczne są kluczowe dla wspierania 
innowacyjności, co ma ogromne 
znaczenie dla przyszłego wzrostu 
gospodarczego w Europie. 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 
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zamówień publicznych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

polityki i warunków obowiązujących w 
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. en

Poprawka 70
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
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 

(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, na przykład poprzez 
pomiar kosztów w odniesieniu do 
potencjalnej energooszczędności 
produktów lub usług. 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 
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. 
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dostaw lub usług; po opracowaniu każdej 
tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

Na szczeblu unijnym należy opracować 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia dla poszczególnych kategorii 
dostaw lub usług; po opracowaniu każdej 
tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

Or. en

Poprawka 71
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
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 

(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 
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 
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tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe z 
uwzględnieniem istotności i 
proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 72
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Przy stosowaniu do zakupów 
energooszczędnych produktów i usług 
podejścia opartego na rachunku kosztów 
cyklu życia, efektywność energetyczna 
zestawu lub grupy zakupów jako całości 
powinna mieć pierwszeństwo przed 
efektywnością energetyczną pojedynczego 
zakupu, z uwzględnieniem odpowiedniości 
technicznej i planowanego wykorzystania.

Or. en

Poprawka 73
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
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

(41) W związku z ciągłym rozwojem metod 
obliczania kosztów cyklu życia 
specyfikacje techniczne i kryteria
udzielenia zamówienia odnoszące się do 
określonego procesu produkcji, 
określonego trybu świadczenia usług lub 
określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi są coraz mniej 
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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 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.

potrzebne, a zatem powinny zostać 
ograniczone do obszarów, gdzie kosztów 
cyklu życia jeszcze wciąż nie da się 
obliczyć. Wymogi techniczne są we 
wszystkich przypadkach bezpośrednio 
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 pracy osób bezpośrednio 
uczestniczących w danym procesie 
produkcji lub realizacji. Charakterystyka 
może dotyczyć wyłącznie integracji 
społecznej 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Aspekty społeczne nie są bezpośrednio związane z dostarczaną jakością, zatem cele polityki 
społecznej należy osiągać poprzez politykę społeczną. Jako szczególny przypadek można 
potraktować dostępność osób niepełnosprawnych, ale z punktu widzenia ochrony zdrowia 
pracowników i podobnych wymogów nie musi to być wyraźnie wyszczególnione, gdyż 
wykonawca nieprzestrzegający krajowych i unijnych przepisów socjalnych zostałby 
wyłączony z udziału w zamówieniach publicznych.

Poprawka 74
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 
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

(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 warunkach realizacji zamówienia
charakterystyki związanej z warunkami 
pracy osób bezpośrednio uczestniczących 
w danym procesie produkcji lub realizacji.
Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie 
ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub 
w celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
realizacji zamówienia, w tym dostępności 
dla osób niepełnosprawnych. Jakikolwiek 
warunek realizacji, który obejmuje tę 
charakterystykę, należy w każdym 
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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.

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 i dotyczyć w związku 
z tym bezpośrednio przedmiotu 
zamówienia.

Or. es

Poprawka 75
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
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 

(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 
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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 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.

produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one bezpośrednio 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 
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.
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Poprawka 76
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

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 
bezpośrednio 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.

Or. en

Uzasadnienie

Aspekty społeczne nie są bezpośrednio związane z dostarczaną jakością, zatem cele polityki 
społecznej należy osiągać poprzez politykę społeczną.
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Poprawka 77
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

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
bezpośrednio 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.

Or. es

Poprawka 78
Alejo Vidal-Quadras
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

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 
bezpośrednio 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.

Or. en

Poprawka 79
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(50) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć organy krajowe do spraw 
monitorowania, wdrażania i kontroli 
zamówień publicznych. Takie organy
centralne powinnny dysponować 
bezpośrednimi i aktualnymi informacjami, 
w szczególności dotyczącymi różnych 
problemów wpływających na wdrożenie 
przepisów prawa zamówień publicznych.
Powinny mieć zdolność natychmiastowego 
reagowania w związku z funkcjonowaniem 
polityki oraz z potencjalnymi słabymi 
stronami ustawodawstwa krajowego i 
praktyki krajowej, a także przyczyniać się 
do szybkiej identyfikacji rozwiązań. W 
kontekście skutecznej walki z korupcją i 
nadużyciami finansowymi wspomniane 
organy centralne, a także ogół 
społeczeństwa, powinny również mieć 
możliwość kontroli tekstów zawartych 
umów. Umowy w sprawie zamówień o 
wysokiej wartości powinny być zatem 
przekazywane organowi nadzoru, a 
zainteresowane osoby powinny mieć 
możliwość dostępu do tych dokumentów,
w zakresie, w jakim nie zagraża to 
uzasadnionym interesom publicznym i 
prywatnym.

Or. en

Poprawka 80
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

(55) Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje z 



PE491.205v01-00 56/144 AM\904833PL.doc

PL

poziomie ekspertów. Przygotowując i 
opracowując akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

właściwymi podmiotami, takimi jak 
przedstawiciele władz lokalnych i 
regionalnych, społeczeństwa 
obywatelskiego, zainteresowanych 
podmiotów itd., w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Poprawka 81
Kent Johansson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „społeczeństwo obywatelskie” oznacza 
życie stowarzyszeniowe funkcjonujące w 
przestrzeni pomiędzy państwem a 
rynkiem, włącznie z udziałem osób 
fizycznych, a także działalność organizacji 
pozarządowych, wolontariackich i 
unijnych;

Or. en

Poprawka 82
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „kandydat” oznacza wykonawcę, który 
ubiegał się o zaproszenie lub został 
zaproszony do udziału w procedurze 
ograniczonej, procedurze konkurencyjnej 

14) „kandydat” oznacza wykonawcę, który 
ubiegał się o zaproszenie lub został 
zaproszony do udziału w procedurze 
negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia, 
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z negocjacjami, procedurze negocjacyjnej 
bez uprzedniego ogłoszenia, dialogu 
konkurencyjnym lub partnerstwie 
innowacyjnym;

dialogu konkurencyjnym lub partnerstwie 
innowacyjnym;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to konsekwencja skreślenia procedury ograniczonej oraz połączenia procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami i dialogiem konkurencyjnym.

Poprawka 83
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(22)  „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w 
tym produkcję i jej lokalizację, 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 84
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

budowlanego lub świadczenia usługi, od 
nabycia surowca lub pozyskania zasobów 
po unieszkodliwienie, oczyszczenie i 
finalizację;

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie transportu byłoby nie tylko trudne, ale mogłoby też znacznie skomplikować 
obliczanie kosztów cyklu życia, potencjalnie uniemożliwiając ich efektywne wykorzystanie.

Poprawka 85
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkty 22 a i 22 b (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22 a)  „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;
(22 ter) „zasada równego traktowania w 
miejscu pracy” oznacza przestrzeganie 
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 lub dostaw;

Or. fr
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Poprawka 86
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 200 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy i usługi 
udzielanych przez instytucje zamawiające 
administracji niższego szczebla lub 
konkursów organizowanych przez te 
instytucje;

c) 400 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy i usługi 
udzielanych przez instytucje zamawiające 
administracji niższego szczebla lub 
konkursów organizowanych przez te 
instytucje;

Or. en

Uzasadnienie

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Poprawka 87
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) 200 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy i usługi 
udzielanych przez instytucje zamawiające 
administracji niższego szczebla lub 
konkursów organizowanych przez te 
instytucje;

c) 400.000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy i usługi 
udzielanych przez instytucje zamawiające 
administracji niższego szczebla lub 
konkursów organizowanych przez te 
instytucje;

Or. da
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Poprawka 88
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 500 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI.

d) 400 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI.

Or. en

Uzasadnienie

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Poprawka 89
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zamówień na roboty 
budowlane, towary i usługi poniżej tych 
progów państwa członkowskie wdrażają 
krajowe procedury dotyczące otwartych 
konkursów, zapewniające zgodność z 
traktatowymi zasadami równego dostępu, 
niedyskryminacji i przejrzystości.

Or. en
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Uzasadnienie

Obecny próg dla zamówień na towary i usługi składanych przez władze lokalne i regionalne 
należy podnieść w celu zapewnienia zamówień o wartości ekonomicznej, która może 
przyciągnąć dostawców transgranicznych i dlatego może dać jednolitemu rynkowi realny 
bodziec. Podniesienie progów nie powinno jednak oznaczać, że zamówień poniżej tej wartości 
nie należy ogłaszać w przetargu publicznym, a zatem państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane do wdrożenia przepisów krajowych dopuszczających takie przetargi.

Poprawka 90
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy udzielaniu zamówień, które z uwagi 
na swą wartość nie są objęte zakresem 
niniejszej dyrektywy, krajowe podmioty 
zamawiające są zobowiązane do 
przestrzegania zasad równego 
traktowania, niedyskryminacji i 
przejrzystości.

Or. de

Poprawka 91
Zigmantas Balčytis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Praktyczne stosowanie Porozumienia 
w sprawie zamówień rządowych, które 
stanowi część ram prawnych zamówień 
publicznych w Unii Europejskiej, opiera 
się na uprzedniej ocenie właściwego 
stosowania reguły zasadniczej 
wzajemności odnośnie do otwarcia 
rynków między Unią Europejską i trzecimi 
państwami-sygnatariuszami. Taka ocena 
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zasadniejszej wzajemności obejmuje także 
kraje trzecie nie będące umawiającymi się 
stronami Porozumienia w sprawie 
zamówień publicznych mające dostęp do 
europejskiego rynku zamówień 
publicznych.

Or. lt

Poprawka 92
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Praktyczne włączenie umowy o 
zamówieniach publicznych w unijne ramy 
prawne w dziedzinie zamówień 
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. 
Ocena istnienia zasadniczej wzajemności 
dotyczy również krajów trzecich 
niebędących sygnatariuszami umowy o 
zamówieniach publicznych, ale mających 
dostęp do rynku.

Or. fr

Poprawka 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
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Wyłączenia szczególne w dziedzinie usług 
pocztowych

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

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na występowanie efektywnej konkurencji rynkowej w sektorze usług pocztowych 
w następstwie wdrożenia przepisów UE mających na celu liberalizację omawianeego sektora, 
zamówienia publiczne w tym obszarze powinny zostać wyłączone z zakresu tej dyrektywy, o ile 
są one ukierunkowane głównie na umożliwianie instytucjom zamawiającym realizacji 
pewnych działań w sektorze pocztowym.

Poprawka 94
Eija-Riitta Korhola

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

Or. en

Uzasadnienie

Pozostawienie osobom prawnym możliwości prowadzenia 10% działalności na otwartym 
rynku grozi poważnymi zakłóceniami konkurencji i szkodami dla MŚP, szczególnie na 
szczeblu lokalnym.

Poprawka 95
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Pozostawienie osobom prawnym możliwości prowadzenia 10% działalności na otwartym 
rynku grozi poważnymi zakłóceniami konkurencji i szkodami dla MŚP, szczególnie na 
szczeblu lokalnym.

Poprawka 96
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
nie prowadzą na otwartym rynku żadnej
działalności, której dotyczy umowa.

Or. en

Uzasadnienie

Pozostawienie osobom prawnym możliwości prowadzenia 10% działalności na otwartym 
rynku grozi poważnymi zakłóceniami konkurencji i szkodami dla MŚP, szczególnie na 
szczeblu lokalnym.

Poprawka 97
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)



PE491.205v01-00 66/144 AM\904833PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy zamówienie dotyczy spalania 
odpadów, wartość procentowa określona 
w pkt 1 lit. b), pkt 3 lit. b) i pkt. 4 lit. c) 
niniejszego artykułu wynosi 50%.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje konkretna obawa, że nowe sformułowanie może mieć szkodliwy wpływ na spalanie 
odpadów, które jest poza tym postrzegane jako sposób gospodarowania odpadami pożądany 
z punktu widzenia ochrony środowiska. Ponieważ w niektórych państwach członkowskich 
władze lokalne są prawnie zobowiązane do zajmowania się kwestią odpadów komunalnych, 
zainwestowały znaczne kwoty w spalarnie, które to inwestycje nie byłyby opłacalne 
ekonomicznie, i przy progu wynoszącym 90% musiałyby spalanie odpadów zlecać na 
zewnątrz, chociaż z uwagi na niskie zdolności sektora prywatnego nie istnieje żadna realna 
alternatywa handlowa.

Poprawka 98
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające traktują 
wykonawców zgodnie z zasadą równego 
i niedyskryminacyjnego traktowania, 
wolnej konkurencji i jawności. Ponadto
działają w sposób przejrzysty 
i proporcjonalny, gwarantując zawsze 
wydajne zarządzanie w korzystaniu ze 
środków publicznych.

Or. es

Poprawka 99
Alejo Vidal-Quadras
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające zapewniają równe i 
niedyskryminacyjne traktowanie 
wykonawców oraz działają w sposób 
przejrzysty i proporcjonalny, zapewniając 
najbardziej efektywne wykorzystanie 
środków publicznych.

Or. en

Poprawka 100
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niemniej w przypadku zamówień 
publicznych na usługi i roboty budowlane, 
jak również zamówień publicznych na 
dostawy obejmujących ponadto usługi lub 
prace dotyczące rozmieszczenia i 
instalacji, od osób prawnych można 
wymagać wskazania w ofercie lub 
wniosku o dopuszczenie do udziału imion 
i nazwisk oraz odpowiednich kwalifikacji 
zawodowych osób, które będą 
odpowiedzialne za realizację danego 
zamówienia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Aby wykonawca mógł złożyć ofertę na niektóre zamówienia, musi być już zgodnie z prawem 
zarejestrowany w swoim kraju, a zatem należy przyjąć oraz wzajemnie uznawać, że 
wykonawca ten spełnia odpowiednie i konkretne wymagania zawodowe. Wymóg podawania 
nazwisk osób, które będą się zajmować wykonaniem zamówienia, jest nieproporcjonalny, 
niepotrzebny i biurokratyczny, a także narusza prawo przedsiębiorstwa do zarządzania.
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Poprawka 101
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
obowiązek korzystania ze środków 
komunikacji elektronicznej w innych 
sytuacjach niż przewidziane w art. 32, 33, 
34, art. 35 ust. 2, art. 49 ust. 2 i art. 51 
niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić 
obowiązek korzystania ze środków 
komunikacji elektronicznej w innych 
sytuacjach niż przewidziane w art. 32, 33, 
34, 35 ust. 2, art. 49 ust. 2 lub art. 51 
niniejszej dyrektywy, pod warunkiem że 
dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw nie 
stanowi to przeszkody nie do pokonania.

Or. en

Poprawka 102
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 skreślony
Postępowanie niezgodne z prawem

Od kandydatów wymaga się złożenia na 
początku postępowania oświadczenia, że 
nie podejmowali ani nie podejmą działań 
mających na celu:
a) wywarcie nieodpowiedniego wpływu na 
proces decyzyjny instytucji zamawiającej 
lub uzyskanie informacji poufnych, które 
mogą przynieść im nienależną korzyść w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
b) wejście w porozumienie z innymi 
kandydatami lub oferentami mające na 
celu zakłócenie konkurencji;
c) umyślne podawanie informacji 
wprowadzających w błąd, które mogą 
mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące 
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wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 103
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a
System bonów usługowych

1. Organizując usługi publiczne, 
instytucje zamawiające mogą stosować 
system bonów usługowych w celu 
zapewnienia klientom swobody wyboru 
dostawcy usług. Instytucja zamawiająca 
określa wartość bonu usługowego, a także 
wskazuje usługi, w przypadku których 
może on być używany, oraz mogących z 
niego korzystać klientów.
2. Instytucja zamawiająca może określić 
wymagania, które musi spełnić 
usługodawca, aby zostać objętym 
systemem bonów usługowych. 
Wymagania te muszą być 
niedyskryminujące i proporcjonalne do 
przedmiotu danej usługi. Systemem muszą 
być objęci wszyscy usługodawcy 
spełniające te wymogi. Wykaz 
usługodawców musi być powszechnie 
dostępny.
3. Instytucja zamawiająca może także 
wybierać dostawców usług, którzy mają 
być objęci systemem bonów usługowych, 
w drodze procedury przewidzianej w 
niniejszej dyrektywie.
4. Klient może wybrać dowolnego 
usługodawcę objętego systemem bonów 
usługowych lub zrezygnować z 
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korzystania z systemu.

Or. en

Uzasadnienie

W obecnej sytuacji gospodarczej istnieje potrzeba nowych, skutecznych narzędzi służących do 
organizowania usług publicznych. Dodatkowym sposobem jest tu system bonów usługowych. 
Jest on korzystny dla MŚP z uwagi na bardzo łatwy dostęp. Daje obywatelom swobodę 
wyboru usługodawcy. System bonów usługowych jest oczywiście korzystny również dla 
instytucji zamawiającej, gdyż o wiele łatwiej jest wprowadzić system bonów usługowych niż 
zamówień publicznych.

Poprawka 104
András Gyürk

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 105
Jens Rohde

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:

Mogą również postanowić, że instytucje 
zamawiające mogą stosować procedurę 
konkurencyjną w formie dialogu 
konkurencyjnego w każdym z 
następujących przypadków:

Or. en
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Uzasadnienie

Dla uproszczenia połączenie procedury konkurencyjnej z negocjacjami i dialogiem 
konkurencyjnym.

Poprawka 106
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Stan pilnej konieczności może jedynie 
wtedy prowadzić do skrócenia terminu, 
gdy nie został wywołany przez same 
podmioty zamawiające.

Or. de

Poprawka 107
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Instytucja zamawiająca może skrócić o 
pięć dni termin składania ofert określony w 
ust. 1 akapit drugi, jeżeli akceptuje 
składanie ofert za pomocą środków 
elektronicznych zgodnie z art. 19 ust. 3, 4 i 
5.

4. Instytucja zamawiająca może skrócić o 
trzy dni termin składania ofert określony w 
ust. 1 akapit drugi, jeżeli akceptuje 
składanie ofert za pomocą środków 
elektronicznych zgodnie z art. 19 ust. 3, 4 i 
5.

Or. de
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Poprawka 108
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie ma na celu uproszczenie, gdyż ta procedura nie jest potrzebna; jeżeli instytucja 
zamawiająca przeprowadziła procedurę otwartą, ale nie otrzymała żadnych ofert ani żadnych 
kwalifikujących się ofert, instytucja zamawiająca może zastosować procedurę negocjacyjną 
bez uprzedniego ogłoszenia. Dlatego też procedura ograniczona powoduje, że ustalanie 
przepisów staje się jeszcze bardziej złożone i mniej przejrzyste, oraz niepotrzebnie ogranicza 
konkurencję.

Poprawka 109
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dla uproszczenia art. 27 i 28 należy połączyć w jedną procedurę.

Poprawka 110
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają, aby 
niedotrzymanie obowiązku zachowania 
neutralności przez instytucje zamawiające 
pociągało za sobą odpowiednie sankcje.

Or. en

Poprawka 111
Jens Rohde

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 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

Minimalny termin składania wniosków o 
dopuszczeniu do udziału wynosi 40 dni od 
daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu.

Or. en

Uzasadnienie

Minimalny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału powinien wynosić 40 dni, 
tak jak w procedurze otwartej, aby zapewnić jak najbardziej zbliżone zasady adminsitracyjne 
dotyczące poszczególnych procedur.

Poprawka 112
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W trakcie negocjacji nie są zmieniane 
następujące elementy:
a) opis zamówienia;
b) części specyfikacji technicznych 
precyzujące minimalne wymagania;
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c) kryteria udzielenia zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Wstawione z art. 27 po połączeniu obu procedur.

Poprawka 113
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dialogi konkurencyjne mogą zostać 
podzielone na kolejne etapy w celu 
ograniczenia liczby rozwiązań 
omawianych na etapie dialogu poprzez 
zastosowanie kryteriów udzielenia 
zamówienia określonych w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w dokumencie opisowym. 
W ogłoszeniu o zamówieniu lub w 
dokumencie opisowym instytucja 
zamawiająca wskazuje, czy skorzysta z 
takiego rozwiązania.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. en

Poprawka 114
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Po oświadczeniu, iż dialog dobiegł 
końca, oraz poinformowaniu o tym fakcie 
jego uczestników instytucje zamawiające 
zapraszają uczestników do składania 
ostatecznych ofert opierających się na 
rozwiązaniu lub rozwiązaniach 

6. Po oświadczeniu, iż dialog dobiegł 
końca, oraz poinformowaniu o tym fakcie 
jego uczestników instytucje zamawiające 
zapraszają wszystkich uczestników do 
składania ostatecznych ofert opierających 
się na rozwiązaniu lub rozwiązaniach 
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przedstawionych i określonych podczas 
dialogu. Oferty te zawierają wszystkie 
elementy wymagane i niezbędne do 
realizacji projektu.

przedstawionych i określonych podczas 
dialogu. Oferty te zawierają wszystkie 
elementy wymagane i niezbędne do 
realizacji projektu.

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o spójność z punktami dotyczącymi poufności, nie wszyscy oferenci mogą oferować 
takie samo rozwiązanie, co jest szczególnie ważne w przypadku rozwiązań innowacyjnych.

Poprawka 115
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W partnerstwach innowacyjnych każdy 
wykonawca może złożyć wniosek o 
dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu w kontekście 
utworzenia zorganizowanego partnerstwa 
na rzecz opracowania produktu, usługi lub 
obiektów budowlanych o charakterze 
innowacyjnym oraz późniejszego zakupu 
odpowiednich dostaw, usług lub robót 
budowlanych, pod warunkiem że 
odpowiadają one uzgodnionym poziomom 
realizacji i kosztom.

1. W partnerstwach innowacyjnych każdy 
wykonawca może złożyć wniosek o 
dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu w kontekście 
utworzenia zorganizowanego partnerstwa 
na rzecz opracowania produktu, usługi lub 
obiektów budowlanych o charakterze 
innowacyjnym oraz późniejszego zakupu 
odpowiednich dostaw, usług lub robót 
budowlanych, pod warunkiem że 
odpowiadają one uzgodnionym poziomom 
realizacji i kosztom. Instytucja 
zamawiająca powinna jasno określić –
albo z góry, w ramach ogłoszenia o 
zamówieniu, dokumentu opisowego lub 
zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania, albo też na późniejszym 
etapie, w ramach negocjacji dotyczących 
zamówienia – które prawa własności 
intelektualnej, jeśli w ogóle, pragnie 
nabyć w wyniku zamówienia.

Or. en
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Poprawka 116
Vicky Ford, András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Instytucje zamawiające nie powinny 
zamykać dostępu do rynku poprzez 
wcześniejsze określanie innowacyjnego 
rozwiązania, do którego dążą, ale powinny 
być otwarte na szereg różnych rozwiązań 
danego problemu, co będzie zachętą do 
najbardziej innowacyjnych pomysłów.

Or. en

Poprawka 117
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organizacja partnerstwa obejmuje 
kolejne etapy zgodnie z kolejnością 
kroków w procesie badawczo-
innowacyjnym, potencjalnie aż do etapu 
wytworzenia produktu lub realizacji usług. 
W ramach partnerstwa przewiduje się cele 
pośrednie, które ma osiągnąć partner, oraz 
płatność wynagrodzenia w odpowiednich 
ratach. W oparciu o te cele instytucja 
zamawiająca może po każdym etapie 
postanowić zakończyć partnerstwo i 
rozpocząć nowe postępowanie o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do pozostałych 
etapów, pod warunkiem że nabyła 
odpowiednie prawa własności 
intelektualnej.

2. Organizacja partnerstwa obejmuje 
kolejne etapy zgodnie z kolejnością 
kroków w procesie badawczo-
innowacyjnym, potencjalnie aż do etapu 
wytworzenia produktu lub realizacji usług. 
W ramach partnerstwa przewiduje się cele 
pośrednie, które ma osiągnąć partner, oraz 
płatność wynagrodzenia w odpowiednich 
ratach. W oparciu o te cele instytucja 
zamawiająca może podjąć decyzję albo o 
składaniu zamówień na poszczególnych 
etapach, co może oznaczać różnych 
partnerów na różnych etapach danego 
procesu, albo o złożeniu zamówienia na 
wiele etapów naraz temu samemu 
partnerowi lub partnerom. Instytucja 
zamawiająca może również po każdym 
etapie postanowić zakończyć partnerstwo i 
rozpocząć nowe postępowanie o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do pozostałego 
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etapu lub pozostałych etapów, pod 
warunkiem że instytucja zamawiająca
nabyła odpowiednie prawa własności 
intelektualnej lub w inny sposób uiściła 
stosowne wynagrodzenie uzgodnione z 
partnerem lub partnerami.

Or. en

Poprawka 118
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia udziela się zgodnie z 
przepisami dotyczącymi procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami określonej
w art. 27.

Zamówienia udziela się zgodnie z 
przepisami dotyczącymi dialogu 
konkurencyjnego określonymi w art. 28.

Or. en

Uzasadnienie

Po połączeniu art. 27 i 28.

Poprawka 119
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tylko wykonawcy zaproszeni przez 
instytucję zamawiającą po dokonaniu 
oceny wymaganych informacji mogą 
przedkładać projekty badawcze i 
innowacyjne mające na celu zaspokojenie 
potrzeb określonych przez instytucję 
zamawiającą, które nie mogą zostać 
spełnione poprzez istniejące rozwiązania. 

Tylko wykonawcy zaproszeni przez 
instytucję zamawiającą po dokonaniu 
oceny wymaganych informacji mogą 
przedkładać projekty badawcze i 
innowacyjne mające na celu zaspokojenie 
potrzeb określonych przez instytucję 
zamawiającą. Zamówienia udziela się 
wyłącznie na podstawie kryterium oferty 
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Zamówienia udziela się wyłącznie na 
podstawie kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1 lit. a).

najkorzystniejszej ekonomicznie zgodnie z 
art. 66 ust. 1 lit. a).

Or. en

Poprawka 120
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli roboty budowlane, dostawy lub 
usługi mogą zostać dostarczone wyłącznie 
przez określonego wykonawcę z jednego z 
następujących powodów:

skreślona

(i) braku konkurencji ze względów 
technicznych;
(ii) ochrony wynikającej z patentów, praw 
autorskich lub innych praw własności 
intelektualnej;
(iii) ochrony wynikającej z innych praw 
wyłącznych.
Wyjątek ten ma zastosowanie wyłącznie w 
przypadku, gdy nie istnieje inne rozsądne 
rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a 
brak konkurencji nie jest wynikiem 
sztucznego zawężenia parametrów 
zamówienia;

Or. en

Uzasadnienie

Procedurą domyślną powinna być procedura otwarta. Jeżeli dostępny jest tylko jeden 
wykonawca wymaganych robów budowlanych, towarów lub usług, instytucja zamawiająca 
może także zastosować tę procedurę zgodnie z lit. a). Z drugiej strony, przepis ten mógłby 
umożliwiać obejście procedury otwartej.
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Poprawka 121
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku dodatkowych dostaw 
realizowanych przez pierwotnego 
dostawcę, których celem jest częściowe 
wznowienie dostaw lub odnowienie 
instalacji bieżącego użytku, bądź 
zwiększenie dostaw lub rozbudowa 
instalacji istniejących, jeżeli zmiana 
dostawcy zobowiązywałaby instytucję 
zamawiającą do nabywania materiałów o 
innych właściwościach technicznych, co 
powodowałoby niekompatybilność lub 
nieproporcjonalnie duże trudności 
techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu; 
okres obowiązywania takich zamówień, a 
także zamówień powtarzających się, nie 
może, co do zasady, przekraczać trzech lat;

b) w przypadku dodatkowych dostaw 
realizowanych przez pierwotnego 
dostawcę, których celem jest częściowe 
wznowienie dostaw lub odnowienie 
instalacji bieżącego użytku, bądź 
zwiększenie dostaw lub rozbudowa 
instalacji istniejących, jeżeli zmiana 
dostawcy zobowiązywałaby instytucję 
zamawiającą do nabywania materiałów o 
innych właściwościach technicznych, co 
powodowałoby niekompatybilność lub 
nieproporcjonalnie duże trudności 
techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu; 
okres obowiązywania takich zamówień, a 
także zamówień powtarzających się, nie 
może przekraczać trzech lat od daty 
pierwotnego zamówienia;

Or. en

Uzasadnienie

Zwrot „co do zasady” jest zbyt ogólnikowy i jeżeli potrzebna jest elastyczność w zakresie 
niedotrzymania terminu trzech lat, należy przynajmniej bardziej konkretnie zdefiniować 
kryteria dotyczące tego, kiedy to można zrobić.

Poprawka 122
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu udzielenia zamówień w ramach 
dynamicznego systemu zakupów instytucje 
zamawiające przestrzegają zasad procedury 
ograniczonej. Wszyscy kandydaci, którzy 

2. W celu udzielania zamówień w ramach 
dynamicznego systemu zakupów instytucje 
zamawiające przestrzegają zasad procedury 
otwartej. Wszyscy kandydaci, którzy 
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spełniają kryteria kwalifikacji, są 
dopuszczani do udziału w systemie; liczba 
kandydatów dopuszczonych do udziału w 
systemie nie jest ograniczana zgodnie z art. 
64. Cała komunikacja w kontekście 
dynamicznego systemu zakupów odbywa 
się wyłącznie za pomocą środków 
elektronicznych zgodnie z art. 19 ust. 2–6.

spełniają kryteria kwalifikacji, są 
dopuszczani do udziału w systemie; liczba
kandydatów dopuszczonych do udziału w 
systemie nie jest ograniczana zgodnie z art. 
64. Cała komunikacja w kontekście 
dynamicznego systemu zakupów odbywa 
się wyłącznie za pomocą środków 
elektronicznych zgodnie z art. 19 ust. 2–6.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ procedura ograniczona została skreślona, a także aby zapewnić otwartą i uczciwą 
konkurencję między wykonawcami w celu uzyskania dostępu do dynamicznego systemu 
zakupów, do wyboru tych wykonawców należy stosować procedurę otwartą.

Poprawka 123
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszyscy oferenci, którzy złożyli 
dopuszczalne oferty, są zapraszani 
jednocześnie za pomocą środków 
elektronicznych do udziału w aukcji 
elektronicznej przy użyciu połączeń 
zgodnie z instrukcjami zawartymi w 
ogłoszeniu, w określonym dniu i o 
określonej godzinie. Aukcja elektroniczna 
może zostać podzielona na kilka kolejnych 
etapów. Aukcja elektroniczna nie 
rozpoczyna się wcześniej niż po upływie 
dwóch dni roboczych od daty wysłania 
zaproszeń.

Wszyscy oferenci, którzy złożyli 
dopuszczalne oferty, są zapraszani 
jednocześnie za pomocą środków 
elektronicznych do udziału w aukcji 
elektronicznej przy użyciu połączeń 
zgodnie z instrukcjami zawartymi w 
ogłoszeniu, w określonym dniu i o 
określonej godzinie. Aukcja elektroniczna 
może zostać podzielona na kilka kolejnych 
etapów. Aukcja elektroniczna nie 
rozpoczyna się wcześniej niż po upływie 
pięciu dni roboczych od daty wysłania 
zaproszeń.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż terminy mogą zostać skrócone, okres dwóch dni wydaje się nieco zbyt krótki, aby dać 
wykonawcom odpowiednią szansę na zareagowanie, zwłaszcza w przypadku MŚP, które mają 
zazwyczaj mniej zasobów ludzkich do uczestniczenia w zamówieniach publicznych.
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Poprawka 124
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające zapewniają 
odpowiedni okres pomiędzy 
powiadomieniem a faktycznym zebraniem 
informacji.

Instytucje zamawiające zapewniają 
odpowiedni okres wynoszący co najmniej 
pięć dni roboczych pomiędzy 
powiadomieniem a faktycznym zebraniem 
informacji.

Or. en

Poprawka 125
Jens Rohde

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, zdefiniowane w 
załączniku VIII pkt 1, przedstawia się w 
dokumentach specyfikujących zamówienie. 
Precyzuje się w nich funcjonalność, jakiej 
mają dostarczyć dane roboty budowlane, 
usługa lub dostawa.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie poprawki dotyczące art. 40 mają na celu dopilnowanie, aby instytucje zamawiające 
skupiły się na zamierzonej funkcjonalności danego zamówienia. Powinno to otworzyć rynek 
zarówno jak największej liczbie wykonawców, jak i innowacyjnym rozwiązaniom. Oczywiście 
można jeszcze dodać bardziej szczegółowe wymogi techniczne w celu wskazania i wyjaśnienia 
potrzeb instytucji zamawiającej. Ponadto niektóre poprawki mają na celu doprecyzowanie 
wniosku Komisji, zgodnie z którym wymogi techniczne nie mogą być wykorzystywane 
w sposób ograniczający konkurencję.
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Poprawka 126
Werner Langen

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.

skreślony

Or. de

Poprawka 127
Jens Rohde

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.

Bardziej szczegółowe cechy dotyczące
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, można 
wymienić jako wytyczne, ale nie mogą one 
wykluczać żadnego wykonawcy z udziału 
w procedurze przetargowej.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie poprawki dotyczące art. 40 mają na celu dopilnowanie, aby instytucje zamawiające 
skupiły się na zamierzonej funkcjonalności danego zamówienia. Powinno to otworzyć rynek 
zarówno jak największej liczbie wykonawców, jak i innowacyjnym rozwiązaniom. Oczywiście 
można jeszcze dodać bardziej szczegółowe wymogi techniczne w celu wskazania i wyjaśnienia 
potrzeb instytucji zamawiającej. Ponadto niektóre poprawki mają na celu doprecyzowanie 
wniosku Komisji, zgodnie z którym wymogi techniczne nie mogą być wykorzystywane 
w sposób ograniczający konkurencję.
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Poprawka 128
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Specyfikacje techniczne mogą również 
obejmować, w stosownych przypadkach, 
wymogi dotyczące:

Or. lt

Poprawka 129
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1a – 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. lt

Poprawka 130
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1a – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) charakterystycznych elementów cyklu 
życia;

Or. lt
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Poprawka 131
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1a – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji;

Or. lt

Poprawka 132
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1a – litera d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. lt

Poprawka 133
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1a – litera e) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym 
procedur dotyczących zapewnienia 
jakości, terminologii, symboli, testów 
i metod oceny, opakowania, oznakowania 
i etykietowania, instrukcji użytkowania;

Or. lt
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Poprawka 134
Zigmantas Balčytis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1a – 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. lt

Poprawka 135
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla obowiązujących 
krajowych reguł technicznych, w zakresie, 
w jakim są one zbieżne z prawem unijnym, 
specyfikacje techniczne formułuje się w 
jeden z poniższych sposobów:

3. Bez uszczerbku dla obowiązujących 
krajowych reguł technicznych, w zakresie, 
w jakim są one zbieżne z prawem unijnym, 
specyfikacje techniczne formułuje się w 
poniższy sposób:

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie poprawki dotyczące art. 40 mają na celu dopilnowanie, aby instytucje zamawiające 
skupiły się na zamierzonej funkcjonalności danego zamówienia. Powinno to otworzyć rynek 
zarówno jak największej liczbie wykonawców, jak i innowacyjnym rozwiązaniom. Oczywiście 
można jeszcze dodać bardziej szczegółowe wymogi techniczne w celu wskazania i wyjaśnienia 
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potrzeb instytucji zamawiającej. Ponadto niektóre poprawki mają na celu doprecyzowanie 
wniosku Komisji, zgodnie z którym wymogi techniczne nie mogą być wykorzystywane 
w sposób ograniczający konkurencję.

Poprawka 136
Jens Rohde

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) ponadto – jako środek domniemania 
zgodności z takimi wymaganiami 
wydajnościowymi lub funkcjonalnymi –
można uczynić 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”;

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie poprawki dotyczące art. 40 mają na celu dopilnowanie, aby instytucje zamawiające 
skupiły się na zamierzonej funkcjonalności danego zamówienia. Powinno to otworzyć rynek 
zarówno jak największej liczbie wykonawców, jak i innowacyjnym rozwiązaniom. Oczywiście 
można jeszcze dodać bardziej szczegółowe wymogi techniczne w celu wskazania i wyjaśnienia 
potrzeb instytucji zamawiającej. Ponadto niektóre poprawki mają na celu doprecyzowanie 
wniosku Komisji, zgodnie z którym wymogi techniczne nie mogą być wykorzystywane 
w sposób ograniczający konkurencję.
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Poprawka 137
Jens Rohde

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 wydajnościowymi lub 
funkcjonalnymi;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie poprawki dotyczące art. 40 mają na celu dopilnowanie, aby instytucje zamawiające 
skupiły się na zamierzonej funkcjonalności danego zamówienia. Powinno to otworzyć rynek 
zarówno jak największej liczbie wykonawców, jak i innowacyjnym rozwiązaniom. Oczywiście 
można jeszcze dodać bardziej szczegółowe wymogi techniczne w celu wskazania i wyjaśnienia 
potrzeb instytucji zamawiającej. Ponadto niektóre poprawki mają na celu doprecyzowanie 
wniosku Komisji, zgodnie z którym wymogi techniczne nie mogą być wykorzystywane 
w sposób ograniczający konkurencję.

Poprawka 138
Jens Rohde

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.

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkie poprawki dotyczące art. 40 mają na celu dopilnowanie, aby instytucje zamawiające 
skupiły się na zamierzonej funkcjonalności danego zamówienia. Powinno to otworzyć rynek 
zarówno jak największej liczbie wykonawców, jak i innowacyjnym rozwiązaniom. Oczywiście 
można jeszcze dodać bardziej szczegółowe wymogi techniczne w celu wskazania i wyjaśnienia 
potrzeb instytucji zamawiającej. Ponadto niektóre poprawki mają na celu doprecyzowanie 
wniosku Komisji, zgodnie z którym wymogi techniczne nie mogą być wykorzystywane 
w sposób ograniczający konkurencję.

Poprawka 139
Jens Rohde

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. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza 
się stosowanie takich odniesień, jeżeli 
niemożliwe jest opisanie przedmiotu 
zamówienia w wystarczająco precyzyjny i 
zrozumiały sposób zgodnie z ust. 3. Takim 
odniesieniom towarzyszą słowa „lub 
równoważne”.

4. Specyfikacje techniczne nie mogą 
zawierać odniesienia do konkretnej marki 
ani do źródła, ani też do żadnego 
szczególnego procesu, znaku handlowego, 
patentu, typu, pochodzenia lub produkcji, 
które mogłyby prowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania 
pewnych przedsiębiorstw lub produktów. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza 
się stosowanie takich odniesień, jeżeli 
niemożliwe jest opisanie przedmiotu 
zamówienia w wystarczająco precyzyjny i 
zrozumiały sposób zgodnie z ust. 3. Takim 
odniesieniom towarzyszą słowa „lub 
równoważne”.

Or. en

Uzasadnienie

Gwoli wyjaśnienia, nie ma potrzeby używać sformułowania „jeżeli nie uzasadnia tego 
przedmiot zamówienia”, gdyż przepis uwzględnia już „wyjątkowe przypadki”. Powyższe 
sformułowanie należy zatem skreślić, aby było jasne, że specyfikacje techniczne nie mogą 
odnosić się na zasadzie domyślnej do konkretnych procesów, patentów itp.
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Poprawka 140
Jens Rohde

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 
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.

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

Or. en

Poprawka 141
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

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 

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
określają cechy środowiskowe robót 
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 



PE491.205v01-00 90/144 AM\904833PL.doc

PL

spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

następujące warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Do zamówienia publicznego można włączyć charakterystykę środowiskową, ponieważ może 
być ona bezpośrednio związana z jakością dostarczanych robót, usługi czy towaru. Aspekty 
społeczne nie są bezpośrednio związane z dostarczaną jakością, zatem cele polityki społecznej 
należy osiągać poprzez politykę społeczną.

Poprawka 142
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wymagania w zakresie etykiet dotyczą 
wyłącznie cech, które są związane z 
przedmiotem zamówienia, i są 
odpowiednie dla określenia cech robót 
budowlanych, dostaw lub usług będących 
przedmiotem zamówienia;

a) wymagania w zakresie etykiet dotyczą 
wyłącznie cech, które są bezpośrednio 
związane z przedmiotem zamówienia, i są 
odpowiednie dla określenia cech robót 
budowlanych, dostaw lub usług będących 
przedmiotem zamówienia;

Or. en

Poprawka 143
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli etykieta spełnia warunki 
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 

skreślony
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danej etykiety lub, w razie potrzeby, ich 
części, które są związane z przedmiotem 
zamówienia i są odpowiednie dla 
określenia cech tego przedmiotu.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli etykieta podaje więcej warunków lub kryteriów niż są wymagane, nie powinno to 
zwiększać liczby wymogów dotyczących dokumentacji.

Poprawka 144
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające akceptują 
również odpowiednie środki dowodowe 
inne niż wymienione w ust. 1, takie jak 
dokumentacja techniczna producenta, w 
przypadku gdy dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów lub raportów z 
testów, o których mowa w ust. 1, ani 
możliwości ich uzyskania w odpowiednim 
terminie.

2. Instytucje zamawiające akceptują 
również odpowiednie i równoważne środki 
dowodowe inne niż wymienione w ust. 1, 
takie jak dokumentacja techniczna 
producenta, w przypadku gdy dany 
wykonawca nie ma dostępu do 
certyfikatów lub raportów z testów, o 
których mowa w ust. 1, ani możliwości ich 
uzyskania w odpowiednim terminie.

Or. en

Poprawka 145
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające mogą zezwolić 
oferentom na składanie ofert 
wariantowych. W ogłoszeniu o 
zamówieniu lub, w przypadku gdy wstępne 

1. Instytucje zamawiające muszą zezwolić 
oferentom na składanie ofert 
wariantowych.
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ogłoszenie informacyjne stanowi 
zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania wskazują 
one, czy dopuszczają składanie ofert 
wariantowych. Bez takiego wskazania 
składanie ofert wariantowych nie jest 
dopuszczalne.

Or. de

Poprawka 146
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające mogą zezwolić 
oferentom na składanie ofert 
wariantowych. W ogłoszeniu o 
zamówieniu lub, w przypadku gdy wstępne 
ogłoszenie informacyjne stanowi 
zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania wskazują 
one, czy dopuszczają składanie ofert 
wariantowych. Bez takiego wskazania 
składanie ofert wariantowych nie jest 
dopuszczalne.

1. Instytucje zamawiające mogą zezwolić 
oferentom na składanie ofert 
wariantowych. W ogłoszeniu o 
zamówieniu lub, w przypadku gdy wstępne 
ogłoszenie informacyjne stanowi 
zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania wskazują 
one, czy dopuszczają składanie ofert 
wariantowych. Instytucje zamawiające nie
mogą odrzucić alternatywnych ofert, w 
odniesieniu do których da się udowodnić, 
że spełniają wymagania dotyczące 
funkcjonalności danego zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Oferty wariantowe powinny być dozwolone, a zakaz alternatywnych oferentów wydaje się 
nieproporcjonalny. Udział w procesie udzielania zamówienia publicznych jest wymagający 
pod względem zasobów zarówno dla instytucji zamawiających, jak i dla wykonawców; ci 
ostatni nie poświęcaliby zasobów ludzkich ani finansowych na przetarg, jeśli nie uważaliby, 
że ich rozwiązanie może spełnić warunki zamówienia.
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Poprawka 147
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające dopuszczające 
składanie ofert wariantowych określają w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
minimalne wymagania, jakie muszą 
spełniać warianty, oraz wszelkie 
szczególne wymagania dotyczące ich 
przedstawienia. 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.

2. Instytucje zamawiające określają w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
minimalne wymagania, jakie muszą 
spełniać warianty, oraz wszelkie 
szczególne wymagania dotyczące ich 
przedstawienia. 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.

Or. de

Poprawka 148
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawy lub 
usługi instytucje zamawiające nie 
odrzucają wariantu wyłącznie na podstawie 
faktu, że jego wybór prowadziłby do 
udzielenia zamówienia na usługi zamiast 
zamówienia publicznego na dostawy albo 
do udzielenia zamówienia na dostawy 
zamiast zamówienia publicznego na usługi.

Or. de
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Poprawka 149
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Aby zwiększyć konkurencję oraz ułatwić 
MŚP dostęp do zamówień publicznych, 
zamówienia publiczne można dzielić na 
jednorodne lub niejednorodne części, z 
wyjątkiem udzielania zamówień, których 
podziału na części instytucja zamawiająca 
nie uważa za właściwe.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachęcać instytucję zamawiającą do podziału zamówienia na części, co ułatwia MŚP 
udział w przetargach publicznych. Podział na części nie powinien być jednak obowiązkowy, 
bo wtedy instytucja zamawiająca może dzielić na części zamówienie, którego dzielić nie 
powinna. Ma to często miejsce w przypadku zamówień dotyczących na przykład robót 
budowlanych i informatyki. Wielkość i wartość poszczególnych części byłyby również trudne 
do określenia w praktyce.

Poprawka 150
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, 

Zamówienia publiczne dzieli się na 
jednorodne lub niejednorodne części. Jeżeli 
instytucja zamawiająca nie uważa za 
właściwe podziału na części zamówienia, 
którego wartość, ustalona zgodnie z art. 5, 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 151
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Instytucje zamawiające mogą wymagać, 
aby wszyscy wykonawcy koordynowali 
swoje działania pod kierunkiem 
wykonawcy, któremu udzielono części 
zamówienia obejmującej koordynację 
całego projektu lub jego odpowiednich 
części.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje zamawiające nie powinny móc narzucaać prywatnym przedsiębiorstwom ich 
struktury zarządczej i właścicielskiej. Jeśli podział jakiegoś zamówienia nie jest bez tego 
możliwy, należy stwierdzić, że dane zamówienie nie nadaje się do podziału.

Poprawka 152
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające mogą 
poinformować o swoich zamiarach 
odnośnie do planowanych zamówień 

1. Instytucje zamawiające powinny 
informować o swoich zamiarach odnośnie 
do planowanych zamówień poprzez 
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poprzez publikację wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego tak szybko, jak to możliwe 
po rozpoczęciu roku budżetowego.
Ogłoszenia te zawierają informacje 
określone w załączniku VI część B sekcja 
I. Są one publikowane przez Komisję albo 
przez instytucje zamawiające na ich 
profilach nabywcy zgodnie z załącznikiem 
IX pkt 2 lit. b). Jeżeli ogłoszenie jest 
publikowane przez instytucję zamawiającą 
na jej profilu nabywcy, przesyła ona 
ogłoszenie o publikacji na swoim profilu 
nabywcy zgodnie z załącznikiem IX pkt 3.

publikację wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego tak szybko, jak to możliwe 
po rozpoczęciu roku budżetowego.
Ogłoszenia te zawierają informacje 
określone w załączniku VI część B sekcja 
I. Są one publikowane przez Komisję albo 
przez instytucje zamawiające na ich 
profilach nabywcy zgodnie z załącznikiem 
IX pkt 2 lit. b). Jeżeli ogłoszenie jest 
publikowane przez instytucję zamawiającą 
na jej profilu nabywcy, przesyła ona 
ogłoszenie o publikacji na swoim profilu 
nabywcy zgodnie z załącznikiem IX pkt 3.

Or. es

Poprawka 153
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku procedury ograniczonej oraz 
procedury konkurencyjnej z negocjacjami
instytucje zamawiające administracji 
niższego szczebla mogą wykorzystywać 
wstępne ogłoszenie informacyjne jako 
zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
zgodnie z art. 24 ust. 2, pod warunkiem że 
ogłoszenie to spełnia wszystkie 
następujące warunki:

W przypadku dialogu konkurencyjnego
instytucje zamawiające administracji 
niższego szczebla mogą wykorzystywać 
wstępne ogłoszenie informacyjne jako 
zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
zgodnie z art. 24 ust. 2, pod warunkiem że 
ogłoszenie to spełnia wszystkie 
następujące warunki:

Or. en

Uzasadnienie

Dla spójności ze skreśleniem art. 26 i 27.

Poprawka 154
Jens Rohde
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zawiera informację, że zamówienie 
zostanie udzielone w drodze procedury 
ograniczonej lub procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami bez 
dalszej publikacji zaproszenia do ubiegania 
się o zamówienie, oraz zawiera 
zaproszenie dla zainteresowanych 
wykonawców do wyrażenia 
zainteresowania udziałem na piśmie;

b) zawiera informację, że zamówienie 
zostanie udzielone w drodze dialogu 
konkurencyjnego bez dalszej publikacji 
zaproszenia do ubiegania się o 
zamówienie, oraz zawiera zaproszenie dla 
zainteresowanych wykonawców do 
wyrażenia zainteresowania udziałem na 
piśmie;

Or. en

Uzasadnienie

Dla spójności ze skreśleniem art. 26 i 27.

Poprawka 155
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie instytucje zamawiające mogą
wykorzystywać ogłoszenia o zamówieniu 
jako zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie w ramach wszystkich 
procedur. Ogłoszenia te zawierają 
informacje określone w załączniku VI 
część C i są publikowane zgodnie z art. 49.

Wszystkie instytucje zamawiające powinny
wykorzystywać ogłoszenia o zamówieniu 
jako zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie w ramach wszystkich 
procedur. Ogłoszenia te zawierają 
informacje określone w załączniku VI 
część C i są publikowane zgodnie z art. 49.

Or. es

Poprawka 156
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W procedurze ograniczonej, dialogu 
konkurencyjnym, partnerstwie 
innowacyjnym oraz procedurze 
konkurencyjnej z negocjacjami instytucje 
zamawiające zapraszają równocześnie, na 
piśmie, zakwalifikowanych kandydatów do
składania ofert lub, w przypadku dialogu 
konkurencyjnego, do udziału w dialogu.

W procedurze dialogu konkurencyjnego
oraz partnerstwie innowacyjnym instytucje 
zamawiające zapraszają równocześnie, na 
piśmie, zakwalifikowanych kandydatów do 
składania ofert lub, w przypadku dialogu 
konkurencyjnego, do udziału w dialogu.

Or. en

Uzasadnienie

Dla spójności ze skreśleniem art. 26 i 27.

Poprawka 157
Henri Weber

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 okaże się, 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.

Or. fr
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Poprawka 158
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające mogą poświęcić 
uwagę małym i średnim 
przedsiębiorstwom.

Or. fr

Poprawka 159
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e a) udziału w czerpaniu korzyści z handlu 
ludźmi i pracy dzieci, w rozumieniu 
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, s. 1.

Or. fr

Poprawka 160
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e a) jeżeli stosowane przez niego przepisy 
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sprawiają, że zasada wzajemności w 
wymianie handlowej, umożliwiająca 
wszystkim przedsiębiorstwom złożenie 
oferty dotyczącej zakupów publicznych, 
nie jest przestrzegana;

Or. fr

Poprawka 161
Henri Weber

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. fr

Poprawka 162
Henri Weber

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 
wynikających z prawodawstwa Unii lub 
przepisów krajowych w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska i 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. Zgodność z
prawodawstwem unijnym lub przepisami 
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międzynarodowymi obejmuje również 
spełnienie wymogów w równoważny 
sposób;

Or. fr

Poprawka 163
Alejo Vidal-Quadras

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 może 
udowodnić naruszenie obowiązków 
wynikających z ustawodawstwa 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 ustawodawstwem unijnym lub przepisami 
międzynarodowymi obejmuje również 
spełnienie wymogów w równoważny 
sposób;

Or. en

Poprawka 164
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli wykonawca pochodzi z państwa 
trzeciego, które nie otwiera własnych 
rynków zamówień publicznych dla 
przedsiębiorstw z UE;

Or. en
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Poprawka 165
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli instytucja zamawiająca może 
udowodnić za pomocą dowolnych 
środków, że wykonawca jest winny innego 
poważnego wykroczenia zawodowego;

c) jeżeli instytucja zamawiająca może 
okazać dowody na to, że wykonawca jest 
winny innego poważnego wykroczenia 
zawodowego;

Or. en

Poprawka 166
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 167
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) zgodności z przepisami i normami w 
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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. fr

Poprawka 168
Pilar del Castillo Vera

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 bezpośrednio 
dotyczyć przedmiotu zamówienia i być
ściśle proporcjonalne do niego, biorąc pod 
uwagę konieczność zapewnienia 
rzeczywistej konkurencji.

Or. es

Poprawka 169
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 
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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.

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 
bezpośrednio związane z przedmiotem 
koncesji i być ściśle proporcjonalne do 
tego przedmiotu, biorąc pod uwagę 
konieczność zapewnienia rzeczywistej 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 170
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ wydający paszport zwraca się o 
udzielenie stosownych informacji 
bezpośrednio do właściwych organów, z 
wyjątkiem przypadków, gdy udzielenie 
tych informacji jest zabronione na mocy 
krajowych przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych.

3. Organ wydający paszport zwraca się o 
udzielenie stosownych informacji 
bezpośrednio do właściwych organów, z 
wyjątkiem przypadków, gdy udzielenie 
tych informacji jest zabronione na mocy 
krajowych przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych oraz gdy informacje te 
mogą być jedynie uzyskane od samego 
wykonawcy. W takich przypadkach 
wykonawca przekazuje te informacje 
instytucji zamawiającej, aby otrzymać 
paszport zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 171
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 59 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Europejski paszport zamówień jest 
uznawany przez wszystkie instytucje 
zamawiające jako dowód spełnienia 
warunków udziału, których dotyczy, i nie 
może być kwestionowany bez 
uzasadnienia. Takie uzasadnienie może być 
związane z faktem, że paszport został 
wydany ponad sześć miesięcy wcześniej.

4. Europejski paszport zamówień jest 
uznawany przez wszystkie instytucje 
zamawiające jako dowód spełnienia 
warunków udziału, których dotyczy, i nie 
może być kwestionowany bez 
uzasadnienia. Takie uzasadnienie może być 
związane z faktem, że paszport został 
wydany ponad dwanaście miesięcy
wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

Paszport zamówień publicznych może być ważnym narzędziem służącym do obniżenia kosztów 
administracyjnych, ale jego okres ważności należy przedłużyć, ponieważ 6 miesięcy wydaje 
się nadmiernie krótkim okresem i dwukrotne odnawianie go w ciągu roku byłoby zbyt 
kosztowne dla wykonawców, w szczególności MŚP.

Poprawka 172
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Normy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego

Normy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego i społecznego

Or. fr

Poprawka 173
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Instytucje zamawiające mogą zażądać 
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przedstawienia wydanych przez niezależne 
organy zaświadczeń potwierdzających, że 
wykonawca i jego ewentualni 
podwykonawcy prowadzą działalność 
zgodnie z przepisami i normami 
obowiązującymi 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. fr

Poprawka 174
Henri Weber

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. fr

Poprawka 175
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do kryteriów dotyczących W odniesieniu do kryteriów dotyczących 
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sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
określonych zgodnie z art. 56 ust. 3, oraz 
kryteriów dotyczących zdolności 
technicznej i zawodowej, określonych 
zgodnie z art. 56 ust. 4, wykonawca może, 
w stosownych przypadkach oraz w 
odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
polegać na zdolności innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi powiązań. W takim 
przypadku musi on udowodnić instytucji 
zamawiającej, że będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami, przedstawiając na 
przykład w tym celu stosowne 
zobowiązanie takich podmiotów. W 
odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i 
finansowej instytucje zamawiające mogą 
wymagać od wykonawcy i tych podmiotów 
solidarnej odpowiedzialności za realizację 
zamówienia.

sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
określonych zgodnie z art. 56 ust. 3, oraz 
kryteriów dotyczących zdolności 
technicznej i zawodowej, określonych 
zgodnie z art. 56 ust. 4, wykonawca może, 
w stosownych przypadkach oraz w 
odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
polegać na zdolności innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi powiązań. W takim 
przypadku musi on udowodnić instytucji 
zamawiającej, że będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami, przedstawiając na 
przykład w tym celu stosowne 
zobowiązanie takich podmiotów.

Or. de

Poprawka 176
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku zamówień na roboty 
budowlane, zamówień na usługi oraz prac 
związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
w ramach zamówienia na dostawy, 
instytucje 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. 6, przez uczestnika grupy.

skreślony

Or. en
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Poprawka 177
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku zamówień na roboty 
budowlane, zamówień na usługi oraz prac 
związanych z rozmieszczeniem i instalacją 
w ramach zamówienia na dostawy, 
instytucje 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. 6, przez uczestnika grupy.

skreślony

Or. de

Poprawka 178
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 63

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jest to nieproporcjonalna i niepotrzebna bariera, gdyż wykonawca musi być najpierw zgodnie 
z prawem zarejestrowany w danym państwie członkowskim w myśl wymogów dotyczących 
danego sektora czy zawodu. Ponadto wraz z wprowadzeniem paszportu zamówień 
publicznych nie powinno być konieczne sporządzanie w poszczególnych państwach 
członkowskich dodatkowych wykazów wykonawców, gdyż grozi to zmniejszeniem konkurencji 
i tworzeniem na jednolitym rynku nowych barier.

Poprawka 179
Jens Rohde
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 64 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku procedury ograniczonej, 
procedury konkurencyjnej z 
negocjacjami, dialogu konkurencyjnego 
oraz partnerstwa innowacyjnego instytucje 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
kandydatów spełniających kryteria 
kwalifikacji, których zaproszą do złożenia 
ofert lub prowadzenia dialogu, o ile 
dostępna jest dostateczna liczba 
kwalifikujących się kandydatów.

W przypadku procedury dialogu 
konkurencyjnego oraz procedury 
partnerstwa innowacyjnego instytucje 
zamawiające mogą ograniczyć liczbę 
kandydatów spełniających kryteria 
kwalifikacji, których zaproszą do złożenia 
ofert lub prowadzenia dialogu, o ile 
dostępna jest dostateczna liczba 
kwalifikujących się kandydatów.

Or. en

Uzasadnienie

Gwoli spójności z połączeniem procedury konkurencyjnej z negocjacjami i dialogiem 
konkurencyjnym.

Poprawka 180
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 64 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W procedurze ograniczonej minimalna 
liczba oznacza pięciu kandydatów. W 
procedurze konkurencyjnej z 
negocjacjami, dialogu konkurencyjnym i
partnerstwie innowacyjnym minimalna 
liczba oznacza trzech kandydatów. W 
każdym przypadku liczba zaproszonych 
kandydatów musi być wystarczająca, aby 
zapewnić prawdziwą konkurencję.

W procedurze dialogu konkurencyjnego 
minimalna liczba oznacza sześciu
kandydatów, a w partnerstwie 
innowacyjnym minimalna liczba oznacza 
trzech kandydatów. W każdym przypadku 
liczba zaproszonych kandydatów musi być 
wystarczająca, aby zapewnić prawdziwą 
konkurencję.

Or. en
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Uzasadnienie

Gwoli spójności z połączeniem procedury konkurencyjnej z negocjacjami i dialogiem 
konkurencyjnym. Ponadto minimalna liczba kandydatów w przypadku dialogu 
konkurencyjnego powinna być wyższa niż 3, gdyż procedura ta ma na celu wprowadzenie 
elastyczności, a nie ograniczanie konkurencji. W przypadku innowacyjnego partnerstwa 
liczba 3 wydaje się bardziej uzasadniona, ponieważ na trudne zamówienia w dziedzinie badań 
i innowacji rynek byłby mniejszy.

Poprawka 181
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; a) oferta o najlepszej relacji jakości do 
ceny;

Or. en

Poprawka 182
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. fr

Poprawka 183
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 184
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. b) najniższa cena.

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać użyty w art. 53 dyrektywy obecny termin „cena” zamiast „koszt”. Zwiększy 
to jasność prawa w zakresie rozróżniania między oboma opcjami, czyli „ofertą 
najkorzystniejszą ekonomicznie” a „najniższą ceną”. W ten sposób pierwsze kryterium można 
stosować, jeżeli przedmiot zamówienia ma charakter bardziej złożony, a cena całkowita 
w sposób domyślny zakłada szerszą gamę kosztów. Drugą opcję należy nadal utrzymać 
w mocy dla instytucji zamawiającej w przypadku zakupu standardowych towarów i usług.

Poprawka 185
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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 

skreślony
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określonymi w art. 67.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślono w związku ze zmianą treści art. 66 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) i b).

Poprawka 186
Jens Rohde

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

Uzasadnienie

Należy utrzymać użyty w art. 53 dyrektywy obecny termin „cena” zamiast „koszt”. Zwiększy 
to jasność prawa w zakresie rozróżniania między oboma opcjami, czyli „ofertą 
najkorzystniejszą ekonomicznie” a „najniższą ceną”, a kształtowanie oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie powinno się opierać m.in. na rachunku kosztów cyklu życia.

Poprawka 187
András Gyürk

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 

Koszty można szacować, zgodnie z 
wyborem dokonanym przez instytucję 
zamawiającą, na podstawie wyłącznie ceny 
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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.

w przypadku produktów o wysokim 
stopniu standaryzacji 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.

Or. en

Poprawka 188
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego, takie jak:

2. Ofertę o najlepszej relacji jakości do 
ceny, 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 kosztu cyklu życia, o 
którym mowa w ust. 1 lit. b), inne kryteria 
związane z przedmiotem danego 
zamówienia publicznego, takie jak:

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do zmiany art. 66 ust. 1 akapit 1 lit. a) i b).

Poprawka 189
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 2. Ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie, 
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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 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego, takie jak:

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, inne kryteria związane z 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego, takie jak:

Or. en

Poprawka 190
Alejo Vidal-Quadras

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 
przedmiotem danego zamówienia 
publicznego, takie jak:

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

Or. en

Poprawka 191
Vicky Ford, András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 

a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 



AM\904833PL.doc 115/144 PE491.205v01-00

PL

potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe oraz innowacyjny charakter;

potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe oraz innowacyjny charakter, 
w tym między innymi dodatkowe 
innowacyjne rozwiązania, które są oprócz 
minimalnych wymagań określone w 
ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumencie 
opisowym lub w zaproszeniu do 
potwierdzenia zainteresowania;

Or. en

Poprawka 192
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – 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, efektywność energetyczna, 
dostosowanie projektu do potrzeb 
wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe oraz innowacyjny charakter;

Or. en

Poprawka 193
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – 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) koszt cyklu życia oraz jakość, w tym 
wartość techniczna, właściwości estetyczne 
i funkcjonalne, dostępność, dostosowanie
projektu do potrzeb wszystkich 
użytkowników, aspekty środowiskowe 
oraz innowacyjny charakter;
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Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać użyty w art. 53 dyrektywy obecny termin „cena” zamiast „koszt”. Zwiększy 
to jasność prawa w zakresie rozróżniania między oboma opcjami, czyli „ofertą 
najkorzystniejszą ekonomicznie” a „najniższą ceną”, a kształtowanie oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie powinno się opierać m.in. na rachunku kosztów cyklu życia.

Poprawka 194
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 –litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) zrównoważony pod względem 
społecznym proces produkcji;

Or. fr

Poprawka 195
Jens Rohde

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 musi sprawdzić, czy 
zastępstwo zapewnia równoważną 
organizację i jakość;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Przepis jest sprzeczny z prawem przedsiębiorstwa do zarządzania.

Poprawka 196
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wpływ zamówienia na zrównoważony 
rozwój z uwzględnieniem wszystkich 
etapów cyklu życia; taki wpływ nie musi 
być wyrażony w wartościach pieniężnych 
pod warunkiem, że zastosowane kryteria 
są zgodne z ust. 4.

Or. en

Poprawka 197
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) specyficzne lokalne pochodzenie 
robót budowlanych, dostaw lub usług, 
bądź dowolnego innego etapu cyklu życia 
lub cech cyklu życia, w poszanowaniu 
postanowień traktatu.

Or. fr

Poprawka 198
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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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.

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

Or. en

Poprawka 199
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 4

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 
udzielenia zamówienia stosowane do 
wskazania oferenta przedstawiającego 
najlepszą relację jakości do ceny muszą:

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

Or. en

Poprawka 200
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 201
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 202
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Koszty zewnętrzne są trudne do oszacowania, a poza tym rachunek kosztów cyklu życia nie 
powinien powodować nowych barier dla swobodnego przepływu towarów i usług na 
jednolitym rynku.

Poprawka 203
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. 
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria.This kind of 
proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.

Poprawka 204
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przed odrzuceniem oferty instytucje
zamawiające muszą zażądać od
poszczególnych wykonawców pisemnego 
wyjaśnienia wszystkich pozycji 
ofertowych, jeżeli w przypadku danego 
zamówienia oferty wydają się rażąco 
niskie w porównaniu z przedmiotem 
zamówienia.

Or. de

Poprawka 205
Hermann Winkler

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;

skreślona

Or. de
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Poprawka 206
Hermann Winkler

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. de

Poprawka 207
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) złożono co najmniej pięć ofert. skreślona

Or. de

Poprawka 208
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) złożono co najmniej pięć ofert. skreślona

Or. en

Poprawka 209
Henri Weber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) 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. fr

Poprawka 210
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) innych aspektów, które w 
wystarczającym stopniu tłumaczą 
niezwykle niski koszt oferty.

Or. en

Poprawka 211
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca weryfikuje 
dostarczone informacje poprzez 
konsultacje z oferentem. Może ona 
odrzucić ofertę wyłącznie w przypadku,

skreślony
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gdy dowody nie uzasadniają niskiego 
poziomu ceny lub kosztów, biorąc pod 
uwagę elementy, o których mowa w ust. 3.

Or. de

Poprawka 212
Hermann Winkler

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.

skreślony

Or. de

Poprawka 213
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli instytucja zamawiająca ustali, że 
oferta jest rażąco tania ze względu na fakt 
otrzymania przez oferenta pomocy 
państwa, odrzuca taką ofertę, chyba że 
oferent jest w stanie udowodnić w 
dostatecznym terminie wyznaczonym 
przez tę instytucje zamawiającą, że pomoc 
ta była zgodna z zasadami rynku 
wewnętrznego w rozumieniu art. 107 
Traktatu. W przypadku odrzucenia oferty 
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odrzucenia oferty w takich okolicznościach 
instytucja zamawiająca powiadamia o tym 
fakcie Komisję.

w takich okolicznościach instytucja 
zamawiająca powiadamia o tym fakcie 
Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Gwoli wyjaśnienia, że oferenci wspomagani przez państwo powinni stanowić wyjątek, i to 
jedynie zgodnie z art. 107 Traktatu.

Poprawka 214
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, zgodnie z art. 88, wszelkie 
informacje dotyczące dowodów i 
dokumentów przedstawianych w związku z 
aspektami wymienionymi w ust. 3.

skreślony

Or. de

Poprawka 215
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające mogą określić 
szczególne warunki związane z realizacją 
zamówienia, pod warunkiem że zostają one 
wskazane w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie lub specyfikacjach i mają 
bezpośrednie znaczenie dla objętych 
zamówieniem robót, towarów lub usług. 
Warunki te mogą dotyczyć w 
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przewidzenia przez wykonawców 
zabezpieczenia (hedging) przed ryzykiem 
związanym ze wzrostami cen, które są 
wynikiem wahań cenowych i które mogą 
istotnie wpłynąć na realizację zamówienia.

szczególności aspektów społecznych i 
środowiskowych. Mogą również 
obejmować wymóg przewidzenia przez 
wykonawców zabezpieczenia (hedging) 
przed ryzykiem związanym ze wzrostami 
cen, które są wynikiem wahań cenowych i 
które mogą istotnie wpłynąć na realizację 
zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Gwoli wyjaśnienia, że warunki szczególne są dozwolone tylko wtedy, kiedy są bezpośrednio 
związane z robotami budowlanymi, towarami lub usługami objętymi danym zamówieniem.

Poprawka 216
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71 skreślony
Podwykonawstwo
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.
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 
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odpowiednie mechanizmy umożliwiające 
głównemu wykonawcy zgłaszanie 
zastrzeżeń co do nienależnych płatności. 
Ustalenia dotyczące takiego trybu 
płatności są określane w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez 
uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności 
głównego wykonawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Oferent, który zdobył zamówienie, ponosi odpowiedzialność i to ten wykonawca decyduje o 
sposobie realizacji przedmiotu zamówienia.

Poprawka 217
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71 skreślony
Podwykonawstwo
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.
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 
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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.
3. Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez 
uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności 
głównego wykonawcy.

Or. de

Poprawka 218
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71 skreślony
Podwykonawstwo
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.
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 
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głównemu wykonawcy zgłaszanie 
zastrzeżeń co do nienależnych płatności. 
Ustalenia dotyczące takiego trybu 
płatności są określane w dokumentach 
specyfikujących zamówienie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 pozostają bez 
uszczerbku dla kwestii odpowiedzialności 
głównego wykonawcy.

Or. en

Uzasadnienie

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract.The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.

Poprawka 219
Henri Weber

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. W dokumentach specyfikujących 
zamówienie, oferent jest zobowiązany do 
wskazania instytucji zamawiającej w 
swojej ofercie ewentualnej części
zamówienia, której wykonanie zamierza 
zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także podać
proponowanych podwykonawców.

Or. fr

Poprawka 220
Henri Weber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Państwa członkowskie ograniczają 
oferentowi możliwość zlecania w ramach 
umowy podwykonawstwa jakiejkolwiek 
części realizowanych robót budowlanych 
lub usług czy też produktów, które mają 
zostać dostarczone, do trzech kolejnych 
szczebli podwykonawstwa.

Or. fr

Poprawka 221
Werner Langen

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 mogą 
postanowić, że płatności należne 
podwykonawcy za usługi, dostawy lub 
roboty budowlane zrealizowane dla 
głównego wykonawcy stają się 
wymagalne natychmiast, jeżeli:

a) instytucja zamawiająca zrealizowała 
dla głównego wykonawcy jego 
zamówienie w całości lub w części,
b) instytucja zamawiająca uznała 
świadczone usługi, dostawy lub roboty 
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budowlane za w pełni zrealizowane lub 
c) podwykonawca nieskutecznie wyznaczył 
głównemu wykonawcy rozsądny termin 
przekazania informacji o okolicznościach 
określonych w lit. a) i b).

Or. de

Poprawka 222
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 72 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) modyfikacja zmienia równowagę 
ekonomiczną zamówienia na korzyść 
wykonawcy;

skreślona

Or. en

Poprawka 223
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en
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Poprawka 224
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 74

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 74 skreślony
Udzielanie zamówień na usługi społeczne 
i inne szczególne usługi
Zamówień na usług społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI udziela się zgodnie z 
niniejszym rozdziałem, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa kwocie progowej 
określonej w art. 4 lit. d) lub wyższa.

Or. de

Uzasadnienie

Należy utrzymać obecny podział usług na kategorie A i B ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Poprawka 225
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 75 skreślony
Publikacja ogłoszeń
1. Instytucje zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia publicznego na 
usługi, o których mowa w art. 74, 
informują o swoim zamiarze za pomocą 
ogłoszenia o zamówieniu.
2. Instytucje zamawiające, które udzieliły 
zamówienia publicznego na usługi, o 
których mowa w art. 74, informują o 
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wynikach postępowania o udzielenie 
zamówienia za pomocą ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia.
3.
Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.
Komisja ustanawia standardowe 
formularze. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 91.
4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 
2, są publikowane zgodnie z art. 49.

Or. de

Uzasadnienie

Należy utrzymać obecną sytuację prawną dotyczącą podziału usług na kategorie A i B. 
Artykuł 75 powinien zatem zostać skreślony.

Poprawka 226
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 76a
Ekologiczne zamówienia publiczne

1. Aby wspierać najbardziej 
energooszczędne urządzenia biurowe, 
Komisja i inne instytucje Wspólnoty, jak 
również inne organy publiczne na 
szczeblu krajowym, przy zakupie urządzeń 
biurowych powinny – bez uszczerbku dla 
przepisów wspólnotowych i krajowych 
oraz kryteriów ekonomicznych – stosować 
wymagania dotyczące efektywności 
energetycznej co najmniej równoważne ze 
wspólnymi specyfikacjami technicznymi 
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programu znakowania Energy Star 
określonymi w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.
2. Instytucje zamawiające udzielające 
zamówień wchodzących w zakres 
niniejszej dyrektywy powinny zamawiać 
jedynie produkty zaklasyfikowane jako 
posiadające najwyższy poziom wydajności 
zgodnie z określonymi środkami 
wykonawczymi dyrektywy w sprawie 
oznakowania energetycznego (dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r.).
3. Jeżeli instytucje zamawiające wybiorą 
produkty o niższym poziomie wydajności 
niż wskazany w lit. a) i b) niniejszego 
artykułu, decyzja ta zostaje oddzielnie 
uzasadniona pod kątem wszystkich 
kosztów cyklu życia danego zamówienia.
4. W przypadku zakupu przez instytucje 
publiczne produktów, systemów, usług i 
budynków państwa członkowskie 
dopilnowują, aby instytucje te nabywały 
produkty, systemy, usługi i budynki o 
wysokiej charakterystyce energetycznej 
określonej na podstawie analizy całego 
cyklu życia, o której mowa w art. 67. Nie 
naruszając art. 5 dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej, podczas 
zakupu lub wynajmu zestawu lub grupy 
produktów, systemów, usług lub 
budynków łączna efektywność 
energetyczna powinna mieć 
pierwszeństwo przed efektywnością 
energetyczną pojedynczego zakupu, z 
uwzględnieniem odpowiedniości 
technicznej i planowanego wykorzystania.

Or. en

Uzasadnienie

Zamówienia publiczne objęte niniejszą dyrektywą powinny być oczywiście zgodne z klimatem 
UE oraz celami w zakresie efektywności energetycznej i przepisami UE dotyczącymi 
oznakowania energetycznego i programu Energy Star. Z myślą o efektywności energetycznej 
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proponuje się dla niniejszej dyrektywy niezależną podstawę prawną, gdyż zapewni to prostsze 
i bardziej zdecydowane podejście niż odniesienie do mandatu komisji ITRE Parlamentu 
Europejskiego/ dyrektywa będąca przedmiotem toczących się negocjacji.

Poprawka 227
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład sądu konkursowego wchodzą 
wyłącznie osoby fizyczne niezależne od 
uczestników konkursu. Jeżeli od 
uczestników konkursu wymagane są 
szczególne kwalifikacje zawodowe, co 
najmniej jedna trzecia członków sądu 
konkursowego musi posiadać te same lub 
równoważne kwalifikacje.

W skład sądu konkursowego wchodzą 
wyłącznie osoby fizyczne niezależne od 
uczestników konkursu. Jeżeli od 
uczestników konkursu wymagane są 
szczególne kwalifikacje zawodowe, co 
najmniej jedna trzecia członków sądu 
konkursowego musi posiadać te same lub 
równoważne kwalifikacje. Przy 
powoływaniu członków sądu 
konkursowego należy dążyć do 
równouprawnienia płci.

Or. en

Poprawka 228
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 83

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z dyrektywą Rady 89/665/EWG 
państwa członkowskie zapewniają 
właściwe stosowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy poprzez zagwarantowanie 
skutecznych, dostępnych i przejrzystych 
mechanizmów, które uzupełniają 
obowiązujący system na potrzeby 
weryfikacji decyzji podjętych przez 
instytucje zamawiające.

Zgodnie z dyrektywą Rady 89/665/EWG 
państwa członkowskie zapewniają
właściwe stosowanie przepisów niniejszej 
dyrektywy zgodnie z obowiązującym
systemem na potrzeby weryfikacji decyzji 
podjętych przez instytucje zamawiające.
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Or. de

Poprawka 229
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł skreślony

Or. de

Poprawka 230
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł skreślony

Or. de

Poprawka 231
Kent Johansson

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.

Niezależne organy odpowiedzialne za 
nadzór i koordynację działań wdrażających 
(zwane dalej „organem nadzoru”) są 
powoływane przez państwa członkowskie. 
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o ich wyznaczeniu.

Or. en
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Poprawka 232
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 84a
Przed końcem 2013 r. Komisja przedkłada 
sprawozdanie w sprawie odmiennych 
procedur udzielania zamówień, których 
wartość nie przekracza wartości 
progowych określonych w art. 12, w 
szczególności w zakresie usług dotychczas 
nieuważanych za priorytetowe.

Or. de

Poprawka 233
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł skreślony

Or. de

Poprawka 234
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające dokumentują 
przebieg wszystkich postępowań o 
udzielenie zamówienia, bez względu na to, 

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

czy są one prowadzone za pomocą 
środków elektronicznych czy bez ich 
użycia. W tym celu dokumentują one 
wszystkie etapy postępowania o udzielenie 
zamówienia, w tym wszelką komunikację z 
wykonawcami oraz wewnątrz instytucji, 
przygotowywanie ofert, ewentualne 
prowadzenie dialogu lub negocjacji, 
kwalifikację kandydatów i udzielenie 
zamówienia. Sprawozdanie jest 
udostępniane publicznie.

Or. en

Poprawka 235
Kent Johansson

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.

2. Aby poprawić dostęp wykonawców do 
postępowań o udzielenie zamówienia, w 
tym w szczególności MŚP oraz 
społeczeństwa obywatelskiego, 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. Wsparciem objęte są 
również wspólne oferty złożone przez 
różne podmioty.

Or. en

Poprawka 236
Kent Johansson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 91 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisję wspomaga Komitet Doradczy 
ds. Zamówień Publicznych ustanowiony na 
mocy decyzji Rady 71/306/EWG. Komitet 
ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Przy 
powoływaniu członków komitetu promuje 
się równouprawnienie płci.

Or. en

Poprawka 237
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja dokonuje przeglądu wpływu 
ekonomicznego na rynek wewnętrzny 
wynikającego z zastosowania progów 
określonych w art. 4 i przekazuje 
sprawozdanie w tym zakresie do 
Parlamentu Europejskiego i Rady do dnia 
30 czerwca 2017 r.

Komisja dokonuje przeglądu wpływu 
ekonomicznego na rynek wewnętrzny 
wynikającego z zastosowania progów 
określonych w art. 4 i przekazuje 
sprawozdanie w tym zakresie do 
Parlamentu Europejskiego i Rady do dnia 
30 czerwca 2015 r.

Or. de

Poprawka 238
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

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 
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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;

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

Poprawka 239
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) identyfikację wykonawcy; a) identyfikację wykonawcy; numer 
statystyczny (REGON) przedsiębiorstwa 
oraz jego nazwę, adres i bank;

Or. en

Uzasadnienie

Większa standaryzacja informacji dotyczących obowiązujących wykonawcę formalności 
w zakresie dokumentów przetargowych przyczyni się do obniżki całkowitych kosztów 
transakcji i jednocześnie nie będzie mieć wpływu na konkurencję, ponieważ informacje te są 
ważne jedynie dla ustalenia, czy dany oferent jest rzetelny, a nie są istotne przy dokonywaniu 
wyboru ofert.

Poprawka 240
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – litera a a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) opis przedsiębiorstwa: rok założenia, 
forma przedsiębiorstwa, właściciel(e), 
członkowie zarządu, kod przemysłowy, 
krótki opis głównych usług i/lub produkcji 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Uzasadnienie

Większa standaryzacja informacji dotyczących obowiązujących wykonawcę formalności 
w zakresie dokumentów przetargowych przyczyni się do obniżki całkowitych kosztów 
transakcji i jednocześnie nie będzie mieć wpływu na konkurencję, ponieważ informacje te są 
ważne jedynie dla ustalenia, czy dany oferent jest rzetelny, a nie są istotne przy dokonywaniu 
wyboru ofert.

Poprawka 241
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zaświadczenie, że wykonawca wypełnił 
swoje zobowiązania w zakresie uiszczania 
podatków oraz systemów zabezpieczenia 
społecznego zgodnie z przepisami 
poszczególnych państw członkowskich 
itp.;

Or. en

Uzasadnienie

Większa standaryzacja informacji dotyczących obowiązujących wykonawcę formalności 
w zakresie dokumentów przetargowych przyczyni się do obniżki całkowitych kosztów 
transakcji i jednocześnie nie będzie mieć wpływu na konkurencję, ponieważ informacje te są 
ważne jedynie dla ustalenia, czy dany oferent jest rzetelny, a nie są istotne przy dokonywaniu 
wyboru ofert.
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Poprawka 242
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) główne wskaźniki gospodarcze 
wykonawcy za ostatnie trzy lata 
obrachunkowe: wielkość sprzedaży brutto, 
zysk operacyjny przed opodatkowaniem 
(EBIT) i współczynnik wypłacalności; 
przedsiębiorstwa rozpoczynające 
działalność dopełnią tego wymogu, gdy 
informacje dotyczące okresu od początku 
działalności do chwili obecnej zostaną 
dodane do ich paszportu zamówień 
publicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Większa standaryzacja informacji dotyczących obowiązujących wykonawcę formalności 
w zakresie dokumentów przetargowych przyczyni się do obniżki całkowitych kosztów 
transakcji i jednocześnie nie będzie mieć wpływu na konkurencję, ponieważ informacje te są 
ważne jedynie dla ustalenia, czy dany oferent jest rzetelny, a nie są istotne przy dokonywaniu 
wyboru ofert.

Poprawka 243
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) główne wskaźniki organizacyjne 
wykonawcy: średnia liczba pracowników 
w ciągu ostatnich trzech lat oraz liczba 
pracowników na koniec ubiegłego roku; 
przedsiębiorstwa rozpoczynające 
działalność dopełnią tego wymogu, gdy 
informacje dotyczące okresu od początku 
działalności do chwili obecnej zostaną 
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dodane do ich paszportu zamówień 
publicznych;

Or. en

Uzasadnienie

Większa standaryzacja informacji dotyczących obowiązujących wykonawcę formalności 
w zakresie dokumentów przetargowych przyczyni się do obniżki całkowitych kosztów 
transakcji i jednocześnie nie będzie mieć wpływu na konkurencję, ponieważ informacje te są 
ważne jedynie dla ustalenia, czy dany oferent jest rzetelny, a nie są istotne przy dokonywaniu 
wyboru ofert.

Poprawka 244
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wskazanie okresu ważności paszportu, 
który nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

f) wskazanie okresu ważności paszportu, 
który nie może być krótszy niż 12 
miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Paszport zamówień publicznych może być ważnym narzędziem służącym do obniżenia kosztów 
administracyjnych, ale jego okres ważności należy przedłużyć, poniważ 6 miesięcy wydaje się 
nadmiernie krótkim okresem i dwukrotne odnawianie go w ciągu roku byłoby zbyt kosztowne 
dla wykonawców, w szczególności MŚP.

Poprawka 245
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI – wiersz 2 a – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

79611000-0 oraz od 85000000-9 do 
85323000-9 (z wyjątkiem 85321000-5 i 

79611000-0 oraz od 85000000-9 do 
85323000-9 (z wyjątkiem 85321000-5 i 
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85322000-2) 85322000-2 oraz 85143000-3)

Or. en

Poprawka 246
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVI – wiersze 8 a i 8 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Od 74110000-3 do 74114000-1 Usługi prawne

Pozostałe usługi

Or. en


