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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zamówienia publiczne odgrywają kluczową rolę w realizacji celów strategii „Europa 2020” 
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Wniosek KE dotyczący nowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych powinien 
doprowadzić do modernizacji europejskiego ustawodawstwa w tej dziedzinie. Daje on 
możliwość uproszczenia dotychczasowych procedur, zwiększenia ich przejrzystości 
i należytego uwzględnienia podczas nabywania produktów i usług znaczenia aspektów 
związanych z efektywnością energetyczną.

Poprawki zaproponowane przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej zachęcają do 
szerokiego stosowania środków informacji i komunikacji elektronicznej na poszczególnych 
etapach procedury zamówień publicznych – od przetargu do kontroli realizacji umowy. 
Korzystanie z narzędzi IT powinno doprowadzić do obniżenia kosztów i zwiększenia udziału 
małych i średnich przedsiębiorstwa (MŚP). Aby uniknąć skutków odwrotnych do 
zamierzonych z powodu niewystarczającej znajomości IT, państwom członkowskim zaleca 
się stworzenie możliwości niezbędnych szkoleń zapewniających nabycie umiejętności 
koniecznych do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego drogą elektroniczną.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje nasilenie kontroli etapu realizacji umowy 
oraz ustanowienie warunków do wprowadzenia w przyszłości sankcji wobec wykonawców 
w przypadku poważnego naruszenia umowy. Kontrola wykonania i możliwość wprowadzenia 
sankcji mogą znacząco przyczynić się do poprawy kultury zamówień i zapewnić optymalne 
wykorzystanie finansów publicznych.

Ponieważ obciążenia finansowe związane z procedurą zamówień publicznych zostały uznane 
za poważną przeszkodę w dostępie MŚP do udziału w przetargach publicznych, 
sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje, aby Komisja sporządziła ogólnounijny 
wykaz wszystkich opłat związanych z zamówieniem publicznym, gdyż jasne określenie 
takich opłat pozwoliłoby na rewizję tych, które są nadmiernie uciążliwe. Ponadto aby 
umożliwić szeroki dostęp do przetargów publicznych, państwom członkowskim zaleca się 
ustanowienie obiektywnych, skutecznych i niedrogich procedur odwoławczych. Z uwagi na 
powyższe sprawozdawca komisji opiniodawczej opowiada się za wykorzystaniem 
istniejących właściwych organów odpowiedzialnych za zamówienia publiczne zamiast 
powoływania nowych organów nadzoru.

Szczególny nacisk położono również na ekologiczne zamówienia publiczne i na konieczność 
uwzględnienia ich w kryteriach oceny produktów i usług nabywanych drogą zamówienia 
publicznego. Kryteria wyboru powinny zatem obejmować opłacalność w oparciu o analizę 
całego cyklu życia, w należyty sposób uwzględniającą efektywność energetyczną danych 
produktów lub usług w całym cyklu ich życia. 

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

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 
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.

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

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o zieloną księgę w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień 
publicznych (COM(2011)0015 final) oraz sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w 
sprawie unowocześnienia zamówień publicznych wynegocjowane procedury należy stosować 
bez ograniczeń w celu zawarcia umowy najlepiej dostosowanej do szczególnych potrzeb 
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instytucji zamawiającej oraz osiągnięcia najlepszej relacji jakości do ceny. Aby osiągnąć jak 
najwyższy poziom przejrzystości, należy opracować odpowiednie gwarancje zapobiegania 
zakłóceniom rynku w wyniku zastosowania tej procedury.

Poprawka 2

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, a 
także na etapie realizacji.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Efektywność energetyczna stanowi 
jeden z głównych aspektów inicjatywy 
przewodniej strategii „Europa 2020”: 
„Europa efektywnie korzystająca z 
zasobów”. W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu efektywności energetycznej w 
zamówieniach publicznych państwa 
członkowskie dopilnowują, aby nabywane 
przez nie produkty, systemy, usługi i 
budynki oraz sprzęt, zwłaszcza w 
dziedzinie IT, charakteryzowały się 
wysoką efektywnością energetyczną przy 
uwzględnieniu opłacalności w oparciu o 
analizę całego cyklu życia.

Or. en

Uzasadnienie

Nawiązanie do przyjętej przez ITRE wersji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 
(ITRE/7/06352).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31a) W celu zapewnienia jak 
najszerszego dostępu MŚP do zamówień 
publicznych – nawet poniżej wartości 
progowych Unii – państwa członkowskie 
mogą wprowadzić dodatkowe środki w 
zakresie zamówień publicznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponad połowa zamówień publicznych w UE nie jest objęta zakresem dyrektywy, a tym samym 
państwom członkowskim powierzona zostaje ważna rola w zakresie wspierania udziału MŚP.  
Zamówienia publiczne na szczeblu krajowym dają lepsze możliwości, ponieważ zakres tych 
umów jest lepiej dostosowany do MŚP.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Dla wielu podmiotów gospodarczych 
udział w procedurach zamówień 
publicznych stanowi znaczne obciążenie 
finansowe. W celu wsparcia udziału MŚP 
obciążenia finansowe na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia, na 
etapie realizacji, a także na etapie 
środków odwoławczych powinny zostać 
znacznie zmniejszone.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32b) Komisja powinna sporządzić i podać 
do publicznej wiadomości ogólnounijny 
wykaz wszystkich opłat związanych z 
procedurą zamówień publicznych, ze 
szczególnym uwypukleniem opłat 
związanych z dochodzeniem roszczeń i 
innych kosztów środków odwoławczych.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające i wszystkie inne 
zainteresowane strony zapewniają 
ochronę informacji poufnych i podejmują 
kroki w celu zapobieżenia
nieuprawnionemu wykorzystywaniu 
takich informacji.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas opracowywania norm 
technicznych systemów e-zamówień 
zgodnie z art. 19 Komisja powinna ściśle 
współpracować z Europejską Agencją ds. 
Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w celu 
zapewnienia najwyższych norm poufności.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wybrane środki komunikacji muszą być 
ogólnie dostępne i nie mogą ograniczać 
dostępu wykonawców do postępowania o 
udzielenie zamówienia.

Wybrane środki komunikacji muszą być 
ogólnie dostępne i nie mogą ograniczać 
dostępu wykonawców do postępowania o 
udzielenie zamówienia.

Instytucje zamawiające zapewniają Instytucje zamawiające zapewniają 
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integralność danych oraz poufność ofert i 
wniosków o dopuszczenie do udziału w 
zakresie wszelkiej komunikacji, wymiany i 
przechowywania informacji. Instytucje 
zamawiające zapoznają się z treścią ofert i 
wniosków o dopuszczenie do udziału 
jedynie po upływie terminu 
przeznaczonego na ich składanie.

integralność danych oraz poufność ofert i 
wniosków o dopuszczenie do udziału, a 
także informacji, o których mowa w art. 
18, w zakresie wszelkiej komunikacji, 
wymiany i przechowywania informacji. 
Instytucje zamawiające zapoznają się z 
treścią ofert i wniosków o dopuszczenie do 
udziału jedynie po upływie terminu 
przeznaczonego na ich składanie.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej dwa lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej dwa lata po terminie 
określonym w art. 92 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie zamówienia 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

Państwa członkowskie zapewniają w 
stosownym czasie możliwości zdobycia 
wiedzy i umiejętności koniecznych do 
przeprowadzenia procedury zamówień 
publicznych drogą elektroniczną.

Obowiązek ten nie ma zastosowania, jeżeli 
skorzystanie ze środków elektronicznych 
wymagałoby specjalistycznych narzędzi 
lub formatów plików, które nie są 
ogólnodostępne, w rozumieniu ust. 3, we 
wszystkich państwach członkowskich. 
Instytucje zamawiające korzystające z 
innych środków komunikacji do celów 
składania ofert mają obowiązek wykazania 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, że korzystanie ze środków 

Obowiązek ten nie ma zastosowania, jeżeli 
skorzystanie ze środków elektronicznych 
wymagałoby specjalistycznych narzędzi 
lub formatów plików, które nie są 
ogólnodostępne, w rozumieniu ust. 3, we 
wszystkich państwach członkowskich. 
Instytucje zamawiające korzystające z 
innych środków komunikacji do celów 
składania ofert mają obowiązek wykazania 
w dokumentach specyfikujących 
zamówienie, że korzystanie ze środków 
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elektronicznych, ze względu na szczególny 
charakter informacji wymienianych z 
wykonawcami, wymagałoby 
specjalistycznych narzędzi lub formatów 
plików, które nie są ogólnodostępne we 
wszystkich państwach członkowskich.

elektronicznych, ze względu na szczególny 
charakter informacji wymienianych z 
wykonawcami, wymagałoby 
specjalistycznych narzędzi lub formatów 
plików, które nie są ogólnodostępne we 
wszystkich państwach członkowskich.

Uznaje się, że w poniższych przypadkach 
instytucje zamawiające mają uzasadnione 
powody, aby nie wymagać stosowania 
środków komunikacji elektronicznej w 
procesie składania ofert, w następujących 
przypadkach:

Uznaje się, że w poniższych przypadkach 
instytucje zamawiające mają uzasadnione 
powody, aby nie wymagać stosowania 
środków komunikacji elektronicznej w 
procesie składania ofert, w następujących 
przypadkach:

a) opis specyfikacji technicznych, ze 
względu na specjalistyczny charakter 
zamówienia, nie może zostać wykonany z 
wykorzystaniem formatów plików, które są 
obsługiwane za pomocą powszechnie 
stosowanych aplikacji;

a) opis specyfikacji technicznych, ze 
względu na specjalistyczny charakter 
zamówienia, nie może zostać wykonany z 
wykorzystaniem formatów plików, które są 
obsługiwane za pomocą powszechnie 
stosowanych aplikacji;

b) aplikacje do obsługi formatów plików, 
które są odpowiednie dla opisu 
specyfikacji technicznych, są objęte 
licencją własnościową i nie mogą zostać 
udostępnione na potrzeby pobierania lub
zdalnego wykorzystania przez instytucję 
zamawiającą;

b) aplikacje do obsługi formatów plików, 
które są odpowiednie dla opisu 
specyfikacji technicznych, są objęte 
licencją własnościową i nie mogą zostać 
udostępnione na potrzeby pobierania lub 
zdalnego wykorzystania przez instytucję 
zamawiającą;

c) aplikacje do obsługi formatów plików, 
które są odpowiednie dla specyfikacji 
technicznych, korzystają z formatów 
plików, których nie można obsługiwać za 
pomocą żadnych innych aplikacji 
otwartoźródłowych lub dostępnych do 
pobrania.

c) aplikacje do obsługi formatów plików, 
które są odpowiednie dla specyfikacji 
technicznych, korzystają z formatów 
plików, których nie można obsługiwać za 
pomocą żadnych innych aplikacji 
otwartoźródłowych lub dostępnych do 
pobrania.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas udzielania zamówień publicznych 
instytucje zamawiające stosują krajowe 

Podczas udzielania zamówień publicznych 
instytucje zamawiające stosują krajowe 
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procedury dostosowane pod kątem 
spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy, 
pod warunkiem że, nie naruszając 
przepisów art. 30, opublikowano 
zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

procedury dostosowane pod kątem 
spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy, 
pod warunkiem że, nie naruszając 
przepisów art. 30, opublikowano 
zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie postanawiają, że 
instytucje zamawiające mogą stosować 
procedurę otwartą lub procedurę 
ograniczoną zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie postanawiają, że 
instytucje zamawiające mogą stosować 
procedurę otwartą lub procedurę 
ograniczoną zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy.

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

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

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 z negocjacjami lub dialog 
konkurencyjny, pod warunkiem że 
gwarantuje on równe szanse i zapobiega 
zakłóceniu konkurencji.

a) w odniesieniu do robót budowlanych, w 
przypadku gdy przedmiotem zamówienia 
na roboty budowlane jest zarówno 
zaprojektowanie, jak i wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 
lub gdy negocjacje są niezbędne w celu 
ustalenia prawnego lub finansowego 
charakteru projektu;
b) w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane, w 
przypadku robót budowlanych 
wykonywanych wyłącznie do celów prac 
badawczych, innowacyjnych, testowych 
lub rozwojowych, nie zaś w celu 
zapewnienia rentowności lub zwrotu 
kosztów badań i rozwoju;
c) w odniesieniu do usług lub dostaw, 
jeżeli specyfikacji technicznych nie można 
ustalić w wystarczająco precyzyjny sposób 
poprzez odniesienie do jednej z norm, 
europejskich aprobat technicznych, 
wspólnych specyfikacji technicznych lub 
referencji technicznych w rozumieniu 
załącznika VIII pkt 2–5;
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d) w przypadku otrzymania 
nieprawidłowych lub niemożliwych do 
przyjęcia ofert w rozumieniu art. 30 ust. 2 
lit. a) w następstwie zastosowania 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej;
e) jeżeli, ze względu na szczególne 
okoliczności dotyczące charakteru lub 
złożoności robót budowlanych, dostaw lub 
usług bądź związane z nimi ryzyko, 
zamówienia nie można udzielić bez 
przeprowadzenia wcześniejszych 
negocjacji.
Państwo członkowskie może podjąć 
decyzję o niedokonywaniu transpozycji do 
prawa krajowego procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego oraz partnerstwa 
innowacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o zieloną księgę w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień 
publicznych (COM(2011)0015 final) oraz sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w 
sprawie unowocześnienia zamówień publicznych wynegocjowane procedury należy stosować 
bez ograniczeń w celu zawarcia umowy najlepiej dostosowanej do szczególnych potrzeb 
instytucji zamawiającej oraz osiągnięcia najlepszej relacji jakości do ceny. Aby osiągnąć jak 
najwyższy poziom przejrzystości, należy opracować odpowiednie gwarancje zapobiegania 
zakłóceniom rynku w wyniku zastosowania tej procedury.

Poprawka 12

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 

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 – które 
mają zasadnicze znaczenie dla 
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oferenta lub, w przypadku oferty złożonej 
przez grupę wykonawców, o której mowa 
w art. 6, przez uczestnika grupy.

terminowego wykonania zgodnie z 
kryteriami jakości przewidzianymi w 
umowie – były wykonywane bezpośrednio 
przez samego oferenta lub, w przypadku 
oferty złożonej przez grupę wykonawców, 
o której mowa w art. 6, przez uczestnika 
grupy.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70a
W związku z wykonaniem umowy 
instytucje zamawiające wprowadzają 
praktyki odpowiedniej kontroli wykonania 
i zapewniania jakości, a także wskazują te 
praktyki w zaproszeniu do ubiegania się o 
zamówienie. Aby zwiększyć skuteczność i 
przejrzystość kontroli realizacji umowy, te 
praktyki kontroli są wspierane przez 
zamówienie elektroniczne.

Or. en

Uzasadnienie

Brak kontroli wykonania umowy może prowadzić do sytuacji wymagającej późniejszej 
korekty. W celu jak najszybszego wykrycia uchybień związanych z realizacją umowy należy 
kontrolować wypełnianie i realizację umowy.  Zapewni to optymalne wykorzystanie finansów 
publicznych. Zamówienia elektroniczne można wykorzystać do unikania, wykrywania i 
korygowania błędów również na etapie realizacji.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70b
Umowa zawiera jasną procedurę 
postępowania w przypadku uchybień 
związanych z wypełnieniem i realizacją 
umowy.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70c
W celu umożliwienia udziału w 
procedurze zamówień publicznych jak 
największej liczbie uczestników rynku 
państwa członkowskie zapewniają 
obiektywne, skuteczne i niedrogie 
procedury odwoławcze.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70d
W przypadku poważnego naruszenia 
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umowy lub uchybień ze strony wykonawcy 
instytucja zamawiająca może wprowadzić 
sankcje wobec wykonawcy, aby zapobiec 
uchybieniom lub poważnym naruszeniom 
umów w przyszłości.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość wprowadzenia przyszłych sankcji wobec wykonawców dopuszczających się 
poważnych naruszeń lub uchybień może znacząco przyczynić się do poprawy kultury 
zamówień i zapewnić optymalne wykorzystanie finansów publicznych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł III – rozdział I a (nowy) – artykuł 76 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział Ia
Ekologiczne zamówienia publiczne

Artykuł 76a
Podczas nabywania przez instytucje 
publiczne produktów, systemów, usług i 
budynków państwa członkowskie 
dopilnowują, aby nabywane produkty, 
systemy, usługi i budynki oraz sprzęt, 
zwłaszcza w dziedzinie IT, 
charakteryzowały się wysoką 
efektywnością energetyczną zgodnie z 
załącznikiem III do dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu opłacalności w oparciu o 
analizę całego cyklu życia, o której mowa 
w art. 67. W przypadku produktów 
nieobjętych załącznikiem III do dyrektywy 
w sprawie efektywności energetycznej 
instytucje publiczne starają się 
uwzględniać efektywność energetyczną 
zakupów.
Państwa członkowskie ustalają zasady 
stosowania postanowień ust. 1 i 
załącznika III do dyrektywy w sprawie 
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efektywności energetycznej w odniesieniu 
do instytucji publicznych zawierających 
umowy leasingu lub wynajmu produktów, 
systemów i usług z wyjątkiem 
krótkoterminowych umów z określonym 
terminem zakończenia.
Państwa członkowskie dbają, aby podczas 
przetargu na usługi instytucje publiczne 
oceniały możliwość zawarcia 
długoterminowych umów o poprawę 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 14b dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej.
Bez uszczerbku dla 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 poszczególnych zakupów, z 
uwzględnieniem odpowiedniości 
technicznej i planowanego wykorzystania.

Or. en

Uzasadnienie

Nawiązanie do przyjętej przez ITRE wersji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 
(ITRE/7/06352).

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł III – rozdział I a (nowy) – artykuł 76 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 76b
Instytucja zamawiająca powinna 
dysponować odpowiednią wiedzą fachową 
potrzebną do przeprowadzenia całej 
procedury ekologicznego zamówienia 
publicznego. Państwa członkowskie 
zapewniają w stosownym czasie 
możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności 
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koniecznych do przeprowadzenia 
procedury ekologicznego zamówienia 
publicznego.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 1

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. Nadzorowi 
temu podlegają wszystkie instytucje 
zamawiające.

Państwa członkowskie zapewniają nadzór i 
koordynację działań wdrażających. 
Nadzorowi temu podlegają wszystkie 
instytucje zamawiające.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ w państwach członkowskich prowadzi się już kontrolę i regulację zamówień 
publicznych, organy, które już są odpowiedzialne za te funkcje, powinny dostarczać 
informacji, przygotowywać sprawozdanie roczne i składać sprawozdania Komisji. W czasach 
kryzysu gospodarczego ważne jest upraszczanie zadań administracyjnych oraz racjonalne 
wykorzystywanie istniejących systemów i finansów publicznych.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organ nadzoru odpowiada za realizację 
następujących zadań:

Właściwe organy odpowiadają za 
realizację następujących zadań:

a) monitorowanie stosowania przez 
instytucje zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 

a) monitorowanie stosowania przez 
instytucje zamawiające przepisów 
dotyczących zamówień publicznych i 
odpowiednich praktyk, w szczególności w 
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odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;

odniesieniu do centralnych jednostek 
zakupujących;

b) udzielanie porad prawnych instytucjom 
zamawiającym w zakresie interpretacji 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych oraz zastosowania tych 
przepisów w konkretnych przypadkach;

b) udzielanie porad prawnych instytucjom 
zamawiającym w zakresie interpretacji 
przepisów i zasad dotyczących zamówień 
publicznych oraz zastosowania tych 
przepisów w konkretnych przypadkach;

c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii i 
wytycznych w sprawie budzących 
powszechne zainteresowanie kwestii 
związanych z interpretacją oraz 
stosowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, w sprawie często 
zadawanych pytań oraz trudności 
systemowych związanych ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, w kontekście przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz stosownego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej;

c) wydawanie z własnej inicjatywy opinii i 
wytycznych w sprawie budzących 
powszechne zainteresowanie kwestii 
związanych z interpretacją oraz 
stosowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, w sprawie często 
zadawanych pytań oraz trudności 
systemowych związanych ze stosowaniem 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych, w kontekście przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz stosownego 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej;

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

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

e) zwracanie uwagi właściwych organów 
krajowych, w tym organów kontroli, na 
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;

e) zwracanie uwagi właściwych organów 
krajowych, w tym organów kontroli, na 
konkretne wykryte naruszenia i problemy 
systemowe;

f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
instytucji zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
nieuwzględnienia;

f) analizowanie skarg od obywateli i 
przedsiębiorstw w sprawie stosowania 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w konkretnych przypadkach i 
przekazywanie tych analiz do właściwych 
instytucji zamawiających, które mają 
obowiązek wziąć je pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji, a w przypadku 
pominięcia danej analizy są zobowiązane 
do wyjaśnienia powodów jej 
nieuwzględnienia;

g) monitorowanie decyzji podejmowanych 
przez sądy i organy krajowe w następstwie

g) monitorowanie decyzji podejmowanych 
przez sądy i organy krajowe w następstwie 
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orzeczenia wydanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 
podstawie art. 267 Traktatu lub ustaleń 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego stwierdzających 
naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych w 
związku z projektami współfinansowanymi 
przez Unię; organ nadzoru zgłasza 
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych wszelkie naruszenia 
unijnych procedur udzielania zamówień, w 
przypadku gdy są one związane z 
zamówieniami finansowanymi, 
bezpośrednio lub pośrednio, ze środków 
Unii Europejskiej.

orzeczenia wydanego przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 
podstawie art. 267 Traktatu lub ustaleń 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego stwierdzających 
naruszenia unijnych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych w 
związku z projektami współfinansowanymi 
przez Unię; organ nadzoru zgłasza 
Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych wszelkie naruszenia 
unijnych procedur udzielania zamówień, w 
przypadku gdy są one związane z 
zamówieniami finansowanymi, 
bezpośrednio lub pośrednio, ze środków 
Unii Europejskiej.

Zadania, o których mowa w lit. e), 
pozostają bez uszczerbku dla 
wykonywania praw do środków 
odwoławczych na mocy prawa krajowego 
lub w ramach systemu ustanowionego na 
podstawie dyrektywy 89/665/EWG.

Zadania, o których mowa w lit. e), 
pozostają bez uszczerbku dla 
wykonywania praw do środków 
odwoławczych na mocy prawa krajowego 
lub w ramach systemu ustanowionego na 
podstawie dyrektywy 89/665/EWG.

Państwa członkowskie uprawniają organ 
nadzoru do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji instytucji 
zamawiających.

Państwa członkowskie uprawniają 
właściwe organy do kierowania naruszeń 
wykrytych w toku prowadzonych przez ten 
organ działań monitorujących i doradztwa 
prawnego do jurysdykcji, która jest 
właściwa na mocy prawa krajowego do 
celów weryfikacji decyzji podmiotów 
zamawiających.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ w państwach członkowskich prowadzi się już kontrolę i regulację zamówień 
publicznych, organy, które już są odpowiedzialne za te funkcje, powinny dostarczać 
informacji, przygotowywać sprawozdanie roczne i składać sprawozdania Komisji. W czasach 
kryzysu gospodarczego ważne jest upraszczanie zadań administracyjnych oraz racjonalne 
wykorzystywanie istniejących systemów i finansów publicznych.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, organ nadzoru 
działa jako właściwy punkt kontaktowy dla 
Komisji, gdy monitoruje ona stosowanie 
prawa unijnego oraz wykonanie budżetu 
Unii na podstawie art. 17 Traktatu o Unii 
Europejskiej oraz art. 317 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgłasza 
on do Komisji wszelkie przypadki 
naruszenia niniejszej dyrektywy w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia 
w odniesieniu do zamówień, które są 
bezpośrednio lub pośrednio finansowane 
przez Unię.

Bez uszczerbku dla ogólnych procedur i 
metod pracy ustanowionych przez Komisję 
do celów komunikacji i kontaktów z 
państwami członkowskimi, właściwe 
organy działają jako właściwy punkt 
kontaktowy dla Komisji, gdy monitoruje 
ona stosowanie prawa unijnego oraz 
wykonanie budżetu Unii na podstawie art. 
17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 
317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Zgłasza on do Komisji 
wszelkie przypadki naruszenia niniejszej 
dyrektywy w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia w odniesieniu do zamówień, 
które są bezpośrednio lub pośrednio 
finansowane przez Unię.

Komisja może w szczególności przekazać 
organowi nadzoru rozpatrzenie 
konkretnych spraw, jeżeli nie została 
jeszcze zawarta umowa lub można nadal 
przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 
Może ona również powierzyć organowi 
nadzoru przeprowadzenie działań 
monitorujących niezbędnych do 
zapewnienia wykonania środków, do 
których wdrożenia państwa członkowskie 
są zobowiązane w celu naprawy 
stwierdzonego przez Komisję naruszenia 
unijnych przepisów i zasad dotyczących 
zamówień publicznych.
Komisja może zobowiązać organ nadzoru 
do przeprowadzenia analizy 
domniemanych naruszeń unijnych 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych mających wpływ na projekty 
współfinansowane z budżetu Unii. 
Komisja może zlecić organowi nadzoru 
wykonanie działań następczych w 
odniesieniu do określonych spraw oraz 
dopilnowanie, aby właściwe organy 
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krajowe, stosując się do jego zaleceń, 
podjęły odpowiednie środki w związku z 
naruszeniami unijnych przepisów 
mających wpływ na realizację 
współfinansowanych projektów.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ w państwach członkowskich prowadzi się już kontrolę i regulację zamówień 
publicznych, organy, które już są odpowiedzialne za te funkcje, powinny dostarczać 
informacji, przygotowywać sprawozdanie roczne i składać sprawozdania Komisji. W czasach 
kryzysu gospodarczego ważne jest upraszczanie zadań administracyjnych oraz racjonalne 
wykorzystywanie istniejących systemów i finansów publicznych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone 
przez organ nadzoru w celu zapewnienia 
zgodności decyzji instytucji 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
zasadami Traktatu nie mogą zastępować 
ani naruszać roli Komisji jako instytucji 
stojącej na straży Traktatu. W przypadku 
gdy Komisja postanawia przekazać 
rozpatrzenie konkretnej sprawy zgodnie z 
ust. 4, zachowuje również prawo do 
podejmowania interwencji zgodnie z 
uprawnieniami powierzonymi jej na mocy 
Traktatu.

Działania w zakresie kontroli oraz 
egzekwowania przepisów prowadzone
przez właściwe organy w celu zapewnienia 
zgodności decyzji instytucji 
zamawiających z niniejszą dyrektywą i 
zasadami Traktatu nie mogą zastępować 
ani naruszać roli Komisji jako instytucji 
stojącej na straży Traktatu. W przypadku 
gdy Komisja postanawia przekazać 
rozpatrzenie konkretnej sprawy zgodnie z 
ust. 4, zachowuje również prawo do 
podejmowania interwencji zgodnie z 
uprawnieniami powierzonymi jej na mocy 
Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ w państwach członkowskich prowadzi się już kontrolę i regulację zamówień 
publicznych, organy, które już są odpowiedzialne za te funkcje, powinny dostarczać 
informacji, przygotowywać sprawozdanie roczne i składać sprawozdania Komisji. W czasach 
kryzysu gospodarczego ważne jest upraszczanie zadań administracyjnych oraz racjonalne 
wykorzystywanie istniejących systemów i finansów publicznych.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające przekazują 
krajowemu organowi nadzoru pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:

Instytucje zamawiające przekazują 
właściwym organom pełny tekst 
wszystkich zawartych umów o wartości 
równej lub przekraczającej:

a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;

a) 1 000 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy lub zamówień 
publicznych na usługi;

b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane.

b) 10 000 000 EUR w przypadku 
zamówień publicznych na roboty 
budowlane.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ w państwach członkowskich prowadzi się już kontrolę i regulację zamówień 
publicznych, organy, które już są odpowiedzialne za te funkcje, powinny dostarczać 
informacji, przygotowywać sprawozdanie roczne i składać sprawozdania Komisji. W czasach 
kryzysu gospodarczego ważne jest upraszczanie zadań administracyjnych oraz racjonalne 
wykorzystywanie istniejących systemów i finansów publicznych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych, organ 
nadzoru zapewnia nieograniczony, pełny, 
bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 

Nie naruszając krajowych przepisów 
dotyczących dostępu do informacji oraz 
zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych, właściwe 
organy zapewniają nieograniczony, pełny, 
bezpośredni i bezpłatny dostęp do 
zawartych umów, o których mowa w ust. 
6. Dostępu do pewnych części umów 
można odmówić, jeżeli ich ujawnienie 
mogłoby utrudnić stosowanie przepisów 
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prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub prywatnych, 
bądź mogłoby zaszkodzić uczciwej 
konkurencji pomiędzy nimi.

prawa lub byłoby sprzeczne z interesem 
publicznym, mogłoby zaszkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub prywatnych, 
bądź mogłoby zaszkodzić uczciwej 
konkurencji pomiędzy nimi.

Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku.

Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w rozsądnym 
terminie i nie później niż 45 dni od daty 
wniosku.

Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.

Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do umowy nie muszą 
wykazać żadnego bezpośredniego ani 
pośredniego interesu w związku z daną 
umową. Należy zezwolić odbiorcy 
informacji na ich upublicznienie.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ w państwach członkowskich prowadzi się już kontrolę i regulację zamówień 
publicznych, organy, które już są odpowiedzialne za te funkcje, powinny dostarczać 
informacji, przygotowywać sprawozdanie roczne i składać sprawozdania Komisji. W czasach 
kryzysu gospodarczego ważne jest upraszczanie zadań administracyjnych oraz racjonalne 
wykorzystywanie istniejących systemów i finansów publicznych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez organ nadzoru
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2.

Podsumowanie wszystkich działań 
prowadzonych przez właściwe organy
zgodnie z ust. 1–7 zamieszcza się w 
sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ w państwach członkowskich prowadzi się już kontrolę i regulację zamówień 
publicznych, organy, które już są odpowiedzialne za te funkcje, powinny dostarczać 
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informacji, przygotowywać sprawozdanie roczne i składać sprawozdania Komisji. W czasach 
kryzysu gospodarczego ważne jest upraszczanie zadań administracyjnych oraz racjonalne 
wykorzystywanie istniejących systemów i finansów publicznych.


