
AM\909885PL.doc PE494.566v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2011/0439(COD)

19.7.2012

POPRAWKI
43 - 132

Projekt opinii
Ramona Nicole Mănescu
(PE492.648v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))



PE494.566v01-00 2/52 AM\909885PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\909885PL.doc 3/52 PE494.566v01-00

PL

Poprawka 43
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby zagwarantować otwarcie 
zamówień udzielanych przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych 
na konkurencję, należy opracować przepisy 
koordynujące procedury udzielania 
zamówień w odniesieniu do zamówień 
powyżej określonej wartości. Taka 
koordynacja jest potrzebna, aby zapewnić 
działanie 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. Z uwagi na charakter 
sektorów objętych taką koordynacją 
powinna ona, zapewniając zastosowanie 
powyższych zasad, określić ramy dobrych 
praktyk handlowych oraz umożliwiać 
maksymalną elastyczność.

(2) Aby zagwarantować otwarcie 
zamówień udzielanych przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych 
na konkurencję, należy opracować przepisy 
koordynujące procedury udzielania 
zamówień w odniesieniu do zamówień 
powyżej określonej wartości. Taka 
koordynacja jest potrzebna, aby zapewnić 
działanie 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. Z uwagi na charakter 
sektorów objętych taką koordynacją 
powinna ona, zapewniając zastosowanie 
powyższych zasad, określić ramy dobrych 
praktyk handlowych oraz umożliwiać 
maksymalną elastyczność. Przepisy 
dotyczące zamówień publicznych muszą 
przestrzegać podziału kompetencji 
zagwarantowanego w art. 14 TFUE i 
Protokole nr 26 do TFUE. Stosowanie 
tych przepisów nie powinno zakłócać 
swobody instytucji publicznych w zakresie 
decydowania o sposobie wykonywania 
przez nie zadań użyteczności publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowych przepisów traktatu lizbońskiego.
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Poprawka 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby zagwarantować otwarcie 
zamówień udzielanych przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych 
na konkurencję, należy opracować przepisy 
koordynujące procedury udzielania 
zamówień w odniesieniu do zamówień 
powyżej określonej wartości. Taka 
koordynacja jest potrzebna, aby zapewnić 
działanie 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. Z uwagi na charakter 
sektorów objętych taką koordynacją 
powinna ona, zapewniając zastosowanie 
powyższych zasad, określić ramy dobrych 
praktyk handlowych oraz umożliwiać 
maksymalną elastyczność.

(2) Aby zagwarantować otwarcie 
zamówień udzielanych przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych 
na konkurencję, należy opracować przepisy 
koordynujące procedury udzielania 
zamówień w odniesieniu do zamówień 
powyżej określonej wartości. Taka 
koordynacja jest potrzebna, aby zapewnić 
działanie 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. Z uwagi na charakter 
sektorów objętych taką koordynacją 
powinna ona, zapewniając zastosowanie 
powyższych zasad, określić ramy dobrych 
praktyk handlowych oraz umożliwiać 
maksymalną elastyczność na wszystkich 
poziomach procedur udzielania zamówień 
publicznych, sprzyjającą szczególnie 
małym i średnim przedsiębiorstwom.

Or. fr

Poprawka 45
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 46
Petru Constantin Luhan



PE494.566v01-00 6/52 AM\909885PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. W tym celu należy 
zrewidować i zmodernizować obecne 
przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy 
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych oraz 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, aby 
zwiększyć efektywność wydatków 
publicznych, poprawiając dostęp małych i 
średnich przedsiębiorstw do zamówień
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.

Or. ro
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Poprawka 47
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Bezprawne działania uczestników 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
takie jak próby niewłaściwego wpływania 
na proces decyzyjny czy zawieranie 
porozumień z innymi kandydatami w celu 
zmanipulowania wyniku postępowania, 
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, 
zarówno w ramach danej procedury 
udzielania zamówień, jak i w ramach 
przyszłych procedur udzielania zamówień 
publicznych prowadzonych na obszarze 
Unii Europejskiej.

Or. ro

Poprawka 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) 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. 

(25) 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. 
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Podmioty zamawiające 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, 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 w obszarze innowacji 
i pomóc państwom członkowskim w 
realizacji celów Unii innowacji. Należy 
zatem ustanowić specjalną procedurę 
udzielania zamówienia umożliwiającą 
podmiotom 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.

Podmioty zamawiające powinny 
optymalnie pod względem strategicznym 
wykorzystać zamówienia publiczne w celu 
wspierania badań i innowacji, zwłaszcza 
na szczeblu regionalnym i lokalnym. 
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, 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 w obszarze innowacji 
i pomóc państwom członkowskim w 
realizacji celów Unii innowacji. Należy
zatem ustanowić specjalną procedurę 
udzielania zamówienia umożliwiającą 
podmiotom 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. fr

Poprawka 49
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(27) Publikację informacji dotyczących 
zamówień w znacznym stopniu można 
ułatwić m.in. stosując środki informacji i 
komunikacji elektronicznej, zwiększające 
skuteczność i przejrzystość procesu 
udzielania zamówień dzięki ograniczaniu 
stanowiącej przeszkodę złożoności 
przepisów. 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.

Or. fr

Poprawka 50
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Na unijnych rynkach zamówień 
publicznych występuje silna tendencja do 
agregacji zapotrzebowania przez 
publicznych nabywców w celu uzyskania 
korzyści skali, w tym niższych cen i 
kosztów transakcyjnych, oraz w celu 

(28) Na unijnych rynkach zamówień 
publicznych występuje silna tendencja do 
agregacji zapotrzebowania przez 
publicznych nabywców w celu uzyskania 
korzyści skali, w tym niższych cen i 
kosztów transakcyjnych, oraz w celu 
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poprawy i profesjonalizacji zarządzania 
zamówieniami. Można to uzyskać poprzez 
koncentrację zakupów pod względem 
liczby zaangażowanych podmiotów 
zamawiających bądź wolumenu i wartości 
w czasie. Agregacja i centralizacja 
zakupów powinny jednak być dokładnie 
monitorowane w celu uniknięcia 
nadmiernej koncentracji siły nabywczej i 
zmowy oraz w celu zachowania 
przejrzystości i konkurencji, jak również 
możliwości dostępu małych i średnich 
przedsiębiorstw do rynku.

poprawy i profesjonalizacji zarządzania 
zamówieniami. Można to uzyskać poprzez 
koncentrację zakupów pod względem 
liczby zaangażowanych podmiotów 
zamawiających bądź wolumenu i wartości 
w czasie. Agregacja i centralizacja 
zakupów powinny jednak być dokładnie 
monitorowane w celu uniknięcia 
nadmiernej koncentracji siły nabywczej i 
zmowy oraz w celu zachowania 
przejrzystości i konkurencji, jak również 
zwiększenia możliwości dostępu małych i 
średnich przedsiębiorstw do rynku 
zachęcając do większej elastyczności i 
sprężystości w ramach procedur 
udzielania zamówień publicznych.

Or. fr

Poprawka 51
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Wspólne udzielanie zamówień przez 
podmioty zamawiające z różnych państw 
członkowskich napotyka obecnie 
wyjątkowe trudności prawne, dotyczące w 
szczególności konfliktów ustawodawstw 
krajowych. Mimo że dyrektywa 
2004/17/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. 
Podmioty zamawiające z różnych państw 
członkowskich mogą być zainteresowane 
współpracą i wspólnym udzielaniem 
zamówień w celu maksymalnego 
wykorzystania potencjału rynku

(34) Wspólne udzielanie zamówień przez 
podmioty zamawiające z różnych państw 
członkowskich napotyka obecnie 
wyjątkowe trudności prawne, dotyczące w 
szczególności konfliktów ustawodawstw 
krajowych. Mimo że dyrektywa 
2004/17/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. 
Podmioty zamawiające z różnych państw 
członkowskich mogą być zainteresowane 
współpracą i wspólnym udzielaniem 
zamówień w celu maksymalnego 
wykorzystania potencjału rynku 
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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 pojedynczy podmiot 
zamawiający. Należy zatem ustanowić 
nowe przepisy dotyczące wspólnych 
zamówień transgranicznych, określające 
prawodawstwo mające zastosowanie, w 
celu ułatwienia współpracy pomiędzy 
podmiotami zamawiającymi w ramach 
całego jednolitego rynku. Ponadto 
podmioty 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.

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 pojedynczy podmiot 
zamawiający. Należy zatem ustanowić 
nowe przepisy dotyczące wspólnych 
zamówień transgranicznych, określające 
prawodawstwo mające zastosowanie, w 
celu ułatwienia współpracy pomiędzy 
podmiotami zamawiającymi w ramach 
całego jednolitego rynku. Ponadto 
podmioty 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. Podobnie 
w kontekście transgranicznych zamówień 
publicznych absolutnie konieczne jest 
wyjaśnienie kwestii związanych z prawem 
własności intelektualnej.

Or. ro

Poprawka 52
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

przedmiotem zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Główną procedurą powinien być wybór oferty o najlepszej relacji jakości do ceny czyli oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie. Nie ma potrzeby wprowadzania drugiego kryterium, czyli 
najniższych kosztów, ponieważ kryterium ceny jest już uwzględnione w ofercie 
najkorzystniejszej ekonomicznie.

Poprawka 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 54
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 55
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(46) Uzupełnieniem działań właściwych 
dla poszczególnych sektorów musi być 
dostosowanie dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych uprawniające 
podmioty zamawiające do realizacji celów 
strategii „Europa 2020” w ramach ich 
strategii zakupowych. Dlatego też należy 
jasno określić, że podmioty zamawiające 
mogą ustalać ofertę najkorzystniejszą 
ekonomicznie z zastrzeżeniem zasady 
gospodarności i odpowiedniej jakości, 
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 
tego rodzaju metodyki jej stosowanie 
powinno być obowiązkowe.

Or. fr

Poprawka 56
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 57 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Ocena wykazała, że państwa 
członkowskie nie monitorują wdrażania i 
funkcjonowania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych w sposób spójny i 
systematyczny. Ma to negatywny wpływ 
na prawidłowe wdrażanie przepisów 
wynikających z przedmiotowych 
dyrektyw, co stanowi główne źródło 
kosztów i niepewności. Kilkanaście państw 
członkowskich powołało centralne krajowe 
organy do spraw zamówień publicznych, 
jednak zadania powierzone tym organom 
różnią się znacznie w poszczególnych 
państwach członkowskich. Bardziej 
przejrzyste, spójne i autorytatywne 
mechanizmy monitorowania i kontroli 
zwiększyłyby wiedzę na temat 
funkcjonowania przepisów dotyczących 
zamówień, poprawiłyby pewność prawną 
dla podmiotów gospodarczych i
podmiotów zamawiających oraz 
przyczyniłyby się do ustanowienia 
równych warunków działania.
Mechanizmy takie mogłyby służyć jako 
narzędzia wykrywania i wczesnego 
rozwiązywania problemów, zwłaszcza w 
odniesieniu do projektów 
współfinansowanych przez Unię, oraz 
identyfikacji niedociągnięć strukturalnych.
Istnieje szczególnie duża potrzeba
koordynacji tych mechanizmów w celu 
zagwarantowania spójnego stosowania, 
kontroli i monitorowania polityki 
zamówień publicznych, jak również 
systematycznej oceny wyników polityki 
zamówień w całej Unii.

(57) Ocena wykazała, że państwa 
członkowskie nie wspierają i nie 
monitorują wdrażania i funkcjonowania 
przepisów dotyczących zamówień 
publicznych w sposób spójny i 
systematyczny. Ma to negatywny wpływ 
na prawidłowe wdrażanie przepisów 
wynikających z przedmiotowych 
dyrektyw, co stanowi główne źródło 
kosztów i niepewności. Kilkanaście państw 
członkowskich powołało centralne krajowe 
organy do spraw zamówień publicznych, 
jednak zadania powierzone tym organom 
różnią się znacznie w poszczególnych 
państwach członkowskich. Bardziej 
przejrzyste, spójne i autorytatywne 
mechanizmy informowania,
monitorowania i kontroli zwiększyłyby 
wiedzę na temat funkcjonowania 
przepisów dotyczących zamówień, 
poprawiłyby pewność prawną dla 
podmiotów gospodarczych i instytucji
zamawiających oraz przyczyniłyby się do 
ustanowienia równych warunków 
działania. Mechanizmy takie mogłyby 
służyć jako narzędzia zapobiegania,
wykrywania i wczesnego rozwiązywania 
problemów, zwłaszcza w odniesieniu do 
projektów współfinansowanych przez 
Unię, oraz identyfikacji niedociągnięć 
strukturalnych. Szczególnie istotne jest 
zapewnienie koordynacji tych 
mechanizmów w celu zagwarantowania 
spójnego stosowania, kontroli i 
monitorowania polityki zamówień 
publicznych, jak również systematycznej 
oceny jej wyników w całej Unii.

Or. ro

Poprawka 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 58
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 59 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59) Nie wszystkie podmioty zamawiające 
mogą dysponować wewnętrzną wiedzą 
fachową niezbędną do realizacji zamówień 
skomplikowanych pod względem 
ekonomicznym lub technicznym. W tym 
kontekście odpowiednie wsparcie 
profesjonalne będzie efektywnym 
uzupełnieniem działań w zakresie 
monitorowania i kontroli. Z jednej strony 
cel ten może zostać osiągnięty za pomocą 

(59) W związku z tym, że niektóre 
instytucje zamawiające, w szczególności
na szczeblu regionalnym i lokalnym, nie 
dysponują wewnętrzną wiedzą fachową 
niezbędną do realizacji zamówień 
skomplikowanych pod względem 
ekonomicznym lub technicznym, 
odpowiednie wsparcie profesjonalne 
będzie efektywnym uzupełnieniem działań 
w zakresie monitorowania i kontroli. Z 
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narzędzi dzielenia się wiedzą (centrów 
wiedzy) oferujących pomoc techniczną 
podmiotom zamawiającym; z drugiej 
strony podmioty gospodarcze, między 
innymi MŚP, powinny korzystać z pomocy 
administracyjnej, w szczególności w 
przypadku udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia w kontekście 
transgranicznym.

jednej strony cel ten może zostać 
osiągnięty za pomocą narzędzi dzielenia 
się wiedzą (centrów wiedzy) oferujących 
pomoc techniczną podmiotom 
zamawiającym; z drugiej strony podmioty 
gospodarcze, między innymi MŚP, 
powinny korzystać z pomocy 
administracyjnej, w szczególności w 
przypadku udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia w kontekście 
transgranicznym.

Or. ro

Poprawka 59
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 60 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Struktury lub mechanizmy 
monitorowania, nadzoru i wsparcia 
funkcjonują już na szczeblu krajowym i 
mogą oczywiście zostać wykorzystane do 
zapewnienia monitorowania, realizacji i 
kontroli zamówień publicznych oraz do 
zagwarantowania niezbędnego wsparcia 
dla podmiotów zamawiających i 
wykonawców.

(60) Struktury lub mechanizmy 
monitorowania, nadzoru i wsparcia 
funkcjonują już na szczeblu krajowym i 
mogą oczywiście zostać wykorzystane do 
zapewnienia monitorowania, realizacji i 
kontroli zamówień publicznych oraz do 
zagwarantowania niezbędnego wsparcia w 
związku z wszystkimi czynnościami w 
ramach procedury udzielania zamówień 
publicznych dla podmiotów 
zamawiających, zwłaszcza dla organów 
regionalnych i lokalnych, i wykonawców, 
a w szczególności małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 60
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 61 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61 a) Ponadto Komisja powinna 
zachęcać państwa członkowskie do 
regularnego prowadzenia szkoleń, 
kampanii informacyjnych i konsultacji 
skierowanych do władz regionalnych i 
lokalnych oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw, jak również do 
zaangażowania innych zainteresowanych 
podmiotów celem zapewnienia 
świadomego udziału w procedurach 
zamówień publicznych i zmniejszenia 
liczby błędów oraz szerzenia wymaganej 
wiedzy specjalistycznej w instytucjach 
zamawiających władz lokalnych i 
regionalnych, tak by wdrożyć innowacyjne 
procedury udzielania zamówień 
publicznych.

Or. ro

Poprawka 61
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup lub inną formę 
nabycia robót budowlanych, dostaw lub 
usług przez co najmniej jeden podmiot 
zamawiający od wykonawców wybranych 
przez ten podmiot zamawiający, pod 
warunkiem że roboty budowlane, dostawy 
lub usługi są przeznaczone na potrzeby 
wykonywania jednego z rodzajów 
działalności, o których mowa w art. 5–11.

Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup robót 
budowlanych, dostaw lub usług w drodze 
zamówień publicznych przez co najmniej 
jeden podmiot zamawiający od 
wykonawców wybranych przez ten 
podmiot zamawiający, pod warunkiem że 
te roboty budowlane, dostawy lub usługi są 
przeznaczone na potrzeby wykonywania 
jednego z rodzajów działalności, o których 
mowa w art. 5–11. Niniejsza dyrektywa 
nie dotyczy zatem zamówień 
niezwiązanych z działaniami użyteczności 
publicznej.
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Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie zamówień ma jedynie zastosowanie do „zamówień” obejmujących 
dzierżawę i wynajem. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości roboty budowlane, 
dostawy lub usługi, które nie są przeznaczone do celów publicznych i nie przynoszą 
bezpośrednich korzyści instytucji zamawiającej, nie podlegają prawu zamówień publicznych 
(C-451/08).

Poprawka 62
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 –akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup lub inną formę 
nabycia robót budowlanych, dostaw lub 
usług przez co najmniej jeden podmiot 
zamawiający od wykonawców wybranych 
przez ten podmiot zamawiający, pod 
warunkiem że roboty budowlane, dostawy 
lub usługi są przeznaczone na potrzeby 
wykonywania jednego z rodzajów 
działalności, o których mowa w art. 5–11.

Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup robót 
budowlanych, dostaw lub usług w ramach 
zamówień publicznych przez co najmniej 
jeden podmiot zamawiający od 
wykonawców wybranych przez ten 
podmiot zamawiający, pod warunkiem że 
roboty budowlane, dostawy lub usługi są 
przeznaczone na potrzeby wykonywania 
jednego z rodzajów działalności, o których 
mowa w art. 5–11.

Or. de

Poprawka 63
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Całość robót budowlanych, dostaw lub 
usług, nawet zakupionych w ramach 
różnych umów, stanowi pojedyncze 
zamówienie w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, o ile umowy są częścią jednego 

skreślony



PE494.566v01-00 20/52 AM\909885PL.doc

PL

projektu.

Or. en

Uzasadnienie

To sformułowanie jest zbyt ogólne i za mało precyzyjne.

Poprawka 64
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Całość robót budowlanych, dostaw lub 
usług, nawet zakupionych w ramach 
różnych umów, stanowi pojedyncze 
zamówienie w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, o ile umowy są częścią jednego 
projektu.

skreślony

Or. de

Poprawka 65
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego; w tym kontekście podmiot, 
który działa w zwykłych warunkach 
rynkowych, ma na celu osiągnięcie zysku i 
ponosi straty wynikające z prowadzenia 
działalności, nie działa w celu 
zaspokojenia potrzeb w interesie ogólnym 
niemających charakteru przemysłowego 

a) został ustanowiony lub działa w 
szczególnym celu zaspokajania potrzeb w 
interesie ogólnym, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego;
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ani handlowego;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie obecnej definicji zawartej w art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/17/WE – ta 
definicja jest zatwierdzona i pozwoli uniknąć braku pewności prawa.

Poprawka 66
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) usług arbitrażowych lub 
pojednawczych;

b) usług arbitrażowych lub pojednawczych, 
usług prawnych oraz notarialnych;

Or. de

Poprawka 67
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) obrony cywilnej, ochrony ludności 
przed skutkami klęsk żywiołowych i 
codziennej ochrony przed zagrożeniami;

Or. de

Poprawka 68
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zamówień udzielanych na podstawie 
praw specjalnych lub wyłącznych, które są 
zgodne z traktatami UE;

Or. de

Poprawka 69
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, operacji przeprowadzanych z 
Europejskim Instrumentem Stabilności 
Finansowej oraz transakcji zawieranych 
przez instytucje zamawiające w celu 
pozyskania funduszy lub kapitału;

Or. de

Poprawka 70
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Zamówienia na usługi udzielane na 

podstawie praw wyłącznych
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do zamówień na usługi udzielanych 
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podmiotowi, który sam jest instytucją 
zamawiającą w rozumieniu art. 2 ust. 1, 
ani też związkowi instytucji 
zamawiających, na podstawie prawa 
wyłącznego przysługującego im na mocy 
opublikowanych obowiązujących 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych zgodnie z 
postanowieniami Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 25 z obowiązującej dyrektywy 2004/17/WE. Artykuł ten ma znaczenie dla 
działania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym; wyklucza on zamówienia 
publiczne na usługi oparte na prawie wyłącznym zapisanym w publicznych przepisach 
ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, zgodnie z Traktatem. Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości zastosował to postanowienie w sprawie C-360/96.

Poprawka 71
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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) co najmniej 80% objętej zamówieniem 
działalności tej osoby prawnej jest 
prowadzone na potrzeby instytucji 
zamawiającej sprawującej kontrolę lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą;

Or. en

Poprawka 72
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 44 – 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 zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

b) co najmniej 80% działalności tej osoby 
prawnej, która stanowi przedmiot 
zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą;

Or. de

Poprawka 73
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca 
sprawuje nad daną osobą prawną 
kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami w 
rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Litera a) akapitu pierwszego jest wystarczająco jasna – powtórzenie jest niepotrzebne.

Poprawka 74
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca 
sprawuje nad daną osobą prawną 
kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami w 
rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

skreślony

Or. de

Poprawka 75
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 76
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby b) co najmniej 80% objętej zamówieniem
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prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

działalności tej osoby prawnej jest 
prowadzone na potrzeby instytucji 
zamawiających sprawujących kontrolę lub 
na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez te instytucje 
zamawiające;

Or. en

Poprawka 77
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

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) co najmniej 80% działalności tej osoby 
prawnej, która stanowi przedmiot 
zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

Or. de

Poprawka 78
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające sprawują wspólnie kontrolę 
nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki:

skreślony

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających;
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b) wspomniane instytucje zamawiające 
mogą wspólnie wywierać decydujący 
wpływ na cele strategiczne oraz istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej;
c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;
d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

Or. en

Uzasadnienie

Ta daleko idąca wykładnia orzeczenia ETS jest niepotrzebna i nie przyczynia się do skrócenia 
i doprecyzowania tekstu.

Poprawka 79
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające sprawują wspólnie kontrolę 
nad daną osobą prawną, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki:

skreślony

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających;
b) wspomniane instytucje zamawiające 
mogą wspólnie wywierać decydujący 
wpływ na cele strategiczne oraz istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej;
c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;
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d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

Or. de

Poprawka 80
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 81
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) celem partnerstwa jest wykonanie 
zadania użyteczności publicznej 
powierzonego wszystkim uczestniczącym 
instytucjom publicznym lub wykonanie 
zadania pomocniczego koniecznego do 
wykonania danego zadania użyteczności 
publicznej powierzonego wszystkim 
instytucjom publicznym;

Or. en
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Poprawka 82
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

skreślona

Or. en

Poprawka 83
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa podlega względom interesu 
publicznego, a usługi oraz niezbędne 
usługi pomocnicze odnoszą się do niego;

Or. de

Poprawka 84
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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;

skreślona

Or. de
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Poprawka 85
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – 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 publiczne nie 
prowadzą na otwartym rynku więcej niż 
20% mierzonej obrotami działalności 
będącej przedmiotem umowy;

Or. en

Uzasadnienie

To wyjaśnienie jest niezbędne, aby nie wywoływać sporów prawnych.

Poprawka 86
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 87
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 88
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) zadanie wykonują wyłącznie 
zainteresowane organy publiczne, bez 
udziału podmiotu prywatnego, z 
wyjątkiem instytucji zamawiających, które 
uczestniczą we współpracy jako podmiot 
prawa publicznego w rozumieniu art. 2 
ust. 4.

Or. en

Poprawka 89
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Brak udziałów podmiotów prywatnych, o 
którym mowa w ust. 1–4, weryfikuje się na 
etapie udzielenia zamówienia lub 
zawarcia umowy.

skreślony

Or. en
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Poprawka 90
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wyłączenia przewidziane w ust. 1–4 
przestają obowiązywać w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych zamówień na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania zamówień, chyba że nabycie 
udziałów przez podmiot prywatny jest 
egzekwowane prawnie lub nie było 
przewidziane w momencie składania 
pierwotnego zamówienia.

Or. en

Poprawka 91
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia dla zakładów pracy 
chronionej oraz wykonawców, których 
głównym celem jest społeczna i zawodowa 
integracja pracowników 
niepełnosprawnych oraz pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
lub przewidzieć możliwość realizacji 
takich zamówień w ramach programów 
zatrudnienia chronionego, pod warunkiem 
że ponad 30 % osób zatrudnionych przez te 
zakłady, przez tych wykonawców lub w 
ramach tych programów stanowią 

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia dla zakładów pracy 
chronionej oraz wykonawców, których 
głównym celem jest społeczna i zawodowa 
integracja pracowników 
niepełnosprawnych oraz pracowników 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
lub przewidzieć możliwość realizacji 
takich zamówień w ramach programów 
zatrudnienia chronionego, pod warunkiem 
że ponad 30% osób zatrudnionych przez te 
zakłady, przez tych wykonawców lub w 
ramach tych programów stanowią osoby
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pracownicy niepełnosprawni lub 
pracownicy znajdujący się w niekorzystnej 
sytuacji.

niepełnosprawne lub osoby znajdujące się 
w niekorzystnej sytuacji. Do kategorii 
„osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji” zalicza się między innymi: 
bezrobotnych, osoby mające szczególne 
trudności z integracją, osoby zagrożone 
wykluczeniem, członków grup szczególnie 
wrażliwych i członków 
nieuprzywilejowanych mniejszości.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji” należy doprecyzować, ponieważ jest 
on znacznie szerszy niż termin „osoby niepełnosprawne” przywoływany w obecnie 
obowiązujących dyrektywach. Definicja ta zapewnia większą jasność prawa.

Poprawka 92
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) braku konkurencji ze względów 
technicznych;

(i) braku konkurencji ze względów
prawnych lub technicznych;

Or. de

Poprawka 93
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności 
spowodowanej siłą wyższą – terminy 
przewidziane dla procedury otwartej, 

e) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności 
spowodowanej nieprzewidzianymi dla 
instytucji zamawiającej okolicznościami –
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procedury ograniczonej lub procedury 
negocjacyjnej z uprzednim zaproszeniem 
do ubiegania się o zamówienie nie mogą 
być dotrzymane. Okoliczności 
przywoływane w celu uzasadnienia pilnej 
konieczności nie mogą być w żadnym 
wypadku wywołane przez podmiot 
zamawiający;

terminy przewidziane dla procedury 
otwartej, procedury ograniczonej lub 
procedury negocjacyjnej z uprzednim 
zaproszeniem do ubiegania się o 
zamówienie nie mogą być dotrzymane.
Okoliczności przywoływane w celu 
uzasadnienia pilnej konieczności nie mogą 
być w żadnym wypadku wywołane przez 
podmiot zamawiający;

Or. de

Poprawka 94
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Okres obowiązywania umowy ramowej nie 
przekracza sześciu lat, poza wyjątkowymi 
przypadkami, które są należycie 
uzasadnione, w szczególności ze względu 
na przedmiot umowy ramowej. Okres 
obowiązywania umowy ramowej w 
zakresie utrzymania oparty jest na cyklu 
życia danych robót budowlanych lub 
dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozwiązać problemy, takie jak w przypadku zamówień na utrzymanie na przykład wind.

Poprawka 95
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające mogą stosować 
aukcje elektroniczne, w których 
przedstawiane są nowe, obniżane ceny lub 
nowe wartości dotyczące niektórych 
elementów ofert.

Jedynie w przypadku standardowych 
usług i dostaw podmioty zamawiające 
mogą stosować aukcje elektroniczne, w 
których przedstawiane są nowe, obniżane 
ceny lub nowe wartości dotyczące 
niektórych elementów ofert.

Or. en

Poprawka 96
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Podmioty zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna z 
obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii lub z ustawodawstwa 
krajowego w dziedzinie prawa socjalnego i 
prawa pracy lub prawa ochrony 
środowiska, lub układów zbiorowych 
mających zastosowanie w miejscu 
realizacji robót budowlanych, usługi lub 
dostawy, bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XIV, oraz pod warunkiem, 
że są one związane z przedmiotem 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 97
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 98
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Nie naruszając krajowych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych dotyczących 
wynagradzania z tytułu niektórych usług, 
kryteriami, na podstawie których podmioty 
zamawiające udzielają zamówień, są:

Or. en

Poprawka 99
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; skreślona
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Or. fr

Poprawka 100
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. en

Poprawka 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. fr

Poprawka 102
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Podmiot zamawiający szacuje koszty przy 
pomocy podejścia opartego na analizie 
kosztów i wyników, takiego jak podejście 
oparte na rachunku kosztów cyklu życia, 
zgodnie z warunkami określonymi w art. 
77.
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Or. fr

Poprawka 103
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W odniesieniu do produktów i usług o 
wysokim poziomie standardyzacji 
najważniejszym kryterium udzielenia 
zamówienia jest cena.
Pozostałe kryteria mogą obejmować w 
szczególności:

Or. fr
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Poprawka 105
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślone

Or. fr

Poprawka 106
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że udzielanie niektórych 
rodzajów zamówień jest oparte na 
kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, z zastrzeżeniem zasady 
gospodarności i odpowiedniej jakości, 
zgodnie z zasadami, o których mowa w 
ust. 1 i ust. 2.

Or. fr

Poprawka 107
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 5 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. 
a), podmiot zamawiający określa 
odpowiednią wagę przypisaną każdemu z 
kryteriów wybranych do celów ustalenia 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
podmiot zamawiający określa odpowiednią 
wagę przypisaną każdemu z kryteriów 
wybranych do celów ustalenia oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie.

Or. fr

Poprawka 108
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) przedstawiona cena lub koszt są o 
ponad 50 % niższe niż średnia cena lub 
średni koszt pozostałych ofert;
b) przedstawiona cena lub koszt są o 
ponad 20 % niższe niż cena lub koszt 
drugiej najtańszej oferty;
c) złożono co najmniej pięć ofert.

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 109
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli w przypadku danego zamówienia,
oferty odnoszące się do świadczenia 
wydają się rażąco niskie, instytucja 
zamawiająca, przed odrzuceniem tych 
ofert, zwraca się na piśmie do oferenta o 
podanie szczegółów, dotyczących tych 
składowych elementów ofert, które uważa 
za istotne.
Odnośne wyjaśnienia mogą w 
szczególności dotyczyć:

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 110
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wybranych rozwiązań technicznych lub
wyjątkowo korzystnych warunków, 
którymi dysponuje oferent na potrzeby 
dostawy towarów lub usług bądź realizacji 
robót budowlanych;

b) wybranych rozwiązań technicznych
i/lub wyjątkowo korzystnych warunków, 
którymi dysponuje oferent na potrzeby 
dostawy towarów lub usług bądź realizacji 
robót budowlanych;

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 111
Peter Simon
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony zatrudnienia i warunków pracy 
obowiązującymi w miejscu, w którym 
mają być realizowane roboty, usługi lub 
dostawy;

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 112
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmiot zamawiający weryfikuje 
dostarczone informacje poprzez 
konsultacje z oferentem.

skreślony

Może on odrzucić ofertę wyłącznie w 
przypadku, gdy dowody nie uzasadniają 
niskiego poziomu ceny lub kosztów, 
biorąc pod uwagę elementy, o których 
mowa w ust. 3.
Podmioty zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
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przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XIV.

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 113
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli podmiot zamawiający 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 ten podmiot 
zamawiający, że pomoc ta była zgodna z 
zasadami rynku wewnętrznego w 
rozumieniu art. 107 Traktatu. W 
przypadku odrzucenia oferty w takich 
okolicznościach podmiot zamawiający 
powiadamia o tym fakcie Komisję.

5. Jeżeli podmiot zamawiający 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 ten podmiot 
zamawiający, że pomoc ta została 
przyznana w sposób zgodny z prawem. W 
przypadku odrzucenia oferty w takich 
okolicznościach podmiot zamawiający 
powiadamia o tym fakcie Komisję.

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 114
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 79 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim, na ich 
wniosek, zgodnie z art. 97, wszelkie 
informacje dotyczące dowodów i 
dokumentów przedstawianych w związku z 
aspektami wymienionymi w ust. 3.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 115
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zależność pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą jest podstawowym elementem prawa 
zobowiązań. Wniosek doprowadzi do sytuacji, w których podwykonawca będzie usiłował być 



AM\909885PL.doc 45/52 PE494.566v01-00

PL

opłacany bezpośrednio przez instytucję zamawiającą i może pozbawić tę instytucję prawa do 
wstrzymania płatności od wykonawcy z ważnych powodów dotyczących wykonania umowy.

Poprawka 116
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 117
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Przepisy ust. 1 nie naruszają kwestii 
odpowiedzialności głównego wykonawcy.
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Or. en

Poprawka 118
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 119
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia na usługi, o których 
mowa w art. 84, informują o swoim 
zamiarze za pomocą ogłoszenia o 
zamówieniu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Szczególne traktowanie usług jest uzasadnione wyłącznie pod warunkiem, że ma ono 
zastosowanie do wszystkich usług o takim samym charakterze – nie należy dyskryminować 
usług prawnych podlegających tym samym zasadom poufności.

Poprawka 120
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmioty zamawiające zamierzające 
udzielić zamówienia na usługi, o których 
mowa w art. 84, informują o swoim 
zamiarze za pomocą ogłoszenia o 
zamówieniu.

skreślony

Or. de

Poprawka 121
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 
2, zawierają informacje określone w 
załączniku XVIII zgodnie ze 
standardowymi formularzami. Komisja 
ustanawia standardowe formularze. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
100.

skreślony

Or. en

Poprawka 122
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
zawierają informacje określone w 
załączniku XVIII zgodnie ze 
standardowymi formularzami. Komisja 
ustanawia standardowe formularze. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

3. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, 
zawierają informacje określone w 
załączniku XVIII zgodnie ze 
standardowymi formularzami.
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procedurą doradczą, o której mowa w art. 
100.

Or. de

Poprawka 123
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
są publikowane zgodnie z art. 65.

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, są 
publikowane zgodnie z art. 65.

Or. en

Poprawka 124
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
są publikowane zgodnie z art. 65.

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, są 
publikowane zgodnie z art. 65.

Or. de

Poprawka 125
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 

skreślony
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rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając podmiotom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

Or. en

Poprawka 126
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie procedury udzielania 
zamówień objętych zakresem niniejszego 
rozdziału, zapewniając pełną zgodność z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców oraz 
umożliwiając podmiotom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

skreślony

Or. de

Poprawka 127
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają 
podmiotom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 

2. Państwa członkowskie zapewniają 
podmiotom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
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kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.
Państwa członkowskie mogą także 
postanowić, że wyboru usługodawcy nie 
dokonuje się wyłącznie w oparciu o 
kryterium ceny za realizację usługi.

kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.

Or. en

Poprawka 128
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Poprawka 129
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 93

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. de

Poprawka 130
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 94 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje przechowuje się przez co 2. Informacje przechowuje się przez co 
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najmniej cztery lata od daty udzielenia 
zamówienia, tak aby przez cały ten okres 
podmiot zamawiający był w stanie 
dostarczyć niezbędne informacje Komisji 
lub krajowemu organowi nadzoru, jeżeli 
przedstawią takie żądanie.

najmniej cztery lata od daty udzielenia 
zamówienia, tak aby przez cały ten okres 
podmiot zamawiający był w stanie 
dostarczyć niezbędne informacje Komisji, 
jeżeli przedstawi ona takie żądanie.

Or. en

Poprawka 131
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 96 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie udostępniają 
struktury wsparcia technicznego, aby 
zapewniać podmiotom zamawiającym 
doradztwo prawne i gospodarcze, 
przekazywać im wytyczne i udzielać im 
pomocy w przygotowywaniu i 
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie 
zamówienia. Państwa członkowskie 
zapewniają także każdemu podmiotowi 
zamawiającemu możliwość uzyskania 
kompetentnej pomocy i doradztwa w 
indywidualnych sprawach. W związku z 
tym należy poświęcić szczególną uwagę i 
udzielić silnego wsparcia organom 
lokalnym, zwłaszcza małym samorządom 
terytorialnym.

Or. fr

Poprawka 132
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XVII a (nowy)



PE494.566v01-00 52/52 AM\909885PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Następujące usługi prawnicze:
79112000-2 Usługi reprezentacji prawnej
79100000-5 Usługi prawnicze
79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa 
prawnego i reprezentacji prawnej
79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa 
prawnego
79112100-3 Usługi reprezentacji 
akcjonariuszy
79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie 
patentów i praw autorskich
79121000-8 Usługi doradztwa w zakresie 
praw autorskich
79121100-9 Usługi doradztwa w zakresie 
praw autorskich do oprogramowania
79130000-4 Usługi w zakresie 
dokumentów oraz uwierzytelniania
79131000-1 Usługi w zakresie 
dokumentów
79132000-8 Usługi uwierzytelniania
79140000-7 Doradztwo prawne i usługi 
informacyjne

Or. en

Uzasadnienie

Szczególne traktowanie usług jest uzasadnione wyłącznie pod warunkiem, że odnosi się ono 
do wszystkich usług tego samego rodzaju.


