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Poprawka 57
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 14, art. 45 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62 i
art. 114 oraz protokół nr 26,

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ta musi mieć wyraźny wymiar społeczny, a zatem szerszą podstawę prawną.

Poprawka 58
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Udzielanie zamówień publicznych 
przez instytucje państwa członkowskiego 
lub w ich imieniu musi być zgodne z 
zasadami traktatów 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 i
zasada przejrzystości, oraz z podziałem 
kompetencji ujętym w art. 14 ust. 1 TFUE 
i w protokole nr 26. W rozporządzeniu 
europejskim w sprawie zamówień 
publicznych należy uwzględnić znaczną 
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zagwarantowania, że zasady te mają 
praktyczne zastosowanie, a zamówienia 
publiczne podlegają konkurencji.

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

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowych postanowień traktatu lizbońskiego.

Poprawka 59
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020”12

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 

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

umożliwić zamawiającym lepsze 
wykorzystanie zamówień publicznych na 
rzecz zgodności zrównoważonego rozwoju 
z prawami socjalnymi i prawami pracy 
oraz innymi wspólnymi celami 
społecznymi, a także aby zwiększyć w ten 
sposób efektywność wydatków 
publicznych, zapewniając najlepsze 
możliwe wyniki w zakresie stosunku 
kosztów do korzyści i 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 uproszczenia 
unijnych zasad udzielania zamówień 
publicznych, zwłaszcza w odniesieniu do 
metody stosowanej w celu osiągnięcia 
założeń dotyczących zrównoważonego 
rozwoju, które powinny być włączone do 
polityki zamówień publicznych, oraz
doprecyzowania podstawowych pojęć i 
koncepcji w celu zapewnienia większej 
pewności prawa oraz uwzględnienia 
niektórych aspektów odpowiedniego 
ugruntowanego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie regiony określają własne strategie na rzecz wzrostu gospodarczego i rozwoju 
służące stworzeniu integracyjnych społeczeństw i zwiększeniu swojej atrakcyjności jako 
miejsc, w których dobrze się mieszka i pracuje. Dlatego też zasady udzielania zamówień 
publicznych muszą dawać władzom publicznym możliwość używania zamówień publicznych 
do realizacji polityki społecznej, sprzyjania zrównoważonemu wzrostowi i rozwojowi oraz do 
zachowania i ochrony środowiska.

Poprawka 60
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 61
Jens Nilsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5 a) Niniejsza dyrektywa zapewnia 
egzekwowanie dyrektywy 2001/23/WE w 
sprawie zbliżania ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się do 
ochrony praw pracowniczych w 
przypadku przejęcia przedsiębiorstw, 
zakładów lub części przedsiębiorstw lub 
zakładów w celu zapewnienia 
poszanowania zasad równej konkurencji 
oraz ochrony pracowników w przypadku 
przejęcia przedsiębiorstwa, w 
szczególności prawa do wymagania, by 
podmiot prawny, który przejmuje 
przedsiębiorstwo, przejmował również 
pracowników.

Or. en

Poprawka 62
Iosif Matula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rzeczywiste, potencjalne lub 
domniemane konflikty interesów, nawet w 
przypadku gdy niekoniecznie prowadzą do 
korupcji, z dużym prawdopodobieństwem 
mogą niekorzystnie wpłynąć na decyzje 
dotyczące zamówień publicznych, 
powodując zakłócenia konkurencji i 
ryzyko nierównego traktowania oferentów.
Dlatego też należy ustanowić efektywne 
mechanizmy mające na celu zapobieganie, 
identyfikację i wdrażanie środków 
zaradczych w zakresie konfliktu interesów.

(6) Rzeczywiste, potencjalne lub 
domniemane konflikty interesów, nawet w 
przypadku gdy niekoniecznie prowadzą do 
korupcji, z dużym prawdopodobieństwem 
mogą niekorzystnie wpłynąć na decyzje 
dotyczące zamówień publicznych, 
powodując zakłócenia konkurencji, ryzyko 
nierównego traktowania oferentów oraz 
opóźnienia w procedurze udzielania 
zamówień publicznych.  Dlatego też 
należy ustanowić efektywne mechanizmy 
mające na celu zapobieganie konfliktom 
interesów, ich identyfikację i wdrażanie 
środków zaradczych w tym zakresie, a 
także wyeliminowanie przeszkód w ich 
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wdrażaniu.

Or. ro

Poprawka 63
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 64
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro
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Poprawka 65
Iosif Matula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 66
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Zbyt surowe wymogi w zakresie 
zdolności ekonomicznej i finansowej 
stanowią często nieuzasadnioną 
przeszkodę dla udziału MŚP w 
zamówieniach publicznych. Instytucje 
zamawiające nie powinny mieć zatem 
możliwości wymagania od wykonawców 
posiadania minimalnych obrotów 
trzykrotnie przewyższających szacunkową 
wartość zamówienia. W odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach można 

skreślony
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jednak stosować zaostrzone wymogi.
Okoliczności takie mogą dotyczyć 
wysokiego ryzyka związanego z realizacją 
zamówienia lub faktu, że terminowa i 
prawidłowa realizacja zamówienia jest 
szczególnie istotna, na przykład ze 
względu na fakt, że jest niezbędnym 
etapem poprzedzającym realizację innych 
zamówień.

Or. ro

Poprawka 67
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Wielu wykonawców, między innymi 
MŚP, uważa, że główną przeszkodą dla ich 
uczestnictwa w zamówieniach publicznych 
są obciążenia administracyjne wynikające 
z konieczności przedstawienia znacznej 
liczby zaświadczeń lub innych 
dokumentów dotyczących kryteriów 
wykluczenia i kwalifikacji. Ograniczenie 
takich wymogów, na przykład przez 
wprowadzenie oświadczeń własnych, może 
w znacznym stopniu uprościć procedurę z 
korzyścią zarówno dla instytucji 
zamawiających, jak i dla wykonawców.
Oferent, który został wybrany zgodnie z 
decyzją o udzieleniu zamówienia, 
powinien być jednak zobowiązany do 
przedstawienia odpowiednich dowodów, a 
instytucje zamawiające nie powinny 
zawierać umów z oferentami, którzy nie są 
w stanie tego zrobić. Dalsze uproszczenie 
można osiągnąć poprzez standaryzację
dokumentów, takich jak europejski 
paszport zamówień, które powinny być 
uznawane przez wszystkie instytucje 
zamawiające i szeroko promowane wśród 
wykonawców, w szczególności MŚP, w 

(32) Wielu wykonawców, między innymi 
MŚP, uważa, że główną przeszkodą dla ich 
uczestnictwa w zamówieniach publicznych 
są obciążenia administracyjne wynikające 
z konieczności przedstawienia znacznej 
liczby zaświadczeń lub innych 
dokumentów dotyczących kryteriów 
wykluczenia i kwalifikacji. Ograniczenie 
takich wymogów, na przykład przez 
wprowadzenie oświadczeń własnych, może 
w znacznym stopniu uprościć procedurę z 
korzyścią zarówno dla instytucji 
zamawiających, jak i dla wykonawców.
Oferent, który został wybrany zgodnie z 
decyzją o udzieleniu zamówienia, 
powinien być jednak zobowiązany do 
przedstawienia odpowiednich dowodów, a 
instytucje zamawiające nie powinny 
zawierać umów z oferentami, którzy nie są 
w stanie tego zrobić. Konieczne jest 
wprowadzenie standaryzacji dokumentów, 
takich jak europejski paszport zamówień, 
które powinny być uznawane przez 
wszystkie instytucje zamawiające i szeroko 
promowane wśród wykonawców, w 
szczególności MŚP, w przypadku których 
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przypadku których może to w istotnym 
stopniu zmniejszyć obciążenie 
administracyjne.

może to w istotnym stopniu zmniejszyć 
obciążenie administracyjne.

Or. ro

Poprawka 68
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(37) Zamówienia powinny być udzielane 
na podstawie obiektywnych kryteriów, 
zapewniających zgodność z zasadami 
przejrzystości, niedyskryminacji i równego 
traktowania. Kryteria te powinny 
gwarantować, że oferty są oceniane w 
warunkach skutecznej konkurencji, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, że instytucje 
zamawiające mogą wymagać wysokiej 
jakości robót budowlanych, dostaw i usług 
optymalnie dostosowanych do ich potrzeb, 
na przykład jeżeli wybrane kryteria 
udzielenia zamówienia obejmują aspekty 
związane z procesem produkcyjnym.

Or. en

Uzasadnienie

Główną procedurą powinno być akceptowanie oferty charakteryzującej się najlepszym 
stosunkiem jakości do ceny czyli oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Nie ma potrzeby 
wprowadzania drugiego kryterium, czyli najniższego kosztu, ponieważ kryterium ceny jest już 
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uwzględnione w ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie.

Poprawka 69
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(38) Instytucje zamawiające muszą 
określić kryteria udzielenia zamówienia, na
których podstawie dokonają oceny ofert w 
celu wyłonienia oferty prezentującej 
najlepszą relację jakości do ceny, przy 
uwzględnieniu odpowiedzialności 
środowiskowej i społecznej. Określenie 
tych kryteriów uzależnione jest od 
przedmiotu zamówienia lub przedmiotu 
produkcji, gdyż kryteria te muszą 
umożliwić ocenę poziomu wykonania 
przedstawionego w każdej ofercie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i 
przedmiotu produkcji, zdefiniowanych w 
specyfikacjach technicznych, oraz ocenę 
relacji jakości do ceny każdej z ofert.
Ponadto wybrane kryteria udzielenia 
zamówienia nie powinny przyznawać 
instytucji zamawiającej nieograniczonej 
swobody wyboru, powinny natomiast 
zapewniać możliwość skutecznej i 
uczciwej konkurencji, a także być 
uzupełnione wymogami, które pozwalają 
na skuteczną weryfikację informacji 
przedstawianych przez oferentów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ulepszyć kryteria dotyczące aspektów cyklu życia, tak by oprócz wartości 
ekonomicznej obejmowały też wartość dodaną odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.
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Poprawka 70
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem zamówienia
publicznego. Aby lepiej uwzględnić 
aspekty społeczne w ramach zamówień 
publicznych, można również zezwolić 
zamawiającym na uwzględnianie, w 
ramach kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, charakterystyki związanej z 
warunkami pracy osób bezpośrednio 
uczestniczących w danym procesie 
produkcji lub realizacji. Charakterystyka 
może dotyczyć wyłącznie ochrony zdrowia
personelu zaangażowanego w proces 
produkcji lub w celu wsparcia integracji 
społecznej osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji lub członków 
słabszych grup społecznych wśród 
personelu wyznaczonego do realizacji 
zamówienia, w tym dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Jakiekolwiek 
kryterium udzielenia zamówienia, które 
obejmuje tę charakterystykę, należy w 
każdym wypadku ograniczyć do tych cech, 
które bezpośrednio wpływają na personel 
w środowisku pracy. Kryteria te muszą być 
stosowane zgodnie z dyrektywą 96/71/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług oraz w sposób, który nie powoduje 
bezpośredniej lub pośredniej 
dyskryminacji wykonawców z innych 

(41) Ponadto, jeśli chodzi o specyfikacje 
techniczne i kryteria udzielenia 
zamówienia, instytucje zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu dotyczącego 
wszelkich innych etapów cyklu życia 
produktu lub usługi, produkcji lub 
przedmiotu zamówienia. Aby lepiej 
uwzględnić aspekty społeczne w ramach 
zamówień publicznych, można również 
zezwolić zamawiającym na uwzględnianie, 
w ramach kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie,
społecznie i środowiskowo, charakterystyki 
związanej z warunkami pracy. Instytucje 
zamawiające mogą zażądać 
przedstawienia wydanych przez niezależne 
organy zaświadczeń/ etykiet 
potwierdzających, że wykonawca 
przestrzega przepisów i norm w dziedzinie
zdrowia i bezpieczeństwa, prawa 
socjalnego i prawa pracy określonych w 
prawodawstwie unijnym i ustawodawstwie 
krajowym oraz w układach zbiorowych 
mających zastosowanie w miejscu, gdzie 
wykonywane mają być roboty budowlane, 
świadczone usługi lub realizowane 
dostawy.
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państw członkowskich lub z państw 
trzecich będących stronami Porozumienia 
lub umów o wolnym handlu, których 
stroną jest Unia. W przypadku zamówień 
na usługi oraz zamówień dotyczących 
projektu robót budowlanych, instytucje 
zamawiające powinny również mieć 
możliwość zastosowania – jako kryterium 
udzielenia zamówienia – organizacji, 
kwalifikacji i doświadczenia personelu 
wyznaczonego do realizacji danego 
zamówienia, ze względu na fakt, że może 
to wpłynąć na jakość realizacji 
zamówienia, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do dyrektywy w sprawie delegowania pracowników nie jest konieczne. Gdyby 
jednak miało zostać zawarte, należałoby również dodać odniesienie do dyrektywy 
2008/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy 
tymczasowej.

Poprawka 71
Iosif Matula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Oferty, które wydają się przedstawiać 
rażąco niską cenę w odniesieniu do robót 
budowlanych, dostaw czy usług, mogą 
opierać się na nieracjonalnych pod 
względem technicznym, ekonomicznym 
lub prawnym założeniach lub praktykach.
W celu zapobieżenia ewentualnym 
uchybieniom w trakcie realizacji 
zamówienia instytucje zamawiające 
powinny być zobowiązane do zażądania 
wyjaśnień dotyczących ceny w przypadku, 
gdy oferta zawiera cenę w istotny sposób 
niższą niż ceny proponowane przez 

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

pozostałych oferentów. W przypadku gdy 
oferent nie jest w stanie przedstawić 
wystarczającego wyjaśnienia, instytucji 
zamawiającej powinno przysługiwać 
prawo do odrzucenia oferty. Oferta 
powinna być obowiązkowo odrzucana w 
przypadkach, gdy instytucja zamawiająca 
ustali, że rażąco niska cena jest wynikiem 
niezgodności z obowiązującym 
prawodawstwem unijnym w dziedzinach 
prawa socjalnego, prawa pracy lub ochrony 
środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa pracy.  W celu 
przeciwdziałania nieuczciwym praktykom 
właściwe organy powinny mieć możliwość 
wykluczenia z udziału oferentów 
przedstawiających wielokrotnie oferty 
odbiegające od normy.

Or. ro

Poprawka 72
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Warunki realizacji zamówienia są 
zgodne z niniejszą dyrektywą, pod 
warunkiem że nie są one, bezpośrednio ani 
pośrednio, dyskryminujące, są powiązane z 
przedmiotem zamówienia oraz są 
przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu, 
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym 
stanowiącym zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie lub w dokumentach 
specyfikujących zamówienie. Mogą one, w 
szczególności, służyć wspieraniu 
organizacji wewnętrznych szkoleń 
zawodowych, zatrudniania osób mających 
szczególne trudności z integracją, a także 
zwalczania bezrobocia, ochrony 
środowiska lub dobrostanu zwierząt.
Można na przykład ustanowić odnoszące 

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

odnoszące się do realizacji zamówienia 
wymogi w zakresie zatrudnienia osób 
długotrwale poszukujących pracy, 
przeprowadzenia szkoleń dla bezrobotnych 
lub młodocianych, przestrzegania 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy
(MOP), w szczególności konwencji nr 94 
MOP, o ile przepisy te nie zostały 
wdrożone do prawa krajowego, a także w 
zakresie zatrudnienia większej liczby osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
niż wymaga tego ustawodawstwo krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta uwypukla znaczenie konwencji nr 94 MOP dotyczącej postanowień o pracy w 
umowach zawieranych przez władze publiczne, która odnosi się właśnie do zamówień 
publicznych. UE musi zobowiązać się do przestrzegania norm MOP.

Poprawka 73
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) 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 

(49) Ocena wykazała, że państwa 
członkowskie nie wspierają ani 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 
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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 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.

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 
problemom, ich wykrywania i wczesnego 
rozwiązywania, 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.

Or. ro

Poprawka 74
Iosif Matula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 50 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(50) Państwa członkowskie powinny 
wyznaczyć jeden organ krajowy do spraw 
monitorowania, wdrażania i kontroli 
zamówień publicznych. Taki organ 
centralny powinien dysponować 
bezpośrednimi i aktualnymi informacjami, 
w szczególności dotyczącymi różnych 
problemów wpływających na wdrożenie 
przepisów prawa zamówień publicznych.
Powinien mieć zdolność 
natychmiastowego reagowania w związku 
z funkcjonowaniem polityki oraz z 
potencjalnymi słabymi stronami 
ustawodawstwa krajowego i praktyki 

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

związku z funkcjonowaniem polityki oraz 
z potencjalnymi słabymi stronami 
ustawodawstwa krajowego i praktyki 
krajowej, a także przyczyniać się do 
szybkiej identyfikacji rozwiązań. W 
kontekście skutecznej walki z korupcją i 
nadużyciami finansowymi wspomniany 
organ nadzoru, a także ogół społeczeństwa, 
powinien również mieć możliwość kontroli 
tekstów zawartych umów. Umowy w 
sprawie zamówień o wysokiej wartości 
powinny być zatem przekazywane 
organowi nadzoru, a zainteresowane osoby 
powinny mieć możliwość dostępu do tych 
dokumentów, w zakresie, w jakim nie 
zagraża to uzasadnionym interesom 
publicznym i prywatnym.

Or. ro

Poprawka 75
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 51 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 76
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 53 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53 a) Ponadto Komisja i państwa 
członkowskie powinny organizować 
regularnie szkolenia, kampanie 
informacyjne i konsultacje skierowane do 
władz regionalnych i lokalnych oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, jak 
również zapewnić udział innych 
zainteresowanych podmiotów celem 
zapewnienia świadomego udziału w 
procedurach zamówień publicznych i 
zmniejszenia liczby błędów oraz do 
rozwinięcia wymaganej wiedzy 
specjalistycznej w instytucjach 
zamawiających władz lokalnych i 
regionalnych, aby wdrożyć innowacyjne 
zamówienia publiczne.

Or. ro

Poprawka 77
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 jedną instytucję 

Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup robót 
budowlanych, dostaw lub usług w drodze 
zamówień publicznych przez co najmniej 
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zamawiającą od wykonawców wybranych 
przez tę instytucję zamawiającą, 
niezależnie od tego, czy roboty budowlane, 
dostawy lub usługi przeznaczone są do 
celów publicznych.

jedną instytucję zamawiającą od 
wykonawców wybranych przez tę 
instytucję zamawiającą.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie zamówień nie ma zastosowania 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 78
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 jedną instytucję 
zamawiającą od wykonawców wybranych 
przez tę instytucję zamawiającą, 
niezależnie od tego, czy roboty budowlane, 
dostawy lub usługi przeznaczone są do 
celów publicznych.

Zamówienia w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy stanowią zakup robót 
budowlanych, dostaw lub usług w drodze 
zamówień publicznych przez co najmniej 
jedną instytucję zamawiającą od 
wykonawców wybranych przez tę 
instytucję zamawiającą.

Or. de

Poprawka 79
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi



PE494.576v01-00 22/78 AM\909951PL.doc

PL

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. en

Uzasadnienie

To sformułowanie jest zbyt ogólne i za mało precyzyjne.

Poprawka 80
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 81
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi – punkt (1) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Umowy na usługi socjalne i inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku XVI są regulowane wyłącznie 
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art. 74-76 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Z formy niniejszej dyrektywy wynika, że usługi socjalne i inne są regulowane wyłącznie 
artykułami 74-76. Powinno się to jak najwcześniej pojawić w tekście wniosku.

Poprawka 82
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi – punkt (2) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 83
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22 a) „proces produkcji zrównoważony 
pod względem społecznym” oznacza 
proces produkcji, podczas którego przy 
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wykonywaniu robót, usług i dostaw 
przestrzega się przepisów w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa, prawa 
socjalnego i prawa pracy, zasad i norm, 
zwłaszcza w odniesieniu do zasady 
równego traktowania w miejscu pracy.
Zasada równego traktowania w miejscu 
pracy odnosi się do przestrzegania 
obowiązujących warunków umownych 
zatrudnienia, w tym przepisów w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa, prawa 
socjalnego i prawa pracy, zasad i norm 
określonych w prawodawstwie unijnym i 
ustawodawstwie krajowym oraz w 
układach zbiorowych, które mają 
zastosowanie w miejscu, gdzie 
wykonywane są roboty budowlane, 
świadczone usługi lub realizowane 
dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest umożliwienie instytucjom zamawiającym sprzyjania dobrym warunkom pracy i 
powstrzymania dumpingu socjalnego w celu ochrony zdrowia publicznego. Celem tej definicji 
jest umożliwienie odwołania się w dalszej części tekstu dyrektywy do procesu produkcji 
zrównoważonego pod względem społecznym.

Poprawka 84
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 130 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy i usługi 
udzielanych przez instytucje administracji 
centralnej lub konkursów organizowanych 
przez te instytucje; w odniesieniu do 
zamówień publicznych na dostawy 
udzielanych przez instytucje zamawiające 
działające w dziedzinie obronności, próg 
ten dotyczy wyłącznie zamówień na 

b) 200 000 EUR w przypadku zamówień 
publicznych na dostawy i usługi 
udzielanych przez instytucje administracji 
centralnej lub konkursów organizowanych 
przez te instytucje; w odniesieniu do 
zamówień publicznych na dostawy 
udzielanych przez instytucje zamawiające 
działające w dziedzinie obronności, próg 
ten dotyczy wyłącznie zamówień na 
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produkty objęte zakresem załącznika III; produkty objęte zakresem załącznika III;

Or. ro

Poprawka 85
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług arbitrażowych lub pojednawczych; c) usług arbitrażowych i pojednawczych, 
prawnych oraz notarialnych;

Or. de

Poprawka 86
Tam Deutsch

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 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, usług banku centralnego oraz 
operacji przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej;

d) 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, usług finansowych niezbędnych do 
wdrożenia instrumentów inżynierii 
finansowej określonych w art. 44 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 
usług banku centralnego oraz operacji 
przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej;

Or. en

Poprawka 87
Peter Simon
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) 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, usług banku centralnego oraz 
operacji przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej;

d) 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, usług banku centralnego, operacji 
przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej oraz 
transakcji służących pozyskiwaniu 
środków finansowych lub kapitału przez 
instytucje zamawiające;

Or. de

Poprawka 88
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) obrony cywilnej, ochrony ludności i 
bieżących działań w zakresie zapobiegania 
zagrożeniom;

Or. de

Poprawka 89
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d b) zamówień udzielanych z tytyłu praw 
specjalnych lub wyłącznych w zgodzie z 
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postanowieniami traktatów UE;

Or. de

Poprawka 90
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) umów o pracę; e) umów o pracę lub układów zbiorowych, 
które przyczyniają się do poprawy 
warunków pracy i zatrudnienia;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu rozwianie wątpliwości, jakie zasiał wyrok ETS w sprawie 271/08 
Komisja przeciwko Niemcy. Zaproponowany tekst opiera się na ust. 59 sprawy Albany 
67/97/ETS i ma na celu włączenie umów zbiorowych, które przyczyniają się do poprawy 
warunków pracy i zatrudnienia, m.in. umów w sprawie uzupełniających systemów 
emerytalno-rentowych.

Poprawka 91
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł zostaje zastąpiony nowym art. 1.4 – zob. poprawka 8.
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Poprawka 92
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 93
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 94
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – 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. en

Uzasadnienie

Lit. a) akapitu pierwszego jest wystarczająco jasna; powtórzenie jest niepotrzebne.

Poprawka 95
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – 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. de

Poprawka 96
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2
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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 97
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 98
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90 % działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 

b) co najmniej 80 % działalności tej osoby 
prawnej, stanowiącej przedmiot 
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instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

Or. de

Poprawka 99
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – 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;
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.
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Poprawka 100
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – 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;
d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

Or. de

Poprawka 101
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi, mającą na 

skreślona
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celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

Or. de

Poprawka 102
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – 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 realizacja zadań 
publicznych powierzonych wszystkim 
uczestniczącym organom publicznym lub 
realizacja zadań pomocniczych 
koniecznych do realizacji zadań 
publicznych powierzonych wszystkim 
organom publicznym;

Or. en

Poprawka 103
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

skreślona

Or. en

Poprawka 104
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa podlega względom interesu 
publicznego, a usługi oraz niezbędne do 
ich wykonania usługi pomocnicze 
odnoszą się do tych względów;

Or. de

Poprawka 105
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 106
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) uczestniczące instytucje publiczne nie 
prowadzą na otwartym rynku więcej niż 20 
% mierzonej obrotami działalności będącej 
przedmiotem zamówienia;

Or. en

Uzasadnienie

To wyjaśnienie jest niezbędne, aby nie powodować sporów prawnych.
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Poprawka 107
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – 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 108
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – 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. de

Poprawka 109
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

e) zadanie wykonują wyłącznie 
zainteresowane władze publiczne, bez 
udziału podmiotu prywatnego, z 
wyjątkiem instytucji zamawiających, które 
uczestniczą we współpracy jako podmiot 
prawa publicznego w rozumieniu art. 2 
ust. 6 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 110
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – 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

Poprawka 111
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\909951PL.doc 37/78 PE494.576v01-00

PL

egzekwowane prawnie lub nie było 
przewidziane w momencie zawarcia 
umowy wstępnej.

Or. en

Poprawka 112
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 a. Przekazywanie zadań między 
organizacjami sektora publicznego jest 
jednak sprawą wewnętrznej organizacji 
administracyjnej państw członkowskich 
oraz nie podlega zasadom udzielania 
zamówień.

Or. en

Poprawka 113
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zamówienia publiczne powinny sprzyjać 
osiągnięciu inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz wsparciu 
realizacji wspólnych celów społecznych i 
dostarczaniu wysokiej jakości towarów i 
usług. Władze publiczne wszystkich 
szczebli mają prawo do podejmowania 
decyzji dotyczących sposobu zlecania i 
organizowania swoich usług.

Or. en
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Uzasadnienie

Europejskie regiony określają własne strategie na rzecz wzrostu gospodarczego i rozwoju 
służące stworzeniu integracyjnych społeczeństw i zwiększeniu swojej atrakcyjności jako 
miejsc, w których dobrze się mieszka i pracuje. Dlatego też zasady udzielania zamówień 
publicznych muszą dawać władzom publicznym możliwość używania zamówień publicznych
do realizacji polityki społecznej, sprzyjania zrównoważonemu wzrostowi i rozwojowi oraz do 
zachowania i ochrony środowiska.

Poprawka 114
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykonawcy stosują wymogi w zakresie 
ochrony socjalnej, ochrony zatrudnienia i 
warunków pracy mające zastosowanie w 
miejscu, gdzie ma się odbyć realizacja 
robót budowlanych, usługi lub dostawy, 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub 
układami zbiorowymi, lub przepisami 
międzynarodowego prawa pracy, 
wymienionymi w załączniku XI, a w 
szczególności w konwencji MOP nr 94.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta uwypukla znaczenie konwencji nr 94 MOP dotyczącej postanowień o pracy w 
umowach zawieranych przez władze publiczne, która odnosi się właśnie do zamówień 
publicznych. UE musi zobowiązać się do przestrzegania norm MOP.

Poprawka 115
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec Państwa członkowskie mogą zastrzec 



AM\909951PL.doc 39/78 PE494.576v01-00

PL

prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego 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 pracownicy
niepełnosprawni lub pracownicy 
znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego 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 niepełnosprawni 
lub osoby znajdujące się w niekorzystnej 
sytuacji. „Osoby znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji” obejmują 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 sprecyzować, ponieważ jest on 
znacznie szerszy niż termin „osoby niepełnosprawne” zawarty w obecnie obowiązujących 
dyrektywach. Definicja ta zapewnia większą jasność prawa.

Poprawka 116
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit pierwszy

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 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej cztery 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 
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tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie z 
wymogami niniejszego artykułu.

Or. de

Poprawka 117
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Państwa członkowskie, w których 
obowiązują przepisy chroniące 
pracowników publicznych ujawniających 
nieprawidłowości, mające na celu 
zwalczanie korupcji i innych naruszeń 
prawa cywilnego lub przestępstw (w 
sektorze publicznym), mogą zwrócić się o 
zapewnienie równorzędnej ochrony 
pracownikowi zatrudnionemu przez 
wykonawcę, jeżeli wykonawca świadczy 
usługi finansowane ze środków 
publicznych.

Or. en

Poprawka 118
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ogłoszeniu o zamówieniu lub 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
opisują zamówienie i minimalne 
wymagania, jakie należy spełnić, oraz 
określają kryteria udzielenia zamówienia, 
aby umożliwić wykonawcom ustalenie 

W ogłoszeniu o zamówieniu lub 
zaproszeniu do potwierdzenia 
zainteresowania instytucje zamawiające 
opisują zamówienie i minimalne 
wymagania, jakie należy spełnić, oraz 
określają podstawowe kryteria udzielenia 
zamówienia, aby umożliwić wykonawcom 
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charakteru i zakresu zamówienia oraz 
podjęcie decyzji dotyczącej złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w 
negocjacjach. Instytucje zamawiające 
wskazują w specyfikacjach technicznych, 
które ich części precyzują minimalne 
wymagania.

ustalenie charakteru i zakresu zamówienia 
oraz podjęcie decyzji dotyczącej złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w 
negocjacjach.

Or. de

Poprawka 119
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) części specyfikacji technicznych, które 
precyzują minimalne wymogi;

skreślona

Or. de

Poprawka 120
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kryteria udzielenia zamówienia. c) podstawowe kryteria udzielenia 
zamówienia.

Or. de

Poprawka 121
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające określają swoje 
potrzeby i wymagania w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz precyzują te potrzeby i 
wymagania w tym ogłoszeniu lub w 
dokumencie opisowym. Równocześnie i w 
tych samych dokumentach określają i 
precyzują one również kryteria udzielenia 
zamówienia.

2. Instytucje zamawiające określają swoje 
potrzeby i wymagania w ogłoszeniu o 
zamówieniu oraz precyzują te potrzeby i 
wymagania w tym ogłoszeniu lub w 
dokumencie opisowym. Równocześnie i w 
tych samych dokumentach określają i 
precyzują one również podstawowe
kryteria udzielenia zamówienia.

Or. de

Poprawka 122
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom oraz pod warunkiem że 
odpowiednia informacja zostanie 
przesłana Komisji lub krajowemu 
organowi nadzoru wyznaczonemu zgodnie 
z art. 84, jeżeli tego zażądają;

a) jeżeli w toku postępowania w ramach 
procedury otwartej lub procedury 
ograniczonej nie złożono żadnej oferty 
bądź żadnej odpowiedniej oferty lub 
żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału, o ile pierwotne warunki 
zamówienia nie ulegają zasadniczym 
zmianom;

Or. de

Poprawka 123
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c) – punkt (i)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) braku konkurencji ze względów 
technicznych;

(i) braku konkurencji ze względów 
prawnych lub technicznych;

Or. de

Poprawka 124
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności 
spowodowanej siłą wyższą – terminy 
przewidziane dla procedury otwartej, 
procedury ograniczonej lub procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami nie mogą 
być dotrzymane; okoliczności 
przywoływane w celu uzasadnienia pilnej 
konieczności nie mogą być w żadnym 
wypadku wywołane przez instytucję 
zamawiającą.

d) w zakresie, w jakim jest to absolutnie 
niezbędne, jeżeli – ze względu na 
wystąpienie pilnej konieczności 
spowodowanej wydarzeniami, których 
instytucja zamawiająca nie mogła 
przewidzieć – terminy przewidziane dla 
procedury otwartej, procedury 
ograniczonej lub procedury konkurencyjnej 
z negocjacjami nie mogą być dotrzymane.
okoliczności przywoływane w celu 
uzasadnienia pilnej konieczności nie mogą 
być w żadnym wypadku wywołane przez 
instytucję zamawiającą.

Or. de

Poprawka 125
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – 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 

Okres obowiązywania umowy ramowej nie 
przekracza sześciu lat, poza wyjątkowymi 
przypadkami, które są należycie 
uzasadnione, w szczególności ze względu 
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na przedmiot umowy ramowej. na przedmiot umowy ramowej. Okres 
obowiązywania umowy ramowej 
dotyczącej konserwacji opiera się na cyklu 
życia danych robót budowlanych lub 
dostawy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 126
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 127
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Specyfikacje techniczne przedstawia się w 
dokumentach specyfikujących zamówienie.
Precyzuje się w nich wymagane cechy 
robót budowlanych, usług lub dostaw, tak 
aby osiągnąć zarówno cel użyteczności, 
jak i zrównoważenia stawiany przez 
instytucje zamawiające.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uwzględnianie w większym stopniu kwestii zrównoważenia w ramach 
niniejszej dyrektywy.

Poprawka 128
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest umożliwienie instytucjom zamawiającym zachęcania do uwzględniania kwestii 
społecznych i środowiskowych, Instytucja zamawiająca może już w specyfikacjach 
technicznych określić surowe wymogi środowiskowe i społeczne.

Poprawka 129
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Specyfikacje techniczne mogą na 
przykład uwzględniać również wymogi 
odnoszące się do:

Or. en



PE494.576v01-00 46/78 AM\909951PL.doc

PL

Uzasadnienie

Istotne jest umożliwienie instytucjom zamawiającym zachęcania do uwzględniania kwestii 
społecznych i środowiskowych, Instytucja zamawiająca może już w specyfikacjach 
technicznych określić surowe wymogi środowiskowe i społeczne. Po tej nowej lit. a) zostaną 
wymienione kolejne litery: b)-g) (popr. 17-22).

Poprawka 130
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) realizacji zamówienia, w tym poziomów
oddziaływania na środowisko i klimat, 
oraz realizacji pod kątem 
zrównoważonego pod względem 
społecznym procesu produkcji;

Or. en

Poprawka 131
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 132
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit piąty – litera d) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym 
procedur dotyczących zapewnienia 
jakości, terminologii, a także symboli, 
testów i metod testowania, opakowań, 
oznakowania i etykietowania, instrukcji 
użytkowania;

Or. en

Poprawka 133
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) cech cyklu życia (zdefiniowanego w art. 
2 ust. 22);

Or. en

Poprawka 134
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit piąty – litera f) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) cech procesu produkcji 
zrównoważonego pod względem 
społecznym (zdefiniowanego w art. 2 ust. 
22a);

Or. en

Poprawka 135
Jens Nilsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit piąty – litera g) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 136
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów społecznych i
środowiskowych, pod warunkiem że 
parametry są dostatecznie precyzyjne, aby 
umożliwić oferentom ustalenie przedmiotu 
zamówienia, a instytucjom zamawiającym 
udzielenie zamówienia; zgodnie z ust. 1 
powyżej specyfikacje techniczne mogą być 
formułowane pod kątem wydajności lub 
wymogów funkcjonalnych dotyczących 
cech cyklu życia lub procesu produkcji 
zrównoważonego pod względem 
społecznym zamawianych robót 
budowlanych, dostaw czy usług, oprócz
używanych specyfikacji technicznych pod 
kątem wydajności lub wymogów 
funkcjonalnych robót budowlanych, 
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dostaw czy usług;

Or. en

Poprawka 137
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczając wymagania do cech związanych z przedmiotem zamówienia, pomija się etykiety 
dotyczące np. środowiska pracy.

Poprawka 138
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Artykuł 71 dotyczy podwykonawstwa, które również powinno zostać wzięte pod uwagę.

Poprawka 139
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Instytucje zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalono, że oferta ta nie jest zgodna 
z obowiązkami wynikającymi z 
prawodawstwa Unii lub przepisów 
krajowych w dziedzinie prawa socjalnego i 
prawa pracy lub prawa ochrony środowiska
lub układów zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu realizacji robót 
budowlanych, usług lub dostaw, bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI, pod 
warunkiem, że nie są one związane z 
przedmiotem zamówienia.

Or. en

Poprawka 140
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające mogą podjąć 
decyzję o nieudzieleniu zamówienia 
oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, 
jeżeli ustalą, że oferta ta nie jest zgodna, 
co najmniej w równoważny sposób, z 

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

obowiązkami wynikającymi z
ustawodawstwa krajowego i
prawodawstwa Unii w dziedzinie prawa 
socjalnego i prawa pracy lub prawa 
ochrony środowiska bądź z przepisów 
międzynarodowego prawa socjalnego i 
prawa ochrony środowiska wymienionych 
w załączniku XI.

Or. de

Poprawka 141
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Instytucje zamawiające 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 oraz krajowych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
oraz innych wiążących przepisów w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do przepisów wykonawczych w niniejszym artykule ogranicza się do 
ustawodawstwa Unii w określonych dziedzinach regulacji. Odniesienie to należy rozszerzyć w 
taki sposób, aby uwzględnić krajowe ustawodawstwo i systemy regulacji rynku pracy.

Poprawka 142
Peter Simon
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 143
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Odniesienie do przepisów wykonawczych w niniejszym artykule ogranicza się do 
ustawodawstwa Unii w określonych dziedzinach regulacji. Odniesienie to należy rozszerzyć w 
taki sposób, aby uwzględnić krajowe ustawodawstwo i systemy regulacji rynku pracy.

Poprawka 144
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to jest niezbędne, aby uniknąć ponawianych przypadków nadużyć w państwach 
członkowskich oraz w samorządach lokalnych, które stanowią część sektora publicznego.

Poprawka 145
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zastosowania podstawy 
wykluczenia, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. d), instytucje zamawiające 
przedstawiają metodę oceny wykonania 
umowy, która jest oparta na obiektywnych 
i wymiernych kryteriach oraz jest 

skreślony
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stosowana w sposób systematyczny, spójny 
i przejrzysty. Każdą ocenę wykonania 
przekazuje się danemu wykonawcy, który 
musi mieć możliwość zgłoszenia sprzeciwu 
wobec zawartych w niej ustaleń i 
uzyskania ochrony sądowej.

Or. de

Poprawka 146
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Postanowienia określone w ust. 1, 2, 3, 4 i 
5 odnoszą się do procedur zlecania 
podwykonawstwa oraz podmiotów 
świadczących usługi podwykonawstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie instytucjom zamawiającym większych możliwości 
uwzględnienia podwykonawstwa.

Poprawka 147
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie; a) oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, a 
także pod względem społecznym i 
środowiskowym;

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest rozszerzenie zakresu, aby umożliwić instytucjom zamawiającym 
uwzględnianie aspektów społecznych i środowiskowych w kryteriach udzielania zamówień.

Poprawka 148
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) najniższy koszt. skreślona

Or. en

Poprawka 149
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 150
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 151
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że wśród kryteriów udzielenia zamówienia instytucja zamawiająca 
może uwzględnić cały proces produkcji.
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Poprawka 152
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) kryteria cyklu życia procesu;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest rozszerzenie zakresu, aby umożliwić instytucjom zamawiającym 
uwzględnianie aspektów społecznych i środowiskowych w kryteriach udzielania zamówień.

Poprawka 153
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a b) kryteria procesu produkcji 
zrównoważonego pod względem 
społecznym, które mogą również 
obejmować zatrudnianie osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych;

Or. en

Poprawka 154
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku zamówień na usługi oraz 
zamówień obejmujących zaprojektowanie 

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

robót budowlanych można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikacje i 
doświadczenie personelu wyznaczonego do 
realizacji danego zamówienia, a także 
zdolności, umiejętności i etykę zawodową 
każdego podwykonawcy, co skutkuje tym, 
że po udzieleniu zamówienia taki personel 
może zostać zastąpiony, a dalsze 
podwykonawstwo będzie dozwolone
wyłącznie za zgodą instytucji 
zamawiającej, która musi sprawdzić, czy 
zastępstwo lub dalsze podwykonawstwo
zapewnia równoważną organizację i 
jakość;

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zapewnienie instytucjom zamawiającym większych możliwości 
uwzględnienia podwykonawstwa.

Poprawka 155
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 156
Jens Nilsson
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 66 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. 
a), instytucja zamawiająca określa – w 
ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania, w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
lub, w przypadku dialogu 
konkurencyjnego, w dokumencie 
opisowym – odpowiednią wagę przypisaną 
każdemu z kryteriów wybranych do celów 
ustalenia oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. 
a), instytucja zamawiająca określa – w 
ogłoszeniu o zamówieniu, w zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania, w 
dokumentach specyfikujących zamówienie 
lub, w przypadku dialogu 
konkurencyjnego, w dokumencie 
opisowym – odpowiednią wagę przypisaną 
każdemu z kryteriów wybranych do celów 
ustalenia oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, a także pod względem 
społecznym i środowiskowym.

Or. en

Poprawka 157
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje 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
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Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 158
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Instytucje zamawiające wymagają od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących 
przedstawionej ceny lub kosztów, jeżeli
spełniony jest jeden z następujących 
warunków:

Or. en

Poprawka 159
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) przedstawiona cena lub koszt są o ponad 
25 % niższe niż średnia cena lub średni 
koszt pozostałych ofert;

Or. en

Poprawka 160
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

10 % niższe niż cena lub koszt drugiej 
najtańszej oferty;

Or. en

Poprawka 161
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) złożono co najmniej pięć ofert. skreślona

Or. en

Poprawka 162
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli w przypadku danego zamówienia 
oferty wydają się rażąco niskie w stosunku 
do towarów, robót lub usług, przed 
odrzuceniem tych ofert instytucja 
zamawiająca jest zobowiązana zwrócić się 
na piśmie o podanie szczegółów na temat 
tych elementów ofert, które uważa za 
istotne.
Odpowiednie wyjaśnienia mogą w 
szczególności dotyczyć:

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.
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Poprawka 163
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 164
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

d) zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony zatrudnienia i warunków pracy 
obowiązującymi w miejscu realizacji robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.
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Poprawka 165
Jens Nilsson

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ponownie wprowadza art. 55 ust. 1 lit. d) aktualnej dyrektywy dotyczącej 
zamówień publicznych (2004/18/WE). Instytucje zamawiające powinny mieć prawo odmowy 
udzielenia zamówienia w oparciu o ofertę, która nie jest zgodna z przepisami ustawowymi i 
wykonawczymi. Odniesienie do przepisów wykonawczych w niniejszym artykule nie powinno 
ograniczać się do ustawodawstwa Unii w określonych dziedzinach regulacji. Niniejszy artykuł 
powinien zostać rozszerzony o ustawodawstwo krajowe oraz systemy regulacji rynku pracy.

Poprawka 166
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Instytucja zamawiająca weryfikuje 
dostarczone informacje poprzez 
konsultacje z oferentem. Może ona 
odrzucić ofertę wyłącznie w przypadku, 
gdy dowody nie uzasadniają niskiego 

skreślony
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poziomu ceny lub kosztów, biorąc pod 
uwagę elementy, o których mowa w ust. 3.
Instytucje zamawiające odrzucają ofertę, 
jeżeli ustalą, że jest ona rażąco tania, 
ponieważ jest niezgodna z obowiązkami 
wynikającymi z prawodawstwa Unii w 
dziedzinie prawa socjalnego i prawa pracy 
lub prawa ochrony środowiska bądź z 
przepisów międzynarodowego prawa 
socjalnego i prawa ochrony środowiska 
wymienionych w załączniku XI.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 167
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ponownie wprowadza art. 55 ust. 1 lit. d) aktualnej dyrektywy dotyczącej 
zamówień publicznych (2004/18/WE). Instytucje zamawiające powinny mieć prawo odmowy 
udzielenia zamówienia w oparciu o ofertę, która nie jest zgodna z przepisami ustawowymi i 
wykonawczymi. Odniesienie do przepisów wykonawczych w niniejszym artykule nie powinno 
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ograniczać się do ustawodawstwa Unii w określonych dziedzinach regulacji. Niniejszy artykuł 
powinien zostać rozszerzony o ustawodawstwo krajowe oraz systemy regulacji rynku pracy.

Poprawka 168
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli instytucja zamawiająca ustali, że 
oferta jest rażąco tania ze względu na fakt 
otrzymania przez oferenta pomocy 
państwa, może nawet wyłącznie na tej 
podstawie odrzucić taką ofertę jedynie po 
konsultacji z oferentem, gdy nie jest on w 
stanie udowodnić w dostatecznym terminie 
wyznaczonym przez tę instytucje 
zamawiającą, że pomoc ta została mu 
przyznana w sposób zgodny z prawem. W 
przypadku odrzucenia oferty w takich 
okolicznościach instytucja zamawiająca 
powiadamia o tym fakcie Komisję.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 169
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 69 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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aspektami wymienionymi w ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka przywraca tekst obecnie obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 170
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 70 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Obowiązki związane z podatkami, 
ochroną środowiska, przepisami 
o ochronie zatrudnienia oraz warunkami 
pracy:
(a) Instytucja zamawiająca może określić 
lub zostać zobligowaną przez państwo 
członkowskie do określenia w 
dokumentach zamówienia organu lub 
organów, od których kandydat lub oferent 
może uzyskać odpowiednie informacje na 
temat obowiązków związanych z 
podatkami, ochroną środowiska, a także 
na temat przepisów o ochronie 
zatrudnienia oraz warunkach pracy 
obowiązujących zwykle w miejscu, w 
którym mają być wykonywane roboty lub 
świadczone usługi oraz mających 
zastosowanie do robót prowadzanych na 
danym terenie lub usług świadczonych 
podczas realizacji zamówienia.
(b) Udzielając informacji, o których mowa 
w ust. 1, instytucja zamawiająca żąda od 
oferentów lub kandydatów do udziału w 
procedurze, by zaznaczyli, że podczas 
sporządzania swoich ofert uwzględnili oni 
obowiązki wynikające z przepisów o 
ochronie zatrudnienia i warunkach pracy 
obowiązujące w miejscu, w którym 
zamówienie ma zostać zrealizowane.
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(c) Państwa członkowskie, w których 
obowiązują przepisy chroniące 
pracowników publicznych ujawniających 
nielegalne działania (w sektorze 
publicznym), mogą zwrócić się o 
zapewnienie równorzędnej ochrony 
pracownikowi zatrudnionemu przez 
wykonawcę, jeżeli wykonawca świadczy 
usługi finansowane ze środków 
publicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza z drobnymi zmianami art. 27 obowiązującej dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych (WE 2004/18). Ten istotny artykuł nie powinien zostać skreślony. 
Należy zapewnić ochronę pracowników zgłaszających przypadki naruszenia w państwach 
członkowskich Unii, które wprowadziły lub zamierzają wprowadzić takie prawa i przepisy.

Poprawka 171
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uwypuklenie spoczywającego na instytucjach zamawiających 
obowiązku domagania się informacji dotyczących korzystania z usług podwykonawców. 
Oferent ma jednak wyłącznie obowiązek wskazania zamiaru skorzystania z podwykonawstwa.
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Poprawka 172
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Stosunki między wykonawcą i podwykonawcą są podstawowym elementem prawa umów. Ta 
propozycja może prowadzić do sytuacji, w której podwykonawcy będą usiłowali uzyskać 
bezpośrednie wynagrodzenie od instytucji zlecającej oraz pozbawią tę instytucję prawa do 
wstrzymania płatności wykonawcy z ważnych powodów związanych z wykonaniem umowy.

Poprawka 173
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że instytucja zamawiająca –
na wniosek podwykonawcy i jeżeli 

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

Or. de

Poprawka 174
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 175
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 176
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 177
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 73 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. W przypadku gdy kolejne zmiany, nad 
którymi oferent nie ma 
kontroli, uniemożliwiają 
realizację zamówienia publicznego bez 
uruchomienia nieproporcjonalnie 
wysokich inwestycji, państwa 
członkowskie zapewniają oferentom na 
warunkach określonych w obowiązującym 
krajowym prawie umów możliwość:
a) wystąpienia o kompensatę za wszelkie 
dodatkowe usługi niezbędne do realizacji 
zamówienia;
b) zażądania rozwiązania umowy.

Or. en
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Poprawka 178
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 179
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 180
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
zawierają informacje określone w 

Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, 
zawierają informacje określone 
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załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.

w załączniku VI części I.

Or. en

Poprawka 181
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.

Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, 
zawierają informacje określone w 
załączniku VI części H i I, zgodnie ze 
standardowymi formularzami.

Or. de

Poprawka 182
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia standardowe 
formularze. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 91.

skreślony

Or. en

Poprawka 183
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia standardowe 
formularze. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 91.

skreślony

Or. de

Poprawka 184
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
są publikowane zgodnie z art. 49.

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, są 
publikowane zgodnie z art. 49.

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 185
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 75 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, 
są publikowane zgodnie z art. 49.

4. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 2, są 
publikowane zgodnie z art. 49.

Or. de
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Poprawka 186
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – 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 instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

skreślony

Or. en

Poprawka 187
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – 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 instytucjom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

skreślony

Or. de

Poprawka 188
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 189
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Państwa członkowskie mogą zastrzec, 
że usługi społeczne i inne szczególne 
usługi wymienione w załączniku XVI 
mają być świadczone przez konkretny typ 
podmiotów gospodarczych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec sytuacji, w której usługi społeczne są świadczone przez typ przedsiębiorstwa 
dążących wyłącznie do zysku, w których nie dba się o dobro jednostki, państwa członkowskie 
powinny mieć prawo zastrzec, że usługi społeczne są podejmowane przez określony typ 
przedsiębiorstw.  Poprawka ta dotyczy możliwości przyjmowania przez europejskie regiony 
własnych strategii w celu pobudzenia wzrostu i rozwoju, aby tworzyć społeczeństwa 
integracyjne i zwiększyć atrakcyjność regionów, jako miejsc, w których ludzie żyją i pracują.
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Poprawka 190
Jens Nilsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 76 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 b. W zamówieniach na świadczenie 
usług społecznych oraz innych 
szczególnych usług wymienionych w 
załączniku XVI instytucje zamawiające 
mogą postawić podmiotom gospodarczym 
wymóg ponownego zainwestowania w 
konkretną działalność wszelkich zysków 
uzyskanych w wyniku tej samej 
działalności lub mogą zezwolić na udział 
w procedurze składania zamówień 
wyłącznie podmiotom non-profit.

Or. en

Uzasadnienie

Aby podkreślić, że instytucje zamawiające mają prawo do stawiania wymogów 
gwarantujących, że pieniądze podatnika przeznaczone na usługi socjalne będą rzeczywiście 
wykorzystywane do tego celu, również kiedy korzystają z procedur zamówień publicznych, a 
nie tylko w działaniach wewnętrznych. Poprawka ta dotyczy możliwości przyjmowania przez 
europejskie regiony własnych strategii w celu pobudzenia wzrostu i rozwoju, aby tworzyć 
społeczeństwa integracyjne i zwiększyć atrakcyjność regionów, jako miejsc, w których ludzie 
żyją i pracują.

Poprawka 191
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Artykuł ten powoduje zbędne obciążenia administracyjne. To do państw członkowskich należy 
organizowanie ich wewnętrznej administracji. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o 
stworzeniu organu nadzorczego (art. 84) bez uregulowań europejskich. Artykuł 84 jest 
sprzeczny z zasadą pomocniczości.

Poprawka 192
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Poprawka 193
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 85 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie to, bądź jego główne 
elementy, przekazuje się, na żądanie, 
Komisji lub krajowemu organowi 
nadzoru.

Sprawozdanie to, bądź jego główne 
elementy, przekazuje się, na żądanie, 
Komisji.

Or. en

Poprawka 194
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 16 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Następujące usługi prawne:
79112000-2 Usługi w zakresie 
przedstawicielstwa prawnego
79100000-5 Obsługa prawna
79110000-8 Usługi w zakresie doradztwa i 
przedstawicielstwa prawnego
79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa 
prawnego
7911\2100-3 Usługi w zakresie 
reprezentacji interesariuszy
79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie 
patentów i praw autorskich
79121000-8 Usługi doradztwa w zakresie 
praw autorskich
79121100-90 Usługi doradztwa w zakresie 
praw autorskich do oprogramowania
79130000-4 Usługi prawne w zakresie 
dokumentacji oraz uwierzytelniania
79131000-1 Usługi w zakresie 
dokumentacji
79132000-8 Usługi uwierzytelniania
79140000-7 Usługi w zakresie doradztwa i 
informacji prawnej

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.


