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8.1.2014 A7-0454/86 

Poprawka  86 

Daniel Caspary 

w imieniu grupy PPE 

Bernd Lange 

w imieniu grupy S&D 

Metin Kazak 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych 

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Zmienione wielostronne 

porozumienie WTO w sprawie zamówień 

publicznych (GPA) przewiduje jedynie 

ograniczony dostęp do rynku dla 

przedsiębiorstw z Unii w odniesieniu do 

rynków zamówień publicznych w krajach 

trzecich i ma zastosowanie jedynie do 

niektórych członków WTO, mianowicie do 

tych, którzy są stroną porozumienia w 

sprawie zamówień publicznych. W 

grudniu 2013 r. Unia ratyfikowała 

zmienione porozumienie w sprawie 

zamówień publicznych. 
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8.1.2014 A7-0454/87 

Poprawka  87 

Daniel Caspary 

w imieniu grupy PPE 

Bernd Lange 

w imieniu grupy S&D 

Metin Kazak 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych 

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 

2004 r. koordynująca procedury udzielania 

zamówień przez podmioty działające w 

sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych
10
 oraz 

dyrektywa 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
11
 

zawierają jedynie kilka przepisów 

dotyczących zewnętrznego aspektu unijnej 

polityki zamówień publicznych, w 

szczególności art. 58 i 59 dyrektywy 

2004/17/WE. Przepisy te mają jednak 

ograniczony zakres i z uwagi na brak 

wytycznych nie są szeroko stosowane 

przez podmioty zamawiające. 

(7) Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 

2004 r. koordynująca procedury udzielania 

zamówień przez podmioty działające w 

sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych
10
 oraz 

dyrektywa 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
11
 

zawierają jedynie kilka przepisów 

dotyczących zewnętrznego aspektu unijnej 

polityki zamówień publicznych, w 

szczególności art. 58 i 59 dyrektywy 

2004/17/WE. Przepisy te miały jednak 

ograniczony zakres i z uwagi na brak 

wytycznych nie były szeroko stosowane 

przez podmioty zamawiające, wobec czego 

naleŜy je zastąpić spójniejszymi 

przepisami. 

__________________ __________________ 

10
 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1. 

10
 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1. 

11
 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114. 

11
 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114. 
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8.1.2014 A7-0454/88 

Poprawka  88 

Daniel Caspary 

w imieniu grupy PPE 

Bernd Lange 

w imieniu grupy S&D 

Metin Kazak 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych 

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Oferentom z krajów trzecich dostęp 

do rynku zamówień publicznych w Unii 

naleŜy umoŜliwić na podstawie 

następujących dyrektyw Parlamentu 

Europejskiego i Rady: 2014/.../UE
12
, 

2014/.../UE
13
 i 2014/.../UE

14
. 

 __________________ 

 
12
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/.../UE w sprawie zamówień 

publicznych z dnia ... (Dz.U. L ...).. 

 13
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/.../UE w sprawie udzielania 

zamówień przez podmioty działające w 

sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych z dnia ... 

(Dz.U. L ...).. 

 
14
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2014/.../UE w sprawie udzielania 

koncesji z dnia ... (Dz.U. L ...).. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/89 

Poprawka  89 

Daniel Caspary 

w imieniu grupy PPE 

Bernd Lange 

w imieniu grupy S&D 

Metin Kazak 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostęp towarów i usług do rynku wewnętrznego zamówień publicznych 

COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Komisja powinna ocenić, czy wyrazić 

zgodę na to, by instytucje/podmioty 

zamawiające w rozumieniu dyrektyw 

[2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 

dyrektywy [….] Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia [….]….w sprawie udzielania 

koncesji
13
], w przypadku zamówień o 

szacunkowej wartości na poziomie lub 

powyŜej 5 000 000 EUR, wykluczyły z 

postępowań o udzielenie zamówienia 

towary i usługi nieobjęte 

międzynarodowymi zobowiązaniami ze 

strony Unii Europejskiej. 

(12) JeŜeli Komisja wszczyna zewnętrzne 

postępowanie wyjaśniające dotyczące 

zamówień publicznych, aby zbadać, czy w 

odniesieniu do dostępu do rynków 

zamówień publicznych w krajach trzecich 

występuje problem braku znaczącej 

wzajemności, powinna ona ocenić, czy 

wyrazić zgodę na to, by 

instytucje/podmioty zamawiające w 

rozumieniu dyrektyw [2004/17/WE i 

2004/18/WE oraz dyrektywy […] 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

[…]… w sprawie udzielania koncesji
13
], w 

przypadku zamówień o szacunkowej 

wartości na poziomie lub powyŜej 

5 000 000 EUR, wykluczyły z postępowań 

o udzielenie zamówienia towary i usługi 

nieobjęte międzynarodowymi 

zobowiązaniami ze strony Unii 

Europejskiej. 

__________________ __________________ 

13
 Dz.U. ... 

13
 Dz.U. ... 

Or. en 
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