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8.1.2014 A7-0454/93 

Poprawka  93 

Daniel Caspary 

w imieniu grupy PPE 

 

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 

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 

do zamówień dotyczących towarów i usług 

zamawianych do celów rządowych, a nie w 

celu ich komercyjnej odsprzedaŜy ani w 

celu wykorzystania ich do produkcji 

towarów lub świadczenia usług w 

sprzedaŜy komercyjnej. 

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 

do zamówień dotyczących towarów i usług 

zamawianych do celów rządowych oraz do 

udzielania koncesji dotyczących usług i 

robót świadczonych do celów rządowych, 

a nie w celu ich komercyjnej odsprzedaŜy 

ani w celu wykorzystania ich do produkcji 

towarów lub świadczenia usług w 

sprzedaŜy komercyjnej. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/94 

Poprawka  94 

Emma McClarkin, Helmut Scholz, Paul Murphy, Judith Sargentini, Heide Rühle, 

Christofer Fjellner i inni 

 

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 

 –  

 

 Wniosek o odrzucenie 

  Parlament Europejski odrzuca wniosek 

Komisji. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/95 

Poprawka  95 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Wiele państw trzecich jest niechętnych 

otwarciu swoich rynków zamówień 

publicznych na międzynarodową 

konkurencję bądź większemu otwarciu 

tych rynków ponad to, co ma dotąd 

miejsce. W rezultacie unijni wykonawcy 

napotykają praktyki restrykcyjne w 

udzielaniu zamówień w przypadku wielu 

partnerów handlowych Unii. Te praktyki 

restrykcyjne w udzielaniu zamówień 

skutkują utratą istotnych moŜliwości 

handlowych. 

(6) Wiele państw trzecich jest niechętnych 

otwarciu swoich rynków zamówień 

publicznych na międzynarodową 

konkurencję bądź większemu otwarciu 

tych rynków ponad to, co ma dotąd 

miejsce, poniewaŜ uznają one zamówienia 

publiczne za instrument istotny dla 

zaspokojenia potrzeb rozwojowych 

swojego społeczeństwa, szczególnie na 

obszarach wiejskich. W rezultacie unijni 

wykonawcy napotykają praktyki 

restrykcyjne w udzielaniu zamówień w 

przypadku wielu partnerów handlowych 

Unii.  

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/96 

Poprawka  96 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Realizacja celów dotyczących 

poprawy dostępu wykonawców z UE do 

rynków zamówień publicznych 

określonych państw trzecich chronionych 

za pomocą środków restrykcyjnych w 

udzielaniu zamówień, a takŜe zachowania 

równych warunków konkurencji w 

ramach jednolitego rynku europejskiego, 

wymaga ujednolicenia w całej Unii 

Europejskiej zasad traktowania towarów i 

usług nieobjętych międzynarodowymi 

zobowiązaniami Unii.  

skreślony 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/97 

Poprawka  97 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) W świetle znaczących trudności 

instytucji/podmiotów zamawiających 

związanych z oceną wyjaśnień oferentów 

w kontekście ofert obejmujących towary 

lub usługi pochodzące spoza Unii 

Europejskiej, w których wartość towarów i 

usług nieobjętych zobowiązaniami 

przekracza 50 % całkowitej wartości 

danych towarów i usług, naleŜy zapewnić 

większą przejrzystość w zakresie 

traktowania raŜąco tanich ofert. 

NiezaleŜnie od przepisów przewidzianych 

w art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień 

publicznych oraz art. 79 dyrektywy w 

sprawie udzielania zamówień przez 

podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 

usług pocztowych, instytucje/podmioty 

zamawiające, które zamierzają 

zaakceptować tego rodzaju raŜąco tanią 

ofertę, powinny poinformować o tym 

pozostałych oferentów na piśmie, podając 

przy tym uzasadnienie raŜąco niskiego 

poziomu ceny lub kosztów. UmoŜliwi to 

wspomnianym oferentom bardziej 

precyzyjną ocenę, czy zwycięski oferent 

jest w stanie zrealizować w pełni 

zamówienie na warunkach określonych w 

dokumentach przetargowych. Tym samym 

te dodatkowe informacje pozwolą 

zapewnić w większym stopniu równe 

(19) W świetle znaczących trudności 

instytucji/podmiotów zamawiających 

związanych z oceną wyjaśnień oferentów 

w kontekście ofert obejmujących towary 

lub usługi pochodzące spoza Unii 

Europejskiej, w których wartość towarów i 

usług nieobjętych zobowiązaniami 

przekracza 50 % całkowitej wartości 

danych towarów i usług, naleŜy zapewnić 

większą przejrzystość w zakresie 

traktowania raŜąco tanich ofert. 

NiezaleŜnie od przepisów przewidzianych 

w art. 69 dyrektywy w sprawie zamówień 

publicznych oraz art. 79 dyrektywy w 

sprawie udzielania zamówień przez 

podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 

usług pocztowych, instytucje/podmioty 

zamawiające, które zamierzają 

zaakceptować tego rodzaju raŜąco tanią 

ofertę, powinny poinformować o tym 

pozostałych oferentów na piśmie, podając 

przy tym uzasadnienie raŜąco niskiego 

poziomu ceny lub kosztów, w tym 

informacje dotyczące warunków 

środowiskowych, pracy i wynagrodzenia, 

aby zapobiegać dumpingowi socjalnemu 

lub dumpingowi w dziedzinie ochrony 

środowiska. UmoŜliwi to wspomnianym 

oferentom bardziej precyzyjną ocenę, czy 

zwycięski oferent jest w stanie zrealizować 
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warunki działania na rynku zamówień 

publicznych UE. 

w pełni zamówienie na warunkach 

określonych w dokumentach 

przetargowych. Tym samym te dodatkowe 

informacje pozwolą zapewnić w większym 

stopniu równe warunki działania na rynku 

zamówień publicznych UE. 

Or. en 

 

 


