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8.1.2014 A7-0454/98 

Poprawka  98 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostęp towarów i usług do rynków zamówień publicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) JeŜeli Komisja, na podstawie 

dostępnych jej informacji, ma powód, aby 

uwaŜać, iŜ państwo trzecie przyjęło lub 

utrzymuje praktykę restrykcyjną w 

udzielaniu zamówień, powinna mieć 

moŜliwość wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego. JeŜeli istnienie praktyki 

restrykcyjnej w udzielaniu zamówień w 

państwie trzecim potwierdzi się, Komisja 

powinna zaprosić dane państwo do 

podjęcia konsultacji w celu poprawy 

moŜliwości przetargowych dla 

wykonawców, towarów i usług z UE w 

zamówieniach publicznych w tym 

państwie. 

(21) JeŜeli Komisja, na podstawie 

dostępnych jej informacji, ma powód, aby 

uwaŜać, iŜ państwo trzecie przyjęło lub 

utrzymuje niedozwoloną praktykę 

restrykcyjną w udzielaniu zamówień, 

powinna mieć moŜliwość wszczęcia 

postępowania wyjaśniającego. JeŜeli 

istnienie niedozwolonej praktyki 

restrykcyjnej w udzielaniu zamówień w 

państwie trzecim potwierdzi się, Komisja 

powinna zaprosić dane państwo do 

podjęcia konsultacji w celu poprawy 

moŜliwości przetargowych dla 

wykonawców, towarów i usług z UE w 

zamówieniach publicznych w tym 

państwie. 

Or. en 



 

AM\1014837PL.doc  PE527.185v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

8.1.2014 A7-0454/99 

Poprawka  99 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostęp towarów i usług do rynków zamówień publicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Tego rodzaju środki mogą obejmować 

obowiązkowe wykluczanie towarów i 

usług z państwa trzeciego z postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego w Unii 

Europejskiej, bądź mogą poddawać oferty 

zawierające towary lub usługi pochodzące 

z tego państwa obowiązkowej karze 

cenowej. Aby zapobiec obchodzeniu tych 

środków, konieczne moŜe być równieŜ 

wykluczenie określonych osób prawnych, 

mających siedzibę w Unii Europejskiej i 

kontrolowanych przez podmioty 

zagraniczne lub będących ich własnością, 

które nie prowadzą istotnej działalności 

gospodarczej bezpośrednio i skutecznie 

powiązanej z gospodarką danego państwa 

członkowskiego. Odpowiednie środki nie 

powinny być nieproporcjonalne do praktyk 

restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, na 

które stanowią odpowiedź. 

(23) W przypadku stwierdzenia dumpingu 

socjalnego lub środowiskowego tego 

rodzaju środki mogą obejmować 

obowiązkowe wykluczanie towarów i 

usług przedsiębiorstwa z państwa trzeciego 

z postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego w Unii Europejskiej, bądź 

mogą poddawać oferty zawierające towary 

lub usługi tego przedsiębiorstwa 

obowiązkowej karze cenowej. Aby 

zapobiec obchodzeniu tych środków, 

konieczne moŜe być równieŜ wykluczenie 

określonych osób prawnych, mających 

siedzibę w Unii Europejskiej i 

kontrolowanych przez podmioty 

zagraniczne lub będących ich własnością, 

które nie prowadzą istotnej działalności 

gospodarczej bezpośrednio i skutecznie 

powiązanej z gospodarką danego państwa 

członkowskiego. Odpowiednie środki nie 

powinny być nieproporcjonalne. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/100 

Poprawka  100 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostęp towarów i usług do rynków zamówień publicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

JeŜeli instytucja zamawiająca/podmiot 

zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 

dyrektywy w sprawie zamówień 

publicznych lub zgodnie z art. 79 

dyrektywy w sprawie udzielania zamówień 

przez podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 

usług pocztowych, po zweryfikowaniu 

wyjaśnień oferenta, zaakceptować raŜąco 

tanią ofertę obejmującą towary lub usługi 

pochodzące spoza Unii Europejskiej, w 

których wartość towarów lub usług 

nieobjętych zobowiązaniami przekracza 

50 % całkowitej wartości towarów lub 

usług uwzględnionych w ofercie, 

powiadamia o tym pozostałych oferentów 

na piśmie, podając przy tym uzasadnienie 

raŜąco niskiego poziomu ceny lub 

kosztów. 

JeŜeli instytucja zamawiająca/podmiot 

zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 

dyrektywy w sprawie zamówień 

publicznych lub zgodnie z art. 79 

dyrektywy w sprawie udzielania zamówień 

przez podmioty działające w sektorach 

gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 

usług pocztowych, po zweryfikowaniu 

wyjaśnień oferenta, zaakceptować raŜąco 

tanią ofertę obejmującą towary lub usługi 

pochodzące spoza Unii Europejskiej, w 

których wartość towarów lub usług 

nieobjętych zobowiązaniami przekracza 

50% całkowitej wartości towarów lub 

usług uwzględnionych w ofercie, 

powiadamia o tym pozostałych oferentów 

na piśmie, podając przy tym uzasadnienie 

raŜąco niskiego poziomu ceny lub 

kosztów, w tym informacje dotyczące 

warunków środowiskowych oraz 

warunków pracy i wynagrodzenia, tak aby 

zapobiec dumpingowi socjalnemu i 

środowiskowemu. 

 Państwa członkowskie podejmują 

stosowne środki słuŜące zapewnieniu, by 

przy realizacji zamówień publicznych 

wykonawcy przestrzegali mających 

zastosowanie obowiązków w dziedzinie 

prawa ochrony środowiska, prawa 

socjalnego i prawa pracy, ustanowionych 

w przepisach unijnych, krajowych, 
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układach zbiorowych bądź w przepisach 

międzynarodowego prawa ochrony 

środowiska, międzynarodowego prawa 

socjalnego i międzynarodowego prawa 

pracy wymienionych w załączniku XI do 

dyrektywy …/2014/UE w sprawie 

zamówień publicznych. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/101 

Poprawka  101 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostęp towarów i usług do rynków zamówień publicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(b) obowiązkowej kary cenowej dotyczącej 

tej części oferty, którą stanowią towary lub 

usługi nieobjęte zobowiązaniami 

pochodzące z państwa przyjmującego lub 

utrzymującego praktykę restrykcyjną w 

udzielaniu zamówień. 

(b) w stwierdzonych przypadkach 

dumpingu środowiskowego lub socjalnego 

obowiązkowej kary cenowej dotyczącej tej 

części oferty, którą stanowią towary lub 

usługi nieobjęte zobowiązaniami, lub 

odnośnego oferenta. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/102 

Poprawka  102 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostęp towarów i usług do rynków zamówień publicznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (da) informacje dotyczące związanych z 

ofertą warunków środowiskowych oraz 

warunków pracy i wynagrodzenia, tak aby 

zapobiec dumpingowi socjalnemu i 

środowiskowemu; 

Or. en 

 

 


