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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Parlament Europejski w 2011 r. w sprawozdaniu H. Rühle krytycznie ustosunkował się wobec 
wymogów dotyczących ewentualnego aktu prawnego w sprawie udzielania koncesji. 
Projekt komisji stworzyłby mianowicie szereg nowych problemów. 

Zadania państwa

Państwo i wszystkie należące doń struktury świadczą usługi na rzecz obywateli i udostępniają 
im dobra. 
Co do rodzaju świadczone usługi i udostępniane dobra dzielą się m.in. na powszechne usługi 
obowiązkowe, usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym, usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym oraz usługi świadczone w ogólnym interesie1. 
Rozróżnienie to jest trudne i dokonuje się go często później na drodze sądowej. W projekcie 
nie uwzględnia się tego rozróżnienia. 

W celu realizacji swoich zadań państwo udziela zamówień w ramach zamówień publicznych, 
częściowo w formie koncesji. Projekt nie przewiduje rozgraniczenia ani nie podaje 
wzajemnych kryteriów wykluczenia.

Zgodnie z art. 14 TFUE i protokołem 26 do TFUE organy lokalne, regionalne i krajowe 
samodzielnie podejmują decyzje co do tego, czy same świadczą usługi w interesie ogólnym i 
wytwarzają takież dobra, czy też zlecają te zadania innym podmiotom. Nie kryteria rynku 
wewnętrznego, lecz zapewnienie odbiorcom dostępu do odpowiednich świadczeń odgrywa 
przy tym najważniejszą rolę. Dlatego też należałoby dokładnie zdefiniować zakres 
stosowania. 

Na wszystkich szczeblach administracji państwowej przejmuje się zadania i realizuje cele 
gwarantujące dobro wspólne, dobro wspólnoty i spójność. 
Przez dobór kryteriów udzielania zamówień decydenci odczuwają w rzeczywistości 
ograniczenia zawężające możliwości podejmowania przez nich decyzji. 
W projekcie wymienia się kryterium oferty najkorzystniejszej pod względem ekonomicznym. 
Zgodnie z projektem istnieje możliwość zastosowania pewnych określonych „kryteriów 
technicznych” obok ceny i kosztów. Decyzja o tym, „czy” zamówienie zostanie udzielone, 
jest przez to utrudniona. Sektor instytucji rządowych i samorządowych zmagający się z 
problemami finansowymi może czuć się zmuszony do udzielenia zamówienia, gdyż zarobki 
pracowników administracji publicznej często przekraczają zarobki pracowników podmiotów 
prywatnych. 
Celem dyrektywy w sprawie udzielania koncesji nie jest w rzeczywistości dążenie do 
prywatyzacji zadań państwa.

Również kwestia dotycząca sposobu udzielania zamówień jest trudna ze względu na 
zawężone kryteria udzielania zamówień. 

                                               
1 Komunikat Komisji COM(2011)0900 final. 
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Ponieważ projekt nie rozróżnia rodzaju usług, prawo do samostanowienia i swoboda 
świadczenia usług mogłyby ze sobą kolidować. Można tego uniknąć jedynie poprzez 
wykluczenie pewnych określonych usług. 

Regulacje dotyczące udzielania koncesji nie mają na celu uzdrowienia finansów publicznych. 
Zamiast wywierać naciski po stronie wydatków poprzez niskie ceny i koszty, należy do tego 
dążyć poprzez zwiększenie dochodów budżetu.

Kryteria ogólne 

Projekt dyrektywy nie stwarza pewności prawnej. Definicja pojęcia koncesji różni się od 
definicji ETS. Może to doprowadzić do nowych orzeczeń. Brakuje rozgraniczenia w stosunku 
do innych stosunków umownych, takich jak licencje, pozwolenia itp.

Kryterium przeniesienia ryzyka jest niewystarczające. Gdyby koncesjonariusz usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę okazał się niewypłacalny, państwo nadal będzie musiało 
zapewnić zaopatrzenie w wodę. Koncesjonariusz nigdy nie ponosiłby całego ryzyka.

Nie gwarantuje to przejrzystości ani uproszczenia procedury. 

Nie wiadomo, jak długo takie regulacje będą istnieć. Nie można przewidzieć przyszłych 
wymogów ani potrzeby renegocjacji. 

Zapewnienie jakości i kryterium niskiej ceny wykluczają się nawzajem. 

Zatrudnienie i sprawy społeczne 

Z doświadczenia wynika, że kryterium niskiej ceny ma znaczny wpływ na to, ile osób 
zatrudnią wykonawcy i podwykonawcy oraz na jakich warunkach. Jest to nie do pogodzenia z 
horyzontalną klauzulą społeczną na mocy art. 9 TFUE. 
Kryterium najlepszej oferty z punktu widzenia ekonomicznego obejmuje promocję kryteriów 
społecznych. Nie obejmuje ono natomiast „klauzuli wierności umowie zbiorowej” ani innych 
kryteriów. W ten sposób skutki konkurencji cenowej ponoszą zatrudnieni. 

W kontekście przestrzegania kryteriów zwraca się uwagę na przestrzeganie narodowych i 
europejskich norm prawa pracy. Normy krajowe muszą być jednak zgodne z prawem 
europejskim. W rzeczywistości wyklucza się tym samym stosowanie zasady polegającej na 
równej płacy za taką samą pracę na porównywalnym stanowisku pracy.

Brakuje wyraźnego zapisu, że żadnemu państwu nie utrudnia się przestrzegania przepisów 
konwencji MOP nr C 94 i że wszystkie państwa członkowskie zachęca się do jej ratyfikacji i 
przestrzegania. 

Świadczenie usług socjalnych jest ściśle związane z życiem i zdrowiem ludzi, najczęściej na 
szczeblu lokalnym. Należy je całkowicie wyłączyć, podobnie jak usługi świadczone przez 
związki pracownicze.
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Przestrzeganie bezwzględnie obowiązujących warunków pracy w przypadku 
podwykonawców jest często trudne do wyegzekwowania. Brakuje także solidarnej 
odpowiedzialności z głównym wykonawcą. 

******

Z powodów, które przedstawiono powyżej, sprawozdawca zaproponował Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) odrzucenie wniosku Komisji. Komisja EMPL nie 
zastosowała się jednak do tej propozycji i przyjęła poprawki.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zgodnie z art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy 
określaniu i realizacji swoich strategii
politycznych i działań Unia musi brać pod 
uwagę wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego, a także z wysokim poziomem 
kształcenia, szkolenia oraz ochrony
zdrowia ludzkiego. 
Dyrektywa ta przyczynia się do 
osiągnięcia tych celów poprzez wspieranie 
umów koncesji mających zrównoważony 
charakter, włączania kryteriów 
społecznych na wszystkich etapach 
postępowania o udzielenie koncesji i 
poszanowania zobowiązań w zakresie 
warunków socjalnych i warunków 
zatrudnienia, zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, zabezpieczenia społecznego 
i warunków pracy, zgodnie z europejskimi 
i krajowymi przepisami, z 
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międzynarodowymi przepisami prawa 
pracy, orzeczeniami arbitrażowymi oraz 
układami i umowami zbiorowymi.
Niniejsza dyrektywa nie powinna 
uniemożliwiać państwom członkowskim 
przestrzegania w ramach udzielania 
koncesji na usługi konwencji MOP nr 94 
dotyczącej postanowień o pracy ani nie 
powinna stanowić przeszkody dla
propagowania włączania postanowień o 
pracy do koncesji na usługi.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zgodnie z art. 14 TFUE w 
powiązaniu z protokołem 26 do TFUE 
organom krajowym, regionalnym i 
lokalnym przysługuje szeroki margines 
swobody w podejmowaniu decyzji 
odnośnie do tego, czy, jak i w jakim 
zakresie chcą one same pełnić funkcje 
publiczne.
Organy publiczne mogą wypełniać 
zadania leżące w interesie publicznym 
z wykorzystaniem własnych zasobów, bez 
konieczności zwracania się do 
zewnętrznych wykonawców. Mogą one 
wykonywać te zadania we współpracy 
z innymi organami publicznymi.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Ważna rola i duża swoboda organów 
krajowych, regionalnych i lokalnych w 
świadczeniu, zlecaniu i organizowaniu 
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usług świadczonych w interesie ogólnym 
w sposób możliwie najlepiej zaspokajający 
potrzeby użytkowników są również zgodne 
z art. 2, 3, 4 i 14 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
protokołem nr 26 w sprawie usług 
świadczonych w interesie ogólnym oraz 
art. 36 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wyniki dokonanego przez Komisję 
przeglądu tzw. usług priorytetowych i 
niepriorytetowych (usług „A” i „B”) 
wykazały, że ograniczanie pełnego 
zastosowania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych do wąskiej grupy 
usług nie jest już uzasadnione.

skreślony

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W świetle wyników oceny reformy 
przepisów w zakresie zamówień 
publicznych przeprowadzonej przez 
Komisję pełne stosowanie niniejszej 
dyrektywy należy wyłączyć wyłącznie w 
stosunku do usług, które mają ograniczony 
wymiar transgraniczny, a mianowicie tak 
zwanych usług na rzecz osób, takich jak 
niektóre usługi społeczne, zdrowotne i
edukacyjne. Usługi te świadczone są w 
określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 
zatem ustanowić szczególny reżim 

(21) W świetle wyników oceny reformy 
przepisów w zakresie zamówień 
publicznych przeprowadzonej przez 
Komisję pełne stosowanie niniejszej 
dyrektywy należy wyłączyć wyłącznie w 
stosunku do usług, które mają ograniczony 
wymiar transgraniczny, a mianowicie tak 
zwanych usług na rzecz osób, takich jak 
niektóre usługi edukacyjne. Usługi te 
świadczone są w określonym kontekście, 
zróżnicowanym w zależności od państwa 
członkowskiego z uwagi na różne tradycje 
kulturowe. Należy zatem ustanowić 
szczególny reżim udzielania koncesji na 
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udzielania koncesji na takie usługi, 
uwzględniający fakt, że usługi te są nowo 
regulowane. Obowiązek publikacji 
wstępnego ogłoszenia informacyjnego oraz 
ogłoszenia o udzieleniu koncesji dla każdej 
koncesji o wartości nie mniejszej niż 
wysokość progów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie stanowi odpowiedni 
sposób zapewnienia potencjalnym 
oferentom informacji na temat szans 
handlowych, natomiast wszystkim 
zainteresowanym stronom – informacji o 
liczbie i rodzaju udzielonych koncesji.
Ponadto państwa członkowskie powinny 
wprowadzić odpowiednie środki w 
odniesieniu do udzielania koncesji na te 
usługi, mające na celu zapewnienie 
zgodności tych postępowań z zasadami 
przejrzystości i równego traktowania 
wykonawców, a jednocześnie 
umożliwiające instytucjom zamawiającym 
lub podmiotom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić instytucjom zamawiającym i 
podmiotom 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.

takie usługi, uwzględniający fakt, że usługi 
te są nowo regulowane. Obowiązek 
publikacji wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego oraz ogłoszenia o 
udzieleniu koncesji dla każdej koncesji o 
wartości nie mniejszej niż wysokość 
progów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie stanowi odpowiedni sposób 
zapewnienia potencjalnym oferentom 
informacji na temat szans handlowych, 
natomiast wszystkim zainteresowanym 
stronom – informacji o liczbie i rodzaju 
udzielonych koncesji. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
odpowiednie środki w odniesieniu do 
udzielania koncesji na te usługi, mające na 
celu zapewnienie zgodności tych 
postępowań z zasadami przejrzystości i 
równego traktowania wykonawców, a 
jednocześnie umożliwiające instytucjom 
zamawiającym lub podmiotom 
zamawiającym uwzględnienie specyfiki 
przedmiotowych usług. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
instytucjom zamawiającym i podmiotom 
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.

Uzasadnienie

Usługi społeczne i zdrowotne nie powinny pozostać nieuregulowane.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu zapewnienia przejrzystości i 
równego traktowania kryteria udzielania 

(25) W celu zapewnienia przejrzystości i 
równego traktowania kryteria udzielania 
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koncesji powinny zawsze być zgodne z 
pewnymi ogólnymi normami. Powinny one 
być ujawnione z wyprzedzeniem 
wszystkim potencjalnym oferentom, 
dotyczyć przedmiotu umowy i nie powinny 
dawać instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu 
nieograniczonej swobody wyboru.
Powinny zapewniać możliwość efektywnej 
konkurencji, a ich uzupełnienie powinny 
stanowić wymogi, które umożliwiają 
skuteczną weryfikację informacji 
przekazanych przez oferentów. W celu 
spełnienia tych norm, zapewniając 
jednocześnie zwiększenie poziomu 
pewności prawa, państwa członkowskie 
mogą przewidzieć stosowanie kryterium 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

koncesji powinny zawsze być zgodne z 
pewnymi ogólnymi normami. Powinny one 
być ujawnione z wyprzedzeniem 
wszystkim potencjalnym oferentom, 
dotyczyć przedmiotu umowy i nie powinny 
dawać instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu 
nieograniczonej swobody wyboru.
Powinny zapewniać możliwość efektywnej 
konkurencji, a ich uzupełnienie powinny 
stanowić wymogi, które umożliwiają 
skuteczną weryfikację informacji 
przekazanych przez oferentów. W celu 
spełnienia tych norm, zapewniając 
jednocześnie zwiększenie poziomu 
pewności prawa, państwa członkowskie 
mogą przewidzieć stosowanie kryterium 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i 
mającej najbardziej zrównoważony 
charakter.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W przypadku gdy instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
udzielają koncesji na podstawie kryterium 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, 
muszą określić ekonomiczne i jakościowe 
kryteria udzielenia koncesji, na podstawie 
których dokonają oceny ofert w celu 
wyłonienia oferty prezentującej najlepszą 
relację jakości do ceny. Określenie tych 
kryteriów uzależnione jest od przedmiotu 
koncesji, gdyż powinny one umożliwić 
ocenę poziomu wykonania 
przedstawionego w każdej ofercie w 
świetle przedmiotu koncesji, który został 
zdefiniowany w specyfikacjach 
technicznych, oraz ocenę relacji jakości do 
ceny dla każdej z ofert.

(26) W przypadku gdy instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
udzielają koncesji na podstawie kryterium 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i 
mającej najbardziej zrównoważony 
charakter, muszą określić ekonomiczne i 
jakościowe kryteria udzielenia koncesji, na 
podstawie których dokonają oceny ofert w 
celu wyłonienia oferty prezentującej 
najlepszą relację jakości do ceny.
Określenie tych kryteriów uzależnione jest 
od przedmiotu koncesji, gdyż powinny one 
umożliwić ocenę poziomu wykonania 
przedstawionego w każdej ofercie w 
świetle przedmiotu koncesji, który został 
zdefiniowany w specyfikacjach 
technicznych, oraz ocenę relacji jakości do 
ceny dla każdej z ofert.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Specyfikacje techniczne sporządzane 
przez instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające muszą umożliwiać otwarcie 
procesu udzielania koncesji na 
konkurencję. W tym celu należy umożliwić 
składanie ofert odzwierciedlających 
różnorodność rozwiązań technicznych, tak 
by uzyskać wystarczający poziom 
konkurencji. W związku z powyższym 
specyfikacje techniczne powinny być 
opracowywane w sposób umożliwiający 
uniknięcie sztucznego zawężania 
konkurencji poprzez wymogi, które 
faworyzują konkretnego wykonawcę, 
odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, 
usług lub robót budowlanych oferowanych 
zwykle przez tego wykonawcę.
Opracowanie specyfikacji technicznych 
pod względem wymagań funkcjonalnych i 
wydajnościowych zasadniczo umożliwia 
optymalne osiągnięcie tego celu i służy 
wspieraniu innowacji. W przypadku 
odwołania do normy europejskiej albo, w 
przypadku jej braku, do normy krajowej, 
oferty oparte na równoważnych 
rozwiązaniach powinny zostać rozpatrzone 
przez instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające. W celu wykazania 
równoważności oferty oferenci mogą 
zostać zobowiązani do przedstawienia 
zweryfikowanych dowodów od osób 
trzecich; należy jednak dopuścić również 
inne odpowiednie sposoby wykazania 
takiej równoważności, takie jak 
dokumentacja techniczna producenta, 
jeżeli dany wykonawca nie ma dostępu do 
certyfikatów bądź raportów z testów, ani 
nie ma możliwości ich uzyskania w 
przewidzianym terminie.

(28) Specyfikacje techniczne sporządzane 
przez instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające muszą umożliwiać otwarcie 
procesu udzielania koncesji na 
konkurencję. W tym celu należy umożliwić 
składanie ofert odzwierciedlających 
różnorodność rozwiązań technicznych, tak 
by uzyskać wystarczający poziom 
konkurencji. W związku z powyższym 
specyfikacje techniczne powinny być 
opracowywane i stosowane zgodnie z 
zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji, w sposób umożliwiający 
uniknięcie sztucznego zawężania 
konkurencji poprzez wymogi, które 
faworyzują konkretnego wykonawcę, 
odzwierciedlając kluczowe cechy dostaw, 
usług lub robót budowlanych oferowanych 
zwykle przez tego wykonawcę.
Opracowanie specyfikacji technicznych 
pod względem wymagań funkcjonalnych i 
wydajnościowych zasadniczo umożliwia 
optymalne osiągnięcie tego celu i służy 
wspieraniu innowacji. W przypadku 
odwołania do normy europejskiej albo, w 
przypadku jej braku, do normy krajowej, 
oferty oparte na równoważnych 
rozwiązaniach powinny zostać rozpatrzone 
przez instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające. W celu wykazania 
równoważności oferty oferenci mogą 
zostać zobowiązani do przedstawienia 
zweryfikowanych dowodów od osób 
trzecich; należy jednak dopuścić również 
inne odpowiednie sposoby wykazania 
takiej równoważności, takie jak 
dokumentacja techniczna producenta, 
jeżeli dany wykonawca nie ma dostępu do 
certyfikatów bądź raportów z testów, ani 
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nie ma możliwości ich uzyskania w 
przewidzianym terminie.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Jeśli chodzi o specyfikacje techniczne 
i kryteria udzielenia koncesji, instytucje 
zamawiające i podmioty 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 koncesji. Aby 
lepiej uwzględnić aspekty społeczne w 
ramach udzielania koncesji, można 
również zezwolić zamawiającym na 
uwzględnianie w kryteriach udzielenia 
koncesji, charakterystyki związanej z 
warunkami pracy. Jeśli jednak instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające 
stosują kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, powyższe kryteria mogą 
dotyczyć wyłącznie warunków 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 
wykonania umowy, w tym dostępności dla 
osób niepełnosprawnych. W takim 
przypadku ewentualne kryterium 
udzielenia koncesji, które obejmuje tę 
charakterystykę, należy zawsze ograniczyć 
do tych cech, które bezpośrednio wpływają 
na personel w środowisku pracy. Kryteria 
te muszą być stosowane zgodnie z 

(29) Jeśli chodzi o specyfikacje techniczne 
i kryteria udzielenia koncesji, instytucje 
zamawiające i podmioty 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 koncesji. Aby 
lepiej uwzględnić aspekty społeczne w 
ramach udzielania koncesji, można 
również zezwolić zamawiającym na 
uwzględnianie w kryteriach udzielenia 
koncesji, charakterystyki związanej z 
warunkami pracy. Jeśli jednak instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające 
stosują kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie i mającej najbardziej 
zrównoważony charakter, powyższe 
kryteria mogą dotyczyć wyłącznie 
warunków 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 wykonania 
umowy, w tym dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. W takim przypadku 
ewentualne kryterium udzielenia koncesji, 
które obejmuje tę charakterystykę, należy 
zawsze ograniczyć do tych cech, które 
bezpośrednio wpływają na personel w 
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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 państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia. Instytucje zamawiające i 
pomioty zamawiające, również w 
przypadku gdy stosują kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, powinny 
mieć możliwość zastosowania – jako 
kryterium udzielenia koncesji –
organizacji, kwalifikacji i doświadczenia 
personelu wyznaczonego do realizacji 
danej koncesji, ze względu na fakt, że 
może to wpłynąć na jakość realizacji 
koncesji, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty.

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 państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia. Instytucje zamawiające i 
pomioty zamawiające, również w 
przypadku gdy stosują kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie i mającej 
najbardziej zrównoważony charakter, 
powinny mieć możliwość zastosowania –
jako kryterium udzielenia koncesji –
organizacji, kwalifikacji i doświadczenia 
personelu wyznaczonego do realizacji 
danej koncesji, ze względu na fakt, że 
może to wpłynąć na jakość realizacji 
koncesji, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29 a) Aby lepiej uwzględnić aspekty 
społeczne w ramach udzielania koncesji, 
należy zezwolić zamawiającym na 
uwzględnianie kryteriów społecznych i 
kryteriów dotyczących polityki 
zatrudnienia, takich jak: ochrona 
socjalna i ochrona zatrudnienia, warunki 
pracy, przepisy dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa, wspieranie zatrudnienia 
dla długotrwale bezrobotnych, 
pracowników w starszym wieku, osób 
młodych, stażystów, osób z grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
osób niepełnosprawnych i osób 
wywodzących się ze społeczności 
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migrantów, godziwe standardy pracy, 
integracja społeczna, równość płci, dostęp 
do wewnętrznych szkoleń zawodowych, 
prawa człowieka i etyczny handel.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29b) Niniejsza dyrektywa zapewnia 
stosowanie dyrektywy 2001/23/WE w 
sprawie zbliżania ustawodawstwa państw 
członkowskich odnoszącego 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.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Jeżeli w związku z udzieleniem 
koncesji nowy koncesjonariusz przejmuje 
pracowników od organu publicznego, 
instytucji zamawiającej lub 
dotychczasowego koncesjonariusza, w 
stosunku do tych pracowników 
zastosowanie mają konsekwencje prawne 
określone w dyrektywie 2001/23/WE 
dotyczące zabezpieczenia warunków 
zatrudnienia i pracy.

Poprawka 13
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
organów wszystkich szczebli do 
podejmowania decyzji, czy, jak i w jakim 
zakresie będą samodzielnie realizowały 
zadania publiczne.  Organy mogą 
wypełniać zadania publiczne z 
wykorzystaniem własnych zasobów, bez 
konieczności udzielania koncesji innym 
(zewnętrznym) wykonawcom. Mogą one 
również wykonywać te zadania wspólnie z 
innymi organami.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „umowa o charakterze odpłatnym” 
oznacza umowę opierającą się na 
wymianie świadczeń. Charakter odpłatny 
oznacza, iż każda ze stron uzyskuje 
korzyści w zamian za wykonane 
świadczenia, korzyści te jednak nie muszą 
koniecznie mieć charakteru pieniężnego.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) umów o pracę; e) umów o pracę lub układów zbiorowych 
przyczyniających się do poprawy 
warunków pracy;

Poprawka 16
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres ważności koncesji jest ograniczony 
do szacunkowego okresu niezbędnego
koncesjonariuszowi do odzyskania 
nakładów inwestycyjnych poniesionych w 
związku z eksploatacją obiektów 
budowlanych lub wykonywaniem usług,
wraz z racjonalnie określonym poziomem 
zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Koncesje mają ograniczony okres
ważności. Można przy tym wziąć pod 
uwagę okres niezbędny
koncesjonariuszowi do odzyskania 
nakładów inwestycyjnych poniesionych w 
związku z eksploatacją obiektów 
budowlanych lub wykonywaniem usług. 
Ponadto można uwzględnić inne 
obiektywne kryteria, takie jak interes 
publiczny w zagwarantowaniu stałej 
usługi należytej jakości lub w świadczeniu 
jej w sposób przyjazny dla środowiska i 
zrównoważony pod względem społecznym, 
a także nakłady poniesione w związku z 
wyborem koncesjonariusza oraz 
szacunkowy czas potrzebny do realizacji 
celów w zakresie skuteczności działania, 
określonych przez instytucję zamawiającą.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Koncesje na usługi społeczne oraz inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku X, objęte zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy, podlegają 
obowiązkowi określonemu w art. 26 ust. 3 
i art. 27 ust. 1.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie koncesji dla zakładów pracy 
chronionej oraz wykonawców, których 
głównym celem jest społeczna i zawodowa 
integracja pracowników 
niepełnosprawnych oraz pracowników 
znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć 
możliwość wykonywania tych koncesji w 
ramach programów pracy chronionej, 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.

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie koncesji dla:

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zakładów pracy chronionej, lub 
przewidzieć możliwość wykonywania tych 
koncesji w ramach programów pracy 
chronionej, pod warunkiem że większość 
zainteresowanych pracowników stanowią 
pracownicy niepełnosprawni, którzy ze 
względu na charakter lub stopień 
niepełnosprawności nie mogą podjąć 
zatrudnienia na normalnych warunkach 
bądź nie są w stanie w łatwy sposób 
znaleźć zatrudnienia na zwykłym rynku.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przedsiębiorstw i programów, których 
głównym celem jest społeczna i zawodowa 
integracja pracowników znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji, pod warunkiem 
że ponad 30% pracowników 
zatrudnionych przez tych wykonawców 
lub pracujących przy tych programach 
stanowią pracownicy niepełnosprawni lub 
znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Wykonawcy wypełniają zobowiązania 
dotyczące ochrony socjalnej, ochrony 
zatrudnienia i warunków pracy 
obowiązujące w miejscu wykonywania 
pracy, świadczenia usług lub realizowania 
zamówień, zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym i/lub układami zbiorowymi lub 
międzynarodowymi przepisami prawa 
pracy wymienionymi w załączniku XIII a 
(nowy).

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4d. Szczegóły umów koncesji są podane do 
wiadomości publicznej i dostępne do 
celów kontroli.

Poprawka 23
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Instytucje zamawiające mogą 
wykorzystywać dane przetwarzane 
elektronicznie na potrzeby postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego w celu 
unikania, wykrywania i korygowania 
błędów, które pojawiają się na każdym 
etapie, poprzez opracowanie stosownych 
narzędzi.

8. Instytucje zamawiające mogą 
wykorzystywać dane przetwarzane 
elektronicznie na potrzeby postępowań o 
udzielenie koncesji w celu unikania, 
wykrywania i korygowania błędów, które 
pojawiają się na każdym etapie, poprzez 
opracowanie stosownych narzędzi.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające określają w 
ogłoszeniu o koncesji warunki udziału 
dotyczące:

Instytucje zamawiające określają w 
ogłoszeniu lub dokumencie dotyczącym
koncesji warunki udziału dotyczące:

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wielokrotnych i/lub poważnych 
naruszeń prawa pracy, przepisów w 
zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa 
ochrony środowiska, potwierdzonych 
prawomocnymi wyrokami.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Z udziału w koncesji wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wie 
o decyzji, która uzyskała powagę rzeczy 
osądzonej, w której stwierdza się, że 
wykonawca nie wypełnił obowiązków 
dotyczących płatności podatków lub 
opłacenia składek na ubezpieczenie 
społeczne, zgodnie z przepisami prawa 
kraju, w którym prowadzi działalność, lub 
zgodnie z przepisami prawa kraju instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego.

6. Z udziału w koncesji wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wie 
o decyzji, która uzyskała powagę rzeczy 
osądzonej, lub o prawomocnej decyzji 
organów publicznych, która zapadła w
toku postępowania administracyjnego, w
której stwierdza się, że wykonawca nie 
wypełnił obowiązków dotyczących 
płatności podatków lub opłacenia składek 
na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z 
przepisami prawa kraju, w którym 
prowadzi działalność, lub zgodnie z 
przepisami prawa kraju instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
bądź też jeżeli na wykonawcę więcej niż 
jeden raz wydawano wyroki lub 
nakładano grzywny z tytułu prawa pracy.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą postanowić, 
że instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą wykluczyć z udziału w 
postępowaniu o udzielenie koncesji
każdego wykonawcę, jeżeli spełniony jest 
jeden z następujących warunków:

Państwa członkowskie postanawiają, że 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą wykluczyć z udziału w 
postępowaniu o udzielenie koncesji 
każdego wykonawcę, jeżeli spełniony jest 
jeden z następujących warunków:

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) naruszenia przepisów w zakresie 
ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, 
przepisów podatkowych i prawa ochrony 
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środowiska.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
wymóg udzielania przez instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
koncesji w oparciu o kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, zgodnie z 
ust. 2. Kryteria te, oprócz kryterium ceny 
lub kosztów, mogą obejmować następujące 
kryteria:

4. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
wymóg udzielania przez instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
koncesji w oparciu o kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie i mającej 
najbardziej zrównoważony charakter, 
zgodnie z ust. 2. Kryteria te, oprócz 
kryterium ceny lub kosztów, mogą 
obejmować następujące kryteria:

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe oraz innowacyjny charakter;

a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, interes 
społeczny, aspekty środowiskowe oraz 
innowacyjny charakter;

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 4 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) kryteria społeczne i kryteria dotyczące 
polityki zatrudnienia;
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku koncesji na usługi oraz 
koncesji obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikację i 
doświadczenie personelu wyznaczonego do 
realizacji danej koncesji, co skutkuje tym, 
że po udzieleniu koncesji taki personel 
może zostać zastąpiony wyłącznie za 
zgodą instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego, którzy muszą 
sprawdzić, czy zastępstwo zapewnia 
równoważną organizację i jakość;

b) w przypadku koncesji na usługi oraz 
koncesji obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych bierze się pod uwagę 
organizację, kwalifikacje i doświadczenie 
personelu wyznaczonego do realizacji 
danej koncesji oraz kwalifikacje i 
profesjonalizm każdego z 
podwykonawców, co skutkuje tym, że po 
udzieleniu koncesji taki personel może 
zostać zastąpiony wyłącznie za zgodą 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, którzy muszą sprawdzić, 
czy zastępstwo zapewnia równoważną 
organizację, jakość, kwalifikacje lub 
doświadczenie;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, 
instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający określa – w ogłoszeniu o 
zamówieniu, w zaproszeniu do składania 
ofert lub w dokumentach specyfikujących 
koncesję – odpowiednią wagę przypisaną 
każdemu z kryteriów wybranych do celów 
ustalenia oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, 
instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający określa – w ogłoszeniu o 
zamówieniu, w zaproszeniu do składania 
ofert lub w dokumentach specyfikujących 
koncesję – odpowiednią wagę przypisaną 
każdemu z kryteriów wybranych do celów 
ustalenia oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie i mającej najbardziej 
zrównoważony charakter.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą zażądać albo zostać 
zobowiązane przez państwo członkowskie 
do zażądania od oferenta w dokumentach 
specyfikujących koncesję, 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. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą zażądać albo zostać 
zobowiązane przez państwo członkowskie 
do zażądania od oferenta w dokumentach 
specyfikujących koncesję, aby wskazał on 
w swojej ofercie ewentualną część 
zamówienia, której wykonanie zamierza 
zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał 
proponowanych podwykonawców wraz z 
informacjami dotyczącymi 
podwykonawców zawierającymi nazwiska, 
dane kontaktowe i przedstawicieli 
prawnych. O każdej zmianie w łańcuchu 
podwykonawców należy niezwłocznie 
poinformować instytucję zamawiającą, 
podając ich nazwiska, dane kontaktowe i 
przedstawicieli prawnych.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – nagłówek 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY 
ZAMIESĆIĆ W OGŁOSZENIACH O
KONCESJI

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY 
ZAMIESĆIĆ W OGŁOSZENIU LUB W 
DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM
KONCESJI
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X 

Tekst proponowany przez Komisję

USŁUGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17
Kod CPV Opis

7511000-4 oraz
od 85000000-9 do 85323000-9
(z wyjątkiem 85321000-5 i 85322000-2)

Usługi zdrowotne i społeczne

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Usługi administracyjne w zakresie 
edukacji, opieki zdrowotnej i kultury

75300000-9 Usługi w zakresie obowiązkowego 
ubezpieczenia społecznego

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Świadczenia społeczne

98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i 
osobiste

98120000-0 Usługi świadczone przez związki 
zawodowe

98131000-0 Usługi religijne

Poprawka

skreślony



PE486.119v02-00 24/24 AD\915531PL.doc

PL

PROCEDURA

Tytuł Przyznawanie umów koncesyjnych

Odsyłacze COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO
17.1.2012

Opinia wydana przez
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL
17.1.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji 
opiniodawczej
       Data powołania

Thomas Händel
16.2.2012

Rozpatrzenie w komisji 10.7.2012 8.10.2012

Data przyjęcia 9.10.2012

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

42
2
1

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, 
Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, 
Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland 
Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Karima Delli, Sari Essayah, 
Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen 
Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le 
Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, 
Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos 
Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea 
Zanoni

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni 
Papadopoulou, Csaba Sógor, Gabriele Zimmer


