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Poprawka 1
Edite Estrela

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 oraz z międzynarodowymi 
przepisami prawa pracy, wymienionymi w 
załączniku XIII a (nowy). 

Or. en

Poprawka 2
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
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prawa organów publicznych wszystkich 
szczebli do podejmowania decyzji 
dotyczących tego, czy chcą one – oraz 
w jaki sposób i w jakim stopniu –
samodzielnie realizować 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.

Or. en

Poprawka 3
Edite Estrela

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 
usług świadczonych w interesie ogólnym 
w sposób możliwie najlepiej zaspokajający 
potrzeby użytkowników są również zgodne 
z Protokołem nr 26 w sprawie usług 
świadczonych w interesie ogólnym, art. 14 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i art. 36 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 4
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 c preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Instytucje zamawiające mają szeroko 
zakrojoną swobodę w stosowaniu zarówno 
specyfikacji technicznych, jak i kryteriów 
udzielenia zamówienia w celu osiągnięcia 
ich celów, w tym celów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. Celem 
niniejszej dyrektywy nie jest dalsze 
ograniczenie rodzajów aspektów, jakie 
instytucja zamawiająca może uwzględnić 
w ramach specyfikacji technicznych lub 
kryteriów udzielenia zamówienia, o ile 
zapewniona jest zgodność z zasadą 
związku z przedmiotem zamówienia.

Or. en

Poprawka 5
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy również wprowadzić pewne 
przepisy koordynujące w przypadku 
udzielania koncesji na roboty budowlane i 
koncesji na usługi w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych ze względu na to, że organy 
krajowe mogą wpływać na zachowania 
podmiotów działających w tych sektorach, 
a także biorąc pod uwagę zamknięty 
charakter rynków, na których prowadzą 
one działalność, ze względu na istnienie 
szczególnych lub wyłącznych praw 
przyznawanych przez państwa 
członkowskie w zakresie zasilania, 
zapewniania lub eksploatacji sieci do 
świadczenia tych usług.

skreślony

Or. de
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Poprawka 6
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zgodnie z art. 9 TFUE przy 
określaniu i realizacji swoich polityk 
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. Należy przestrzegać 
przepisów Art. 2, 3 i 4 oraz art. 14 TFUE, 
a w szczególności art. 36 Karty praw 
podstawowych i protokołu 26 dotyczącego 
usług świadczonych w interesie ogólnym.
Niniejsza dyrektywa przyczynia się do 
osiągnięcia tych celów poprzez wspieranie 
udzielania koncesji na usługi zgodnego z 
zasadą zrównoważonego rozwoju, 
uwzględnienie kryteriów społecznych na 
wszystkich etapach procedury udzielania 
koncesji oraz spełnienie obowiązków 
odnoszących się do warunków 
społecznych i warunków zatrudnienia, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zabezpieczenia społecznego i warunków 
pracy określonych w unijnych i krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, orzecznictwie 
arbitrażowym, układach i umowach 
zbiorowych, a także w przepisach 
międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w załączniku XIII a 
(nowy), które mają zastosowanie w 
miejscu wykonywania robót budowlanych, 
usług lub dostaw; wymienione obowiązki 
stosuje się również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
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usługi w innym państwie członkowskim.

Or. de

Poprawka 7
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) 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.

Or. de

Poprawka 8
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Koncesje są to umowy o charakterze 
odpłatnym zawierane między co najmniej 
jednym wykonawcą i co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym, których przedmiotem jest 
nabycie robót budowlanych lub usług i w 
ramach których wynagrodzenie stanowi 
zwykle prawo do eksploatacji obiektów 
budowlanych lub świadczenia usług, które 
są przedmiotem koncesji. Wykonanie tych 
robót budowlanych lub usług podlega 
szczególnym wiążącym obowiązkom 
określonym przez instytucję zamawiającą 

(6) Koncesje są to umowy o charakterze 
odpłatnym zawierane między co najmniej 
jednym wykonawcą i co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym, których przedmiotem jest 
nabycie robót budowlanych lub usług i w 
ramach których wynagrodzenie stanowi 
zwykle prawo do eksploatacji obiektów 
budowlanych lub świadczenia usług, które 
są przedmiotem koncesji. Wykonanie tych 
robót budowlanych lub usług podlega 
szczególnym wiążącym obowiązkom 
określonym przez instytucję zamawiającą 
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lub podmiot zamawiający, które są 
możliwe do wyegzekwowania na gruncie 
prawa. Jako koncesje nie powinny 
kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia i 
zezwolenia, na podstawie których państwo 
lub organ publiczny określa warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej. To 
samo dotyczy pewnych umów, których 
przedmiotem jest prawo wykonawcy do 
eksploatacji pewnych domen publicznych 
lub zasobów, takich jak umowy dzierżawy 
gruntu, na podstawie których państwo, 
instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający ustanawia wyłącznie ogólne 
warunki ich wykorzystania, nienabywając 
przy tym konkretnych robót budowlanych 
lub usług.

lub podmiot zamawiający, które są 
możliwe do wyegzekwowania na gruncie 
prawa. Jako koncesje nie powinny 
kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia i 
zezwolenia, na podstawie których państwo 
lub organ publiczny określa warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej. To 
samo dotyczy umów, na mocy których 
państwo, instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający przyznaje 
wykonawcy prawo do eksploatacji za 
wynagrodzeniem pewnych domen 
publicznych lub zasobów (np. umowy 
najmu lub dzierżawy gruntów w portach 
morskich i śródlądowych) i na podstawie 
których podmiot publiczny ustanawia co 
do zasady wyłącznie ogólne warunki ich 
wykorzystania, nie stając się przy tym
odbiorcą konkretnych usług świadczonych 
przez kontrahenta.

Or. de

Poprawka 9
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Koncesje są to umowy o charakterze 
odpłatnym zawierane między co najmniej 
jednym wykonawcą i co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym, których przedmiotem jest
nabycie robót budowlanych lub usług i w 
ramach których wynagrodzenie stanowi
zwykle prawo do eksploatacji obiektów 
budowlanych lub świadczenia usług, które 
są przedmiotem koncesji. Wykonanie tych 
robót budowlanych lub usług podlega 
szczególnym wiążącym obowiązkom 
określonym przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający, które są
możliwe do wyegzekwowania na gruncie 
prawa. Jako koncesje nie powinny 

(6) Koncesje są to umowy o charakterze 
odpłatnym zawierane między co najmniej 
jednym wykonawcą i co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym, których przedmiotem jest
projektowanie i wykonanie robót 
budowlanych oraz zarządzanie operacyjne 
i gospodarcze tymi robotami, a
wynagrodzenie stanowi prawo do 
eksploatacji obiektu lub prawo do 
eksploatacji obiektu oraz zapłata.
Wykonanie tych robót budowlanych lub 
usług podlega szczególnym obowiązkom 
określonym przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający i wypełnianie 
tych obowiązków jest możliwe do 
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kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia i 
zezwolenia, na podstawie których państwo 
lub organ publiczny określa warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej. To 
samo dotyczy pewnych umów, których 
przedmiotem jest prawo wykonawcy do 
eksploatacji pewnych domen publicznych 
lub zasobów, takich jak umowy dzierżawy 
gruntu, na podstawie których państwo, 
instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający ustanawia wyłącznie ogólne 
warunki ich wykorzystania, nienabywając 
przy tym konkretnych robót budowlanych 
lub usług.

wyegzekwowania na gruncie prawa. Jako 
koncesje nie powinny kwalifikować się 
natomiast niektóre akty państwa takie jak 
upoważnienia i zezwolenia, na podstawie 
których państwo lub organ publiczny 
określa warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej. To samo dotyczy pewnych 
umów, których przedmiotem jest prawo 
wykonawcy do eksploatacji pewnych 
domen publicznych lub zasobów, takich 
jak umowy dzierżawy gruntu, na podstawie 
których państwo, instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający ustanawia 
wyłącznie ogólne warunki ich 
wykorzystania, nienabywając przy tym 
konkretnych robót budowlanych lub usług.

Or. it

Poprawka 10
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Trudności związane z interpretacją 
pojęć „koncesja” i „zamówienie publiczne” 
stały się źródłem utrzymującej się 
niepewności prawnej wśród 
zainteresowanych stron i były podłożem 
wielu wyroków Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym 
przedmiocie. Należy zatem doprecyzować 
definicję koncesji, w szczególności 
poprzez odniesienie do pojęcia zasadniczej 
części ryzyka ekonomicznego 
wykonywania koncesji. Główna cecha 
koncesji, czyli prawo do eksploatacji 
obiektów budowlanych lub wykonywania 
usług, zawsze pociąga za sobą 
przeniesienie na koncesjonariusza ryzyka 
ekonomicznego wiążącego się z 
możliwością, że nie odzyska on 
poniesionych nakładów inwestycyjnych ani 

(nie dotyczy wersji polskiej)
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kosztów poniesionych w związku z 
eksploatacją obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług będących 
przedmiotem koncesji. Nie miałoby 
uzasadnienia stosowanie przepisów 
szczegółowych regulujących udzielanie 
koncesji, gdyby instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający uwalniał 
wykonawcę od wszelkich potencjalnych 
strat, gwarantując minimalny przychód, co 
najmniej równy kosztom, które 
wykonawca musi ponieść w związku z 
wykonaniem umowy. Jednocześnie należy 
wyraźnie określić, że jako koncesje 
powinny kwalifikować się pewne 
porozumienia, których koszt w całości 
ponosi instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający, w przypadku których 
odzyskanie nakładów inwestycyjnych i 
kosztów poniesionych przez wykonawcę w 
celu wykonania robót budowlanych lub 
świadczenia usług uzależnione jest od 
faktycznego popytu na daną usługę lub 
składnik aktywów lub od ich dostępności.

Or. de

Poprawka 11
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Zgodnie z art. 14 TFUE w 
powiązaniu z protokołem 26 do TFUE 
organom lokalnym, regionalnym i 
krajowym przysługuje szeroki margines 
swobody w podejmowaniu decyzji o 
udzieleniu zamówienia w obszarze usług 
świadczonych w interesie ogólnym.

Or. de
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Poprawka 12
Thomas Händel

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. W związku 
z tym niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do szeregu usług (takich jak 
usługi gastronomiczne i dystrybucji 
wody), które cechują potencjalne 
możliwości w zakresie obrotów 
transgranicznych.

skreślony

Or. de

Poprawka 13
Riikka Manner

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.

Or. fi

Uzasadnienie

Usługi społeczne i zdrowotne nie powinny pozostać nieuregulowane.

Poprawka 14
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły
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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 
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, 

(21) Stosowanie niniejszej dyrektywy 
należy wyłączyć w stosunku do usług 
świadczonych w interesie ogólnym 
służących zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb obywateli, takich jak np. usługi 
komunalne w zakresie dostaw wody i 
odprowadzania ścieków, zarządzania 
odpadami oraz do usług, takich jak usługi 
społeczne, zdrowotne, kulturalne 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 
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, 
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kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.

kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.

Or. de

Poprawka 15
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 16
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły
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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.

Or. en

Poprawka 17
Ramona Nicole Mănescu

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, 

(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
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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.

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.

Or. en

Poprawka 18
Thomas Händel

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 

(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 
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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 
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 

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, ochroną zdrowia 
ludzkiego, wsparciem 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.
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może to wpłynąć na jakość realizacji 
koncesji, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty.

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.

Or. de

Poprawka 19
Edite Estrela

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. 

(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 
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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 
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.

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 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.

Or. en

Poprawka 20
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Niniejsza dyrektywa zapewnia 
stosowanie 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.

Or. en

Poprawka 21
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Ustawy, rozporządzenia i układy 
zbiorowe, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i na poziomie Unii Europejskiej, 
obowiązujące w zakresie warunków 
zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy, 
powinny mieć zastosowanie podczas 
realizacji koncesji pod warunkiem, że tego 
rodzaju przepisy, jak i ich stosowanie, są 
zgodne z prawem unijnym. W sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim w 
celu realizacji koncesji, dyrektywa 
96/71/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca 
delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług określa warunki 
minimalne, które muszą zostać spełnione 
przez państwo przyjmujące w stosunku do 
takich oddelegowanych pracowników.

(32) Ustawy, rozporządzenia i 
reprezentatywane układy zbiorowe na 
wszystkich poziomach obowiązujące w 
zakresie warunków zatrudnienia oraz 
bezpieczeństwa pracy na szczeblu 
krajowym, europejskim i 
międzynarodowym, mają zastosowanie 
podczas realizacji koncesji. Obowiązuje 
zasada polegająca na równej płacy za taką 
samą pracę na porównywalnym 
stanowisku pracy.

Or. de
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Poprawka 22
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Ustawodawstwo krajowe i układy 
zbiorowe w zakresie zobowiązań 
dotyczących ochrony socjalnej, ochrony 
zatrudnienia i warunków pracy 
obowiązujące w miejscach wykonywania 
pracy, świadczenia usług i realizowania 
zamówień obowiązują również podczas 
realizacji koncesji.  Nieprzestrzeganie tych 
obowiązków uznaje się za poważne 
wykroczenie ze strony danego wykonawcy, 
które może prowadzić do wykluczenia tego 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie koncesji.

Or. en

Poprawka 23
Thomas Händel

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.

Or. de
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Poprawka 24
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Nie należy udzielać koncesji 
wykonawcom, którzy byli członkami 
organizacji przestępczej lub których 
uznano winnymi korupcji, nadużycia ze 
szkodą dla interesów finansowych Unii lub 
prania pieniędzy. Obowiązkowe 
wykluczenie na szczeblu unijnym powinno 
również obejmować wykonawców 
uchylających się od płacenia podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne. 
Ponadto instytucjom zamawiającym i 
podmiotom zamawiającym należy 
zapewnić możliwość wykluczania 
kandydatów lub oferentów w przypadku 
poważnego naruszenia przez nich unijnego 
lub krajowego prawa mającego na celu 
ochronę interesów publicznych zgodnych z 
postanowieniami Traktatu lub w przypadku 
gdy wykonawca dopuścił się istotnych lub 
powtarzających się uchybień przy 
wykonywaniu wcześniejszych koncesji o 
podobnym charakterze udzielonych przez 
tę samą instytucję zamawiającą lub ten sam 
podmiot zamawiający.

(33) Nie należy udzielać koncesji 
wykonawcom, którzy byli członkami 
organizacji przestępczej lub których 
uznano winnymi korupcji, nadużycia ze
szkodą dla interesów finansowych Unii lub 
prania pieniędzy. Obowiązkowe 
wykluczenie na szczeblu unijnym powinno 
również obejmować wykonawców 
uchylających się od płacenia podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne. W 
celu umożliwienia ścigania naruszeń 
prawa zaistniałych w przeszłości oraz 
jasnego i przejrzystego podziału 
odpowiedzialności między głównym 
wykonawcą i podwykonawcą w przyszłych 
koncesjach, zarówno główny wykonawca, 
jak i podwykonawca powinni odpowiadać 
zarówno samodzielnie, jak i solidarnie. 
Ponadto instytucjom zamawiającym i 
podmiotom zamawiającym należy 
zapewnić możliwość wykluczania 
kandydatów lub oferentów w przypadku 
poważnego naruszenia przez nich unijnego 
lub krajowego prawa mającego na celu 
ochronę interesów publicznych zgodnych z 
postanowieniami Traktatu lub w przypadku 
gdy wykonawca dopuścił się istotnych lub 
powtarzających się uchybień przy 
wykonywaniu wcześniejszych koncesji o 
podobnym charakterze udzielonych przez 
tę samą instytucję zamawiającą lub ten sam 
podmiot zamawiający.

Or. de

Poprawka 25
Thomas Händel
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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.

Or. de

Poprawka 26
Licia Ronzulli

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.

Or. it

Poprawka 27
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) „ryzyko związane z budową” 
oznacza ryzyko związane z opóźnieniami 
dostaw, dodatkowymi kosztami, 
niewłaściwymi normami;

Or. it

Poprawka 28
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) „ryzyko dostępności” oznacza 
ryzyko związane z wydajnością usług, jaką 
musi zapewnić partner prywatny; 

Or. it

Poprawka 29
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14c) „ryzyko popytu” oznacza ryzyko 
związane ze zróżnicowaniem popytu na 
usługę, któremu musi sprostać partner 
prywatny; 

Or. it

Poprawka 30
Thomas Händel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyznanie prawa do eksploatacji obiektu 
budowlanego lub świadczenia usług, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 7 
obejmuje przeniesienie na 
koncesjonariusza zasadniczej części ryzyka 
ekonomicznego wykonywania koncesji. 
Uznaje się, że koncesjonariusz przejmuje 
zasadniczą część ryzyka ekonomicznego 
wykonywania koncesji, jeśli nie ma 
gwarancji odzyskania poniesionych 
nakładów inwestycyjnych ani kosztów 
poniesionych w związku z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług będących 
przedmiotem koncesji.

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. de

Poprawka 31
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ryzyko ekonomiczne może stanowić: Ryzyko związane z ekploatacją może 
stanowić w szczególności:

Or. de

Poprawka 32
Riikka Manner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ryzyko ekonomiczne może stanowić: Nie dotyczy polskiej wersji językowej
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Or. fi

Poprawka 33
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ryzyko związane z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub popytem na 
świadczoną usługę; lub

a) ryzyko związane z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub popytem na 
świadczoną usługę; również, jeżeli ryzyko 
to jest znacznie ograniczone np. z powodu 
przepisów ramowych wynikających z 
prawa publicznego w danym państwie; lub

Or. de

Poprawka 34
Thomas Händel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Wydawanie pozwoleń, zezwoleń lub 
licencji, w których określone są jedynie 
warunki wykonywania działalności 
gospodarczej, nie jest uznawane za 
koncesję. To samo dotyczy odpowiednich 
umów między instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym a wykonawcą, 
których przedmiotem jest prawo 
wykonawcy do eksploatacji pewnych 
domen publicznych lub zasobów (np. 
umowy najmu lub dzierżawy gruntu), na 
podstawie których co do zasady ustanawia 
się wyłącznie ogólne warunki ich 
wykorzystania, a podmiot publiczny nie 
staje się nabywcą konkretnych usług 
świadczonych przez kontrahenta.
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Or. de

Poprawka 35
Licia Ronzulli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Koncesje o wartości 
nieprzekraczającej progów ustanowionych 
w art. 5 mogą zostać udzielone 
bezpośrednio, bez konieczności ogłaszania 
przetargu. 

Or. it

Poprawka 36
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szacunkową wartość koncesji oblicza się
jako wartość całości robót budowlanych 
lub usług, nawet zakupionych w ramach
różnych umów, o ile umowy te są częścią 
jednego projektu. Na występowanie 
jednego projektu wskazuje uprzednie 
opracowanie przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający ogólnego planu i 
koncepcji, fakt, że różne nabyte elementy 
pełnią jedną funkcję gospodarczą i 
techniczną lub że są w inny sposób 
logicznie powiązane.

Szacunkową wartość koncesji oblicza się
na podstawie wszystkich elementów 
technicznych, operacyjnych i 
gospodarczych, nawet jeśli te elementy są 
obecne w różnych zamówieniach. Na 
występowanie jednego projektu wskazuje 
na przykład uprzednie opracowanie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający ogólnego planu i koncepcji, 
fakt, że różne nabyte elementy pełnią 
jedną funkcję gospodarczą i techniczną 
lub że są w inny sposób logicznie 
powiązane.

Or. it
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Poprawka 37
Thomas Händel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nabycia lub najmu/dzierżawy, bez 
względu na sposób finansowania, gruntu, 
istniejących budynków lub innych 
nieruchomości lub praw do nich; zakres 
niniejszej dyrektywy obejmuje jednakże 
koncesje na usługi finansowe, udzielone w 
dowolnej formie równocześnie z 
zawarciem umowy nabycia lub 
najmu/dzierżawy, przed jej zawarciem lub 
po jej zawarciu;

a) nabycia lub najmu/dzierżawy przez 
instytucje zamawiające lub podmiot 
zamawiający, bez względu na sposób 
finansowania, gruntu, istniejących 
budynków lub innych nieruchomości lub 
praw do nich; zakres niniejszej dyrektywy 
obejmuje jednakże koncesje na usługi 
finansowe, udzielone w dowolnej formie 
równocześnie z zawarciem umowy nabycia 
lub najmu/dzierżawy, przed jej zawarciem 
lub po jej zawarciu;

Or. de

Poprawka 38
Edite Estrela

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;

Or. en

Poprawka 39
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
w przypadku koncesji na usługi 
świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym ani usługi świadczone w 
ogólnym interesie, takie jak:
a) usługi związane z wodą
b) usługi związane ze ściekami
c) usługi związane ze śmieciami
d) usługi energetyczne
e) usługi socjalne, w oparciu o 
dobrowolne europejskie ramy jakościowe 
dla usług socjalnych przyjęte przez 
Komisję Ochrony Socjalnej, w 
szczególności usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej i pomocy społecznej, 
obowiązkowego ubezpieczenia 
społecznego, ratownictwa i ochrony 
ludności, świadczeń społecznych oraz 
usługi organizacji pracowniczych.

Or. de

Poprawka 40
Thomas Händel

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.

Instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający może, udzielając koncesji, 
ograniczyć jej okres ważności, 
uwzględniając jej charakter i zasadę 
proporcjonalności. Można przy tym wziąć 
pod uwagę okres niezbędny
koncesjonariuszowi do odzyskania 
nakładów inwestycyjnych poniesionych w 
związku z eksploatacją obiektów 
budowlanych lub wykonywaniem usług.
Ponadto moża uwzględnić inne 
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obiektywne kryteria, takie jak interes 
publiczny w zagwarantowaniu stałego i 
należytej jakości zaopatrzenia lub 
świadczenie usługi w sposób przyjazny dla 
środowiska i zrównoważony pod względem 
społecznym, a także nakłady poniesione w 
związku z wyborem koncesjonariusza. 

Or. de

Poprawka 41
Riikka Manner

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.

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 jak 
również do szacunkowego okresu 
potrzebnego do osiągnięcia celów w 
zakresie wydajności wyznaczonych przez 
instytucję zamawiającą.

Or. en

Poprawka 42
Thomas Händel

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 
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załączniku X, objęte zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy, podlegają 
obowiązkowi określonemu w art. 26 ust. 3 
i art. 27 ust. 1.

Or. de

Poprawka 43
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

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:

Or. en

Poprawka 44
Ramona Nicole Mănescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zakładów pracy chronionej, lub 
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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.

Or. en

Poprawka 45
Ramona Nicole Mănescu

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

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.

Or. en

Poprawka 46
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niemniej jednak od osób prawnych 
można wymagać wskazania w ofercie lub 
wniosku imion i nazwisk oraz

2. Niemniej jednak od osób prawnych 
można wymagać wskazania w ofercie lub 
wniosku odpowiednich kwalifikacji 
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odpowiednich kwalifikacji zawodowych 
osób, które będą odpowiedzialne za 
realizację danej koncesji.

zawodowych osób, które będą 
odpowiedzialne za realizację danej 
koncesji.

Or. en

Uzasadnienie

Oferent, ze względu czas trwania procedury kwalifikacji i postępowania o udzielenie 
zamówienia, może nie mieć możliwości dostarczenia nazwisk przydzielonego personelu na 
etapie składania wniosku.

Poprawka 47
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Grupy wykonawców mogą składać 
oferty lub wysuwać swoje kandydatury.

3. Grupy wykonawców mogą składać 
oferty lub wysuwać swoje kandydatury.
Grupy wykonawców, zwłaszcza małe 
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), mogą 
przyjąć formę konsorcjum. 

Or. en

Poprawka 48
Edite Estrela

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Celem instytucji zamawiających jest 
udzielenie koncesji na 
najkorzystniejszejszych ekonomicznie 
warunkach. Można je osiągnąć za 
pomocą jak najszerszego uwzględnienia 
aspektów dotyczących kosztu, jakości i 
zrównoważonego charakteru.
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Or. en

Poprawka 49
Edite Estrela

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Instytucje zamawiające przestrzegają 
terminu płatności zgodnie z dyrektywą 
2001/7/UE.

Or. en

Poprawka 50
Edite Estrela

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). 

Or. en

Poprawka 51
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 52
Edite Estrela

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.

Or. en

Poprawka 53
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Specyfikacje techniczne, zdefiniowane w 
załączniku VIII pkt 1, przedstawia się w 
dokumentach dotyczących koncesji. 
Precyzuje się w nich wymagane cechy 
robót budowlanych, usług lub dostaw, aby 
osiągnąć cele instytucji zamawiającej, w 
tym cele w zakresie zrównoważonego 
rozwoju.
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Or. en

Poprawka 54
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. 

Or. de

Poprawka 55
Licia Ronzulli

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:

Or. it

Poprawka 56
Licia Ronzulli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit drugi



AM\907628PL.doc 37/50 PE492.772v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 
odpowiednie dla zagwarantowania, że 
kandydat lub oferent posiada zdolność 
prawną i finansową oraz zdolność 
handlową i techniczną niezbędne do 
wykonywania udzielanej koncesji.
Wszystkie wymagania muszą być 
związane z przedmiotem koncesji i być 
ściśle proporcjonalne do tego przedmiotu, 
biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 
odpowiednie dla zagwarantowania, że 
kandydat lub oferent posiada zdolność 
prawną i finansową oraz zdolność 
handlową i techniczną niezbędne do 
wykonywania udzielanej koncesji.
Wszystkie wymagania muszą być 
związane z przedmiotem koncesji i być 
ściśle proporcjonalne do tego przedmiotu
oraz muszą uwzględniać konieczność 
zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

Or. it

Poprawka 57
Thomas Händel

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.

Or. de

Poprawka 58
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Z udziału w koncesji wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 

6. Z udziału w koncesji wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 
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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.

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 wydawano 
wieloktronie wyroki lub nakładano 
grzywny z tytułu prawa pracy.

Or. de

Poprawka 59
Thomas Händel

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:

Or. de

Poprawka 60
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 61
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie określają warunki 
wykonawcze dotyczące niniejszego 
artykułu. Państwa członkowskie 
udostępniają innym państwom 
członkowskim, na ich wniosek, wszelkie 
informacje dotyczące podstaw wykluczenia 
wymienionych w niniejszym artykule. 
Właściwe organy państwa członkowskiego 
prowadzenia działalności przekazują te 
informacje zgodnie z przepisami art. 88 
dyrektywy [zastępującej dyrektywę 
2004/18/WE].

9. Państwa członkowskie określają warunki 
wykonawcze dotyczące niniejszego 
artykułu. Państwa członkowskie 
udostępniają innym państwom 
członkowskim, na ich wniosek, wszelkie 
informacje dotyczące podstaw wykluczenia 
wymienionych w niniejszym artykule. 
Właściwe organy państwa członkowskiego 
prowadzenia działalności przekazują te 
informacje zgodnie z przepisami art. 88 
dyrektywy [zastępującej dyrektywę 
2004/18/WE]. Ponadto państwa 
członkowskie i Komisja opracowują 
procedurę dotyczącą gromadzenia 
informacji na temat naruszeń prawa i 
udostępniania ich podmiotom 
zamawiającym.

Or. de

Poprawka 62
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3



PE492.772v01-00 40/50 AM\907628PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o 
koncesji lub w dokumentach dotyczących 
koncesji względne wagi przyznane 
poszczególnym kryteriom określonym w 
ust. 1 lub wymienia te kryteria w 
kolejności od najważniejszego do 
najmniej ważnego.

skreślony

Or. de

Poprawka 63
Thomas Händel

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 ustanawiają
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, obejmują następujące 
kryteria:

Or. de

Poprawka 64
Edite Estrela

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 

4. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
wymóg udzielania przez instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
koncesji w oparciu o kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie i mającej 



AM\907628PL.doc 41/50 PE492.772v01-00

PL

ust. 2. Kryteria te, oprócz kryterium ceny 
lub kosztów, mogą obejmować następujące 
kryteria:

najbardziej zrównoważony charakter,
zgodnie z ust. 2. Kryteria te, oprócz 
kryterium ceny lub kosztów, mogą 
obejmować następujące kryteria:

Or. en

Poprawka 65
Licia Ronzulli

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, zgodnie z 
ust. 2. Kryteria te, oprócz kryterium ceny 
lub kosztów, mogą w każdym przypadku
obejmować następujące kryteria:

Or. it

Poprawka 66
Licia Ronzulli

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;

Or. it
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Poprawka 67
Edite Estrela

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) kryteria społeczne, takie jak:
ochrona socjalna i ochrona zatrudnienia, 
warunki pracy, przepisy w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa;
możliwości zatrudnienia, w tym 
wspieranie: zatrudnienia wśród młodzieży, 
równowagi płci, możliwości zatrudnienia 
dla osób długotrwale bezrobotnych i 
starszych pracowników, osób z grup w 
niekorzystnej sytuacji i osób 
niepełnosprawnych;
normy dotyczące godnej pracy; 
włączenie społeczne;
etyczny handel;
dostęp do szkoleń zawodowych w miejscu 
pracy;
prawa człowieka.

Or. en

Poprawka 68
Edite Estrela

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 

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 
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może zostać zastąpiony wyłącznie za 
zgodą instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego, którzy muszą 
sprawdzić, czy zastępstwo zapewnia 
równoważną organizację i jakość;

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;

Or. en

Poprawka 69
Thomas Händel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wyznaczają dodatkowe 
wymogi społeczne i środowiskowe w 
odniesieniu do wykonania usługi lub 
robót budowlanych, które podaje się w 
ogłoszeniu. Wymogi te obejmują warunki 
pracy określone na mocy krajowych, 
europejskich i międzyanrodowych 
przepisów ustawowych i 
administracyjnych, reprezentacyjnych 
umów zbiorowych obejmujących wszystkie 
szczeble i orzeczeń arbitrażowych.  
Ponadto obowiązuje zasada polegająca na 
równej płacy za taką samą pracę na 
porównywalnym stanowisku pracy.

Or. de

Poprawka 70
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 4 – litera d b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) Można uwzględnić inne kryteria 
społeczne i odnoszące się do zatrudnienia, 
takie jak propagowanie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 
integracja na rynku pracy osób 
znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, np. młodszych i 
starszych pracowników, młodzieży i 
uczniów przyuczających się do zawodu, 
osób długotrwale bezrobotnych, 
pochodzących ze środowisk imigranckich 
oraz niepełnosprawnych.

Or. de

Poprawka 71
Edite Estrela

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.

Or. en

Poprawka 72
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zewnętrzne koszty społeczne 
bezpośrednio związane z cyklem życia, 
które mogą obejmować pracę dorywczą, 
długie godziny pracy, brak wystarczającej 
zgodności z przepisami w zakresie zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz brak szkoleń 
zawodowych.

Or. en

Poprawka 73
Ramona Nicole Mănescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
oceniają koszty przy pomocy podejścia 
opartego na rachunku kosztów cyklu życia, 
określają w dokumentach dotyczących 
udzielenia koncesji metodykę stosowaną 
na potrzeby obliczania kosztów cyklu 
życia. Stosowana metodyka musi spełniać 
następujące warunki:

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
oceniają koszty przy pomocy podejścia 
opartego na rachunku kosztów cyklu życia, 
określają w dokumentach dotyczących 
udzielenia koncesji metodykę stosowaną 
na potrzeby obliczania kosztów cyklu 
życia. Stosowana metodyka musi zostać 
uproszczona, aby była dostępna dla MŚP, 
i musi spełniać wszystkie następujące 
warunki:

Or. en

Poprawka 74
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą zażądać albo zostać 

1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą zażądać albo zostać 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 75
Thomas Händel

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.

Or. de

Poprawka 76
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Bez uszczerbku dla odpowiedzialności, 
o której mowa w ust. 2, główny 
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wykonawca i podwykonawca bądź 
podwykonawcy są odpowiedzialni 
solidarnie.

Or. de

Poprawka 77
Thomas Händel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Działalność związana z eksploatacją 
obszaru geograficznego na potrzeby 
udostępniania portów lotniczych oraz 
portów morskich lub śródlądowych, bądź 
innych terminali, przewoźnikom 
lotniczym, morskim lub śródlądowym.

5. Działalność związana z eksploatacją 
obszaru geograficznego na potrzeby 
udostępniania portów lotniczych oraz 
portów morskich lub śródlądowych, bądź 
innej ogólnej infrastruktury, 
przewoźnikom lotniczym, morskim lub 
śródlądowym.

Or. de

Poprawka 78
Licia Ronzulli

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

Or. it

Poprawka 79
Thomas Händel



PE492.772v01-00 48/50 AM\907628PL.doc

PL

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

Or. de

Poprawka 80
Edite Estrela

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WYKAZ MIĘDZYNARODOWYCH 
KONWENCJI DOTYCZĄCYCH 
KWESTII SPOŁECZNYCH I OCHRONY 
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ŚRODOWISKA
O KTÓRYCH MOWA W PKT 3 
PREAMBUŁY ORAZ ART. 22 UST. 4 
LIT. C
– Konwencja Nr 87 dotycząca wolności 
związkowej i ochrony praw związkowych;
– Konwencja Nr 98 dotycząca stosowania 
zasad prawa organizowania się i rokowań 
zbiorowych;
– Konwencja Nr 29 dotycząca pracy 
przymusowej lub obowiązkowej;
– Konwencja Nr 105 dotycząca zniesienia 
pracy przymusowej;
– Konwencja Nr 138 dotycząca 
najniższego wieku dopuszczenia do 
zatrudnienia;
– Konwencja Nr 111 dotycząca 
dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i 
wykonywania zawodu;
– Konwencja Nr 100 dotycząca 
jednakowego wynagrodzenia dla 
pracujących mężczyzn i kobiet za pracę 
jednakowej wartości;
– Konwencja Nr 182 dotycząca zakazu i 
natychmiastowych działań na rzecz 
eliminowania najgorszych form pracy 
dzieci;
– Konwencja wiedeńska o ochronie 
warstwy ozonowej oraz Protokół 
montrealski w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową;
– Konwencja bazylejska o kontroli 
transgranicznego przemieszczania i 
usuwania odpadów niebezpiecznych 
(konwencja bazylejska);
– Konwencja sztokholmska w sprawie 
trwałych zanieczyszczeń organicznych;
– Konwencja w sprawie procedury zgody 
po uprzednim poinformowaniu w 
międzynarodowym handlu niektórymi 
niebezpiecznymi substancjami 
chemicznymi i pestycydami (UNEP/FAO) 
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(konwencja PIC), sporządzona w 
Rotterdamie dnia 10 września 1998 r., 
wraz z trzema protokołami regionalnymi.

Or. en


