
AM\916800PL.doc PE496.581v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMET EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2011/0437(COD)

23.10.2012

POPRAWKI
237 - 472

Projekt sprawozdania
Philippe Juvin
(PE492.669v01-00)

Udzielanie koncesji

Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2011)0897 – C7-0004/2011 – 2011/0437(COD))



PE496.581v03-00 2/187 AM\916800PL.doc

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\916800PL.doc 3/187 PE496.581v03-00

PL

Poprawka 237
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy -

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie udzielania 
koncesji.

Or. de

Uzasadnienie

Prawo pierwotne i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE stanowią rzeczowe i 
elastyczne ramy prawne dla udzielania koncesji, zobowiązując do przejrzystego i 
niedyskryminacyjnego postępowania. Ze względu na różne formy koncesji i struktury 
administracyjne w państwach członkowskich jednolity sposób postępowania nie jest właściwy 
(zasada pomocniczości), a ponadto ograniczałby możliwości działania gmin, które zostały 
znacznie zwiększone dzięki traktatowi z Lizbony.

Poprawka238
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
-

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. de

Poprawka 239
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
-



PE496.581v03-00 4/187 AM\916800PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. it

Uzasadnienie

Wniosek Komisji Europejskiej jest niezgodny z zasadą pomocniczości, gdyż odnosi się do sektora, w 
którym nie ujawniono oczywistych nieprawidłowości na rynku wewnętrznym, a cele proponowanych 
działań mogą zostać osiągnięte przez państwa członkowskie, tak na poziomie centralnym, jak i 
regionalnym i lokalnym. Ponadto obszaru koncesji nie można porównywać z innymi sektorami 
gospodarczymi. Typowe dla niego jest występowanie tradycji prawnych i praktyk, które są bardzo 
zróżnicowane w poszczególnych państwach członkowskich. Wreszcie wniosek jest do takiego stopnia 
szczegółowy, że jego ewentualne stosowanie byłoby bardzo skomplikowane.

Amendement 240
Heide RühleEmilie Turunen
w imieniu grupy Verts/ALE
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący dyrektywy
-

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji jest bezużyteczny i nie wnosi żadnej wartości dodanej do aktualnej sytuacji. 
Jak stwerdzono w rezolucji w sprawie modernizacji procedur zamówien publicznych przyjętej 
przez znakomitą większość Parlamentu Europejskiego w październiku 2011 (A7-0326/2011), 
każdy wniosek w sprawie aktu prawnego dotyczącego koncesji na usługi byłby uzasadniony 
jedynie z myślą o naprawie zakłóceń w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Ponieważ nie 
ujawniono dotychczas żadnych zakłóceń tego rodzaju, akt prawny dotyczący koncesji na 
usługi nie jest potrzebny, o ile nie przynosi oczywistej poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.
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Poprawka 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 14, art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114, a 
także Protokół nr 26 do tego traktatu,

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie w dyrektywie przepisów związanych z usługami świadczonymi w interesie 
ogólnym oraz z ich specyfiką.

Poprawka 242
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej oraz Protokół nr 26 do 
tego traktatu,

Or. fr

Poprawka 243
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając art. 4 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
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Poprawka 244
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 14, art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 114, a 
także Protokół nr 26 do tego traktatu,

Or. en

Poprawka 245
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Brak na poziomie Unii jasnych 
przepisów regulujących udzielanie 
koncesji rodzi niepewność prawa oraz 
przeszkody w swobodnym świadczeniu 
usług, a także powoduje zakłócenia w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. W 
rezultacie wykonawcy, a zwłaszcza małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP), 
pozbawieni są praw przysługujących im 
na rynku wewnętrznym oraz tracą ważne 
szanse handlowe, natomiast organy 
publiczne mogą mieć problem z możliwie 
jak najlepszym wykorzystaniem środków 
publicznych, pozwalającym obywatelom 
Unii korzystać z wysokiej jakości usług po 
najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie 
ramy prawne regulujące udzielanie 
koncesji zapewniłyby skuteczny i 
niedyskryminacyjny dostęp do rynku 

skreślony



AM\916800PL.doc 7/187 PE496.581v03-00

PL

wszystkim wykonawcom z Unii oraz 
pewność prawa, wspierając inwestycje 
publiczne w infrastrukturę oraz 
strategiczne usługi dla obywateli.

Or. en

Poprawka 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Brak na poziomie Unii jasnych 
przepisów regulujących udzielanie 
koncesji rodzi niepewność prawa oraz 
przeszkody w swobodnym świadczeniu 
usług, a także powoduje zakłócenia w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. W 
rezultacie wykonawcy, a zwłaszcza małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP), 
pozbawieni są praw przysługujących im 
na rynku wewnętrznym oraz tracą ważne 
szanse handlowe, natomiast organy 
publiczne mogą mieć problem z możliwie 
jak najlepszym wykorzystaniem środków 
publicznych, pozwalającym obywatelom 
Unii korzystać z wysokiej jakości usług po 
najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie 
ramy prawne regulujące udzielanie 
koncesji zapewniłyby skuteczny i 
niedyskryminacyjny dostęp do rynku 
wszystkim wykonawcom z Unii oraz 
pewność prawa, wspierając inwestycje 
publiczne w infrastrukturę oraz 
strategiczne usługi dla obywateli.

skreślony

Or. de

Poprawka 247
Lara Comi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Brak na poziomie Unii jasnych 
przepisów regulujących udzielanie koncesji 
rodzi niepewność prawa oraz przeszkody w 
swobodnym świadczeniu usług, a także 
powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego. W rezultacie 
wykonawcy, a zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), pozbawieni są 
praw przysługujących im na rynku 
wewnętrznym oraz tracą ważne szanse 
handlowe, natomiast organy publiczne 
mogą mieć problem z możliwie jak 
najlepszym wykorzystaniem środków 
publicznych, pozwalającym obywatelom 
Unii korzystać z wysokiej jakości usług po 
najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie 
ramy prawne regulujące udzielanie 
koncesji zapewniłyby skuteczny i 
niedyskryminacyjny dostęp do rynku 
wszystkim wykonawcom z Unii oraz 
pewność prawa, wspierając inwestycje 
publiczne w infrastrukturę oraz 
strategiczne usługi dla obywateli.

(1) Brak na poziomie Unii jasnych 
przepisów regulujących udzielanie koncesji 
rodzi niepewność prawa oraz przeszkody w 
swobodnym świadczeniu usług, a także 
powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego. W rezultacie 
wykonawcy, a zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), pozbawieni są 
praw przysługujących im na rynku 
wewnętrznym oraz tracą ważne szanse 
handlowe, natomiast organy publiczne 
mogą mieć problem z możliwie jak 
najlepszym wykorzystaniem środków 
publicznych, pozwalającym obywatelom 
Unii korzystać z wysokiej jakości usług po 
najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie 
ramy prawne regulujące udzielanie 
koncesji zapewniłyby skuteczny i 
niedyskryminacyjny dostęp do rynku 
wszystkim wykonawcom z Unii oraz 
pewność prawa, wspierając inwestycje 
publiczne w infrastrukturę oraz 
strategiczne usługi dla obywateli. Należy 
wprowadzić na poziomie europejskim 
ogólną zasadę mającą na celu włączenie 
MŚP do udzielania koncesji w celu 
propagowania możliwości ich dostępu do 
rynku koncesji.

Or. it

Poprawka 248
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Brak na poziomie Unii jasnych 
przepisów regulujących udzielanie koncesji 

(1) Brak na poziomie Unii jasnych 
przepisów regulujących udzielanie koncesji 
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rodzi niepewność prawa oraz przeszkody w 
swobodnym świadczeniu usług, a także 
powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego. W rezultacie 
wykonawcy, a zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), pozbawieni są 
praw przysługujących im na rynku 
wewnętrznym oraz tracą ważne szanse 
handlowe, natomiast organy publiczne 
mogą mieć problem z możliwie jak 
najlepszym wykorzystaniem środków 
publicznych, pozwalającym obywatelom 
Unii korzystać z wysokiej jakości usług po 
najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie 
ramy prawne regulujące udzielanie 
koncesji zapewniłyby skuteczny i 
niedyskryminacyjny dostęp do rynku 
wszystkim wykonawcom z Unii oraz 
pewność prawa, wspierając inwestycje 
publiczne w infrastrukturę oraz 
strategiczne usługi dla obywateli.

rodzi niepewność prawa oraz przeszkody w 
swobodnym świadczeniu usług, a także 
powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego. W rezultacie 
wykonawcy, a zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), pozbawieni są 
praw przysługujących im na rynku 
wewnętrznym oraz tracą ważne szanse 
handlowe, natomiast organy publiczne 
mogą mieć problem z możliwie jak 
najlepszym wykorzystaniem środków 
publicznych, pozwalającym obywatelom 
Unii korzystać z wysokiej jakości usług po 
najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie 
ramy prawne regulujące udzielanie 
koncesji zapewniłyby skuteczny i 
niedyskryminacyjny dostęp do rynku 
wszystkim wykonawcom z Unii oraz 
pewność prawa, wspierając inwestycje 
publiczne w infrastrukturę oraz usługi 
świadczone w ogólnym interesie
gospodarczym dla obywateli.

Or. fr

Poprawka 249
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. Procedura 
udzielania koncesji na roboty budowlane 
podlega obecnie podstawowym przepisom 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. Procedura 
udzielania koncesji na roboty budowlane 
podlega obecnie podstawowym przepisom 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
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2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, 
natomiast procedura udzielania koncesji na 
usługi o zasięgu transgranicznym podlega 
zasadom Traktatu, a w szczególności 
zasadzie swobodnego przepływu towarów, 
swobodzie prowadzenia działalności 
gospodarczej i swobodzie świadczenia 
usług, a także zasadom z nich 
wynikającym, takim jak zasady równego 
traktowania, niedyskryminacji, wzajemnej 
uznawalności, proporcjonalności i 
przejrzystości. Istnieje ryzyko niepewności 
prawnej związanej z odmiennymi 
interpretacjami zasad Traktatu przez 
ustawodawców krajowych oraz ryzyko 
znacznych rozbieżności między 
ustawodawstwem poszczególnych państw 
członkowskich. Ryzyko to znalazło swój 
wyraz w obszernym orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, przy czym orzecznictwo to 
tylko częściowo dotyka pewnych aspektów 
udzielania koncesji. Jednolite stosowanie 
zasad Traktatu we wszystkich państwach 
członkowskich i dzięki temu 
wyeliminowanie rozbieżności w ich 
interpretacji jest zatem konieczne na 
poziomie Unii, aby usunąć utrzymujące 
się zakłócenia w funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, 
natomiast procedura udzielania koncesji na 
usługi o zasięgu transgranicznym podlega 
zasadom Traktatu, a w szczególności 
zasadzie swobodnego przepływu towarów, 
swobodzie prowadzenia działalności 
gospodarczej i swobodzie świadczenia 
usług, a także zasadom z nich 
wynikającym, takim jak zasady równego 
traktowania, niedyskryminacji, wzajemnej 
uznawalności, proporcjonalności i 
przejrzystości.

Or. en

Poprawka 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
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jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. Procedura 
udzielania koncesji na roboty budowlane 
podlega obecnie podstawowym przepisom 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, 
natomiast procedura udzielania koncesji na 
usługi o zasięgu transgranicznym podlega 
zasadom Traktatu, a w szczególności 
zasadzie swobodnego przepływu towarów, 
swobodzie prowadzenia działalności 
gospodarczej i swobodzie świadczenia 
usług, a także zasadom z nich 
wynikającym, takim jak zasady równego 
traktowania, niedyskryminacji, wzajemnej 
uznawalności, proporcjonalności i 
przejrzystości. Istnieje ryzyko niepewności 
prawnej związanej z odmiennymi 
interpretacjami zasad Traktatu przez 
ustawodawców krajowych oraz ryzyko 
znacznych rozbieżności między 
ustawodawstwem poszczególnych państw 
członkowskich. Ryzyko to znalazło swój 
wyraz w obszernym orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, przy czym orzecznictwo to 
tylko częściowo dotyka pewnych aspektów 
udzielania koncesji. Jednolite stosowanie 
zasad Traktatu we wszystkich państwach 
członkowskich i dzięki temu 
wyeliminowanie rozbieżności w ich 
interpretacji jest zatem konieczne na 
poziomie Unii, aby usunąć utrzymujące się 
zakłócenia w funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. Procedura 
udzielania koncesji na roboty budowlane 
podlega obecnie podstawowym przepisom 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, 
natomiast procedura udzielania koncesji na 
usługi o zasięgu transgranicznym podlega 
zasadom Traktatu, a w szczególności 
zasadzie swobodnego przepływu towarów, 
swobodzie prowadzenia działalności 
gospodarczej i swobodzie świadczenia 
usług, a także zasadom z nich 
wynikającym, takim jak zasady równego 
traktowania, niedyskryminacji, wzajemnej 
uznawalności, proporcjonalności i 
przejrzystości. Istnieje ryzyko niepewności 
prawnej związanej z odmiennymi 
interpretacjami zasad Traktatu przez 
ustawodawców krajowych oraz ryzyko 
znacznych rozbieżności między 
ustawodawstwem poszczególnych państw 
członkowskich. Ryzyko to znalazło swój 
wyraz w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przy 
czym orzecznictwo to tylko częściowo 
dotyka pewnych aspektów udzielania 
koncesji. Jednolite stosowanie zasad 
Traktatu we wszystkich państwach 
członkowskich i dzięki temu 
wyeliminowanie rozbieżności w ich 
interpretacji jest zatem konieczne na 
poziomie Unii, aby usunąć utrzymujące się 
zakłócenia w funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en
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Poprawka 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. Procedura 
udzielania koncesji na roboty budowlane 
podlega obecnie podstawowym przepisom 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, 
natomiast procedura udzielania koncesji na 
usługi o zasięgu transgranicznym podlega 
zasadom Traktatu, a w szczególności 
zasadzie swobodnego przepływu towarów, 
swobodzie prowadzenia działalności 
gospodarczej i swobodzie świadczenia 
usług, a także zasadom z nich 
wynikającym, takim jak zasady równego 
traktowania, niedyskryminacji, wzajemnej 
uznawalności, proporcjonalności i 
przejrzystości. Istnieje ryzyko niepewności 
prawnej związanej z odmiennymi 
interpretacjami zasad Traktatu przez 
ustawodawców krajowych oraz ryzyko 
znacznych rozbieżności między 
ustawodawstwem poszczególnych państw 
członkowskich. Ryzyko to znalazło swój 
wyraz w obszernym orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, przy czym orzecznictwo to 
tylko częściowo dotyka pewnych aspektów 
udzielania koncesji. Jednolite stosowanie 
zasad Traktatu we wszystkich państwach 
członkowskich i dzięki temu 

(2) Zamówienia publiczne odgrywają 
kluczową rolę w strategii „Europa 2020” 
jako jeden z instrumentów rynkowych 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
najbardziej efektywnego wykorzystania 
środków publicznych. Procedura 
udzielania koncesji na roboty budowlane 
podlega obecnie podstawowym przepisom 
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi, 
natomiast procedura udzielania koncesji na 
usługi o zasięgu transgranicznym podlega 
zasadom Traktatu, a w szczególności 
zasadzie swobodnego przepływu towarów, 
swobodzie prowadzenia działalności 
gospodarczej i swobodzie świadczenia 
usług, a także zasadom z nich 
wynikającym, takim jak zasady równego 
traktowania, niedyskryminacji, wzajemnej 
uznawalności, proporcjonalności i 
przejrzystości.
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wyeliminowanie rozbieżności w ich 
interpretacji jest zatem konieczne na 
poziomie Unii, aby usunąć utrzymujące 
się zakłócenia w funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 252
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa nie powinna w 
żaden sposób wpływać na swobodę 
decydowania przez państwa członkowskie 
lub organy publiczne o bezpośrednim 
wykonywaniu robót budowlanych lub 
świadczeniu usług na rzecz ogółu 
społeczeństwa, czy też o zlecaniu 
wykonywania tych robót lub świadczenia 
usług osobom trzecim. Państwa 
członkowskie lub organy publiczne 
powinny nadal posiadać swobodę
określania charakterystyki usług, które 
mają być świadczone, w tym wszelkich 
warunków dotyczących jakości lub ceny 
tych usług, w celu realizacji celów polityki 
w interesie publicznym.

(3) Niniejsza dyrektywa uznaje i 
potwierdza prawo państw członkowskich 
do określania środków organizacji, jakie 
ich zdaniem są najwłaściwsze w celu 
realizacji robót i świadczenia usług, za 
które są odpowiedzialne. Niniejsza 
dyrektywa nie powinna w żaden sposób 
wpływać na swobodę realizowania przez 
państwa członkowskie lub organy 
publiczne robót budowlanych lub 
świadczenia usług na rzecz ogółu 
społeczeństwa, czy też osób trzecich. 
Państwa członkowskie i organy publiczne 
zatrzymują prawo definiowania i
określania charakterystyki usług, które 
mają być świadczone, w tym wszelkich 
warunków dotyczących jakości lub ceny 
tych usług, w celu realizacji celów polityki 
w interesie publicznym.

Or. en

Poprawka 253
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa nie powinna w 
żaden sposób wpływać na swobodę
decydowania przez państwa członkowskie 
lub organy publiczne o bezpośrednim 
wykonywaniu robót budowlanych lub 
świadczeniu usług na rzecz ogółu 
społeczeństwa, czy też o zlecaniu 
wykonywania tych robót lub świadczenia 
usług osobom trzecim. Państwa 
członkowskie lub organy publiczne
powinny nadal posiadać swobodę
określania charakterystyki usług, które 
mają być świadczone, w tym wszelkich 
warunków dotyczących jakości lub ceny 
tych usług, w celu realizacji celów polityki 
w interesie publicznym.

(3) Zgodnie z unijną zasadą 
pomocniczości niniejsza dyrektywa w 
żaden sposób nie ogranicza prawa państw 
członkowskich lub organów publicznych 
do decydowania o bezpośrednim 
wykonywaniu robót budowlanych lub 
świadczeniu usług na rzecz ogółu 
społeczeństwa, czy też o zlecaniu 
wykonywania tych robót lub świadczenia 
usług osobom trzecim. Dotyczy to 
zwłaszcza usług świadczonych w ogólnym 
interesie lub usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym w 
rozumieniu art. 14 TFUE lub art. 2 
Protokołu (nr 26) w sprawie usług 
świadczonych w interesie ogólnym. 
Państwa członkowskie lub organy 
publiczne zachowują prawo określania
i precyzowania charakterystyki usług, 
które mają być świadczone, w tym 
wszelkich warunków dotyczących jakości 
lub ceny tych usług, w celu realizacji
celów polityki w interesie publicznym.

Or. de

Uzasadnienie

Potwierdzenie faktu, że dyrektywa nie narusza zasady swobodnego administrowania przez 
organy publiczne i nie narzuca państwom członkowskim ani organom publicznym żadnych 
przepisów na temat tego, czy daną usługę ma świadczyć państwo czy osoba trzecia. Ponadto 
w poprawce podkreślono, że zasada ta ma również zastosowanie zwłaszcza do delikatnego 
obszaru usług świadczonych w ogólnym interesie lub usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym.

Poprawka 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa nie powinna w 
żaden sposób wpływać na swobodę 
decydowania przez państwa członkowskie 
lub organy publiczne o bezpośrednim 
wykonywaniu robót budowlanych lub
świadczeniu usług na rzecz ogółu 
społeczeństwa, czy też o zlecaniu 
wykonywania tych robót lub świadczenia 
usług osobom trzecim. Państwa 
członkowskie lub organy publiczne 
powinny nadal posiadać swobodę
określania charakterystyki usług, które 
mają być świadczone, w tym wszelkich 
warunków dotyczących jakości lub ceny 
tych usług, w celu realizacji celów polityki 
w interesie publicznym.

(3) Niniejsza dyrektywa uznaje i 
potwierdza prawo państw członkowskich i 
władz publicznych do określania środków 
administracyjnych, jakie ich zdaniem są 
najwłaściwsze w celu realizacji robót i 
świadczenia usług, za które są 
odpowiedzialne. Niniejsza dyrektywa nie 
powinna w żaden sposób wpływać na 
swobodę realizowania przez państwa 
członkowskie i organy publiczne robót 
budowlanych lub świadczenia usług 
bezpośrednio na rzecz ogółu 
społeczeństwa, czy też zlecać ich 
wykonywanie osobom trzecim. Państwa 
członkowskie lub organy publiczne 
zatrzymują prawo definiowania i
określania charakterystyki usług, które 
mają być świadczone, w tym wszelkich 
warunków dotyczących jakości lub ceny 
tych usług, a także dotyczących warunków 
pracy, w których świadczone są te usługi, 
w celu realizacji celów polityki w interesie 
publicznym.

Or. en

Poprawka 255
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa nie powinna w 
żaden sposób wpływać na swobodę 
decydowania przez państwa członkowskie 
lub organy publiczne o bezpośrednim 
wykonywaniu robót budowlanych lub 
świadczeniu usług na rzecz ogółu 
społeczeństwa, czy też o zlecaniu 
wykonywania tych robót lub świadczenia 
usług osobom trzecim. Państwa 

(3) Zgodnie z art. 4 Trakatu o Unii 
Europejskiej Unia szanuje równość 
państw członkowskich wobec Traktatów, 
jak również ich tożsamość narodową, 
nierozerwalnie związaną z ich 
podstawowymi strukturami politycznymi 
i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do 
samorządu regionalnego i lokalnego. 
Zgodnie z art. 14 Traktatu o 
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członkowskie lub organy publiczne 
powinny nadal posiadać swobodę 
określania charakterystyki usług, które 
mają być świadczone, w tym wszelkich 
warunków dotyczących jakości lub ceny 
tych usług, w celu realizacji celów polityki 
w interesie publicznym.

funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
protokołem 26 w sprawie usług 
użyteczności publicznej, niniejsza 
dyrektywa nie powinna w żaden sposób 
wpływać na swobodę decydowania przez 
państwa członkowskie lub organy 
publiczne o bezpośrednim wykonywaniu 
robót budowlanych lub świadczeniu usług 
na rzecz ogółu społeczeństwa, czy też o 
zlecaniu wykonywania tych robót lub 
świadczenia usług osobom trzecim. 
Państwa członkowskie lub organy 
publiczne, w tym władze samorządowe,
powinny nadal posiadać swobodę 
określania charakterystyki usług, które 
mają być świadczone, w tym wszelkich 
warunków dotyczących jakości lub ceny 
tych usług, w celu realizacji celów polityki 
w interesie publicznym.

Or. en

Poprawka 256
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu 
na swobodę organów publicznych w 
zakresie definiowania na szczeblu 
krajowym zakresu usług świadczonych w 
ogólnym interesie ekonomicznym oraz 
cech usług, jakie mają zostać 
wyświadczone, w tym warunków 
dotyczących jakości usług, tak aby mogły 
one realizowac cele polityki publicznej. 
Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
finansowania usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym i nie ma 
zastosowania do systemów pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie, w 
szczególności w dziedzinie polityki 
społecznej, zgodnie ze wspólnotowymi 



AM\916800PL.doc 17/187 PE496.581v03-00

PL

regułami konkurencji.

Or. en

Poprawka 257
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu 
na warunki zatrudnienia, w tym na 
maksymalny czas pracy i minimalne 
okresy wypoczynku, minimalny wymiar 
rocznego urlopu wypoczynkowego, 
minimalne stawki płac oraz na zasady 
dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, stosowane przez państwa 
członkowskie zgodnie z prawem 
wspólnotowym; nie wpływa również na 
stosunki między partnerami społecznymi, 
w tym na prawo do negocjowania i 
zawierania układów zbiorowych, prawo do 
strajku i akcji protestacyjnych, zgodnie z 
prawem i praktykami krajowymi 
zgodnymi z prawem Unii.

Or. en

Poprawka 258
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Państwa członkowskie mogą 
ustanowić wymóg udzielania przez 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające koncesji między innymi w 
oparciu o kryterium oferty 
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najkorzystniejszej ekonomicznie. Oprócz 
ceny i kosztu kryterium to może odnosić 
się do jakości, w tym wartość technicznej, 
właściwości estetycznej i funkcjonalnej, 
dostępności, dostosowania projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, 
aspektów środowiskowych oraz 
innowacyjnego charakteru. Może również 
dotyczyć usług posprzedażowych oraz 
pomocy technicznej, terminu dostawy, 
okresu dostawy lub okresu realizacji, 
organizacji, kwalifikacji i doświadczenia 
personelu, któremu powierzono realizację 
wspomnianej koncesji, a także 
szczególnego procesu produkcji lub 
realizacji zamówionych robót, dostaw lub 
usług w zakresie, w jakim nie 
dyskryminuje ono wykonawców.

Or. en

Poprawka 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W przypadku koncesji powyżej 
określonej wartości właściwe jest 
zapewnienie minimalnej koordynacji 
krajowych procedur udzielania takich 
koncesji w oparciu o zasady Traktatu, aby 
zagwarantować otwarcie postępowań o 
udzielenie koncesji na konkurencję oraz 
zapewnić stosowny poziom pewności 
prawa. Te przepisy koordynujące nie 
powinny jednak wykraczać poza to, co jest 
niezbędne do osiągnięcia wspomnianych 
celów. Państwom członkowskim należy 
jednak zezwolić na uzupełnienie i dalsze 
rozwinięcie tych przepisów, jeżeli uznają 
to za właściwe, zwłaszcza w celu 
skuteczniejszego zapewnienia 
przestrzegania zasad, o których mowa 

skreślony
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powyżej.

Or. en

Poprawka 260
Evelyne Gebhardt

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

Poprawka 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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 

skreślony
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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.

Or. de

Poprawka 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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. en

Poprawka 263
Werner Kuhn
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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

Poprawka 264
Heide Rühle

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, 

(5) Zgodnie z rezolucjami Parlamentu 
Europejskiego z dnia 14 stycznia 2004 r., 
10 marca 2004 r. i 31 maja 2006 r., sektor 
wodny nie powinien zostać poddany 
liberalizacji, lecz modernizacji. Sektor ten 
nie powinien zatem wchodzić w zakres 
niniejszej dyrektywy.
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zapewniania lub eksploatacji sieci do 
świadczenia tych usług.

Or. en

Poprawka 265
Peter Simon

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.

(5) Należy również wprowadzić pewne 
przepisy koordynujące w przypadku 
udzielania koncesji na roboty budowlane i 
koncesji na usługi w sektorach 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.

Or. de

Poprawka 266
Françoise Castex

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 

(5) Trzeba również wprowadzić 
szczegółowe przepisy dla koncesji na 
usługi świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym, których szczególne cele i 
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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.

zadania są określone przez organy krajowe 
mające pełną swobodę wyboru metod 
zarządzania i mogące przyznać szczególne 
lub wyłączne prawa w zakresie zasilania, 
zapewniania lub eksploatacji sieci do 
świadczenia tych usług.

Or. fr

Poprawka 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zgodnie z rezolucjami Parlamentu 
Europejskiego z dnia 14.1.2004 r., z dnia 
10.3.2004 r. i z dnia 31.5.2006 r. sektor 
wodny nie powinien podlegać liberalizacji, 
lecz modernizacji. Sektor ten powinien 
zatem zostać wyłączony z zakresu 
zastosowania niniejszej dyrektywy. 

Or. de

Uzasadnienie

Rezolucje z 14.1.2004 r., 10.3.2004 r. i 31.5.2006 r. pokazują, jaka jest wola Parlamentu 
Europejskiego w odniesieniu do sektora wodnego. Zgodnie z tymi rezolucjami Parlament 
Europejski nie dąży w sektorze wodnym do liberalizacji (tak jak w przypadku sektora 
energetycznego, telekomunikacyjnego czy pocztowego), lecz wybiera drogę jego modernizacji, 
w której zasady ekonomiczne powinny współgrać z normami jakościowymi i środowiskowymi 
oraz z niezbędną wydajnością.

Poprawka 268
Werner Kuhn
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zgodnie z rezolucjami Parlamentu 
Europejskiego z dnia 14.1.2004 r., z dnia 
10.3.2004 r. i z dnia 31.5.2006 r. sektor 
wodny nie powinien podlegać liberalizacji, 
lecz modernizacji. Sektor ten powinien 
zatem zostać wyłączony z zakresu 
zastosowania niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 269
Evelyne Gebhardt

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 
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 

(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 
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 
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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.

przedmiotem jest prawo wykonawcy do 
eksploatacji pewnych domen publicznych 
lub zasobów, takich jak umowy dzierżawy 
gruntu, zwłaszcza w odniesieniu do portów 
morskich i śródlądowych, na podstawie 
których państwo, instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający ustanawia 
wyłącznie ogólne warunki ich 
wykorzystania, nie nabywając przy tym 
konkretnych robót budowlanych lub usług.

Or. de

Poprawka 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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 
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 

(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 
kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia i 
zezwolenia lub pozwolenia na świadczenie 
usług społecznych, na podstawie których 
państwo lub organ publiczny określa 
warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej. To samo dotyczy pewnych 
umów, których przedmiotem jest prawo 
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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.

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, nie nabywając przy tym 
konkretnych robót budowlanych lub usług.

Or. de

Poprawka 271
Pier Antonio Panzeri

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 
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 

(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 
kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia i 
zezwolenia wydawane na ograniczony 
okres, 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, 
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zamawiający ustanawia wyłącznie ogólne 
warunki ich wykorzystania, nienabywając 
przy tym konkretnych robót budowlanych 
lub usług.

instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający ustanawia wyłącznie ogólne 
warunki ich wykorzystania, nienabywając 
przy tym konkretnych robót budowlanych 
lub usług.

Or. it

Poprawka 272
Barbara Weiler

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 
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 

(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 
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 najmu, na 
podstawie których państwo, instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający 
ustanawia wyłącznie ogólne warunki ich 
wykorzystania, nie nabywając przy tym 
konkretnych robót budowlanych lub usług.
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lub usług. Umowy najmu (podobnie jak umowy 
dzierżawy) zawierają postanowienia 
ogólne dotyczące przekazania najemcy 
przedmiotu najmu, korzystania z niego 
(np. opis przedmiotu najmu, 
postanowienia dotyczące dopuszczalnego 
oraz optymalnego użytkowania 
przedmiotu najmu, takie jak wskaźniki 
działania czy normy środowiskowe), 
obowiązków właściciela i najemcy w 
zakresie utrzymania przedmiotu najmu, 
czasu trwania umowy najmu oraz zwrotu 
przedmiotu najmu właścicielowi, czynszu 
oraz dodatkowych opłat ponoszonych 
przez najemcę (np. kar umownych).

Or. de

Poprawka 273
Heide Rühle

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 
kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia i 
zezwolenia, na podstawie których państwo 
lub organ publiczny określa warunki 

(6) Koncesje są to umowy o charakterze 
odpłatnym, za pomocą których co 
najmniej jedna instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający (zwany dalej 
koncesjodawcą) udziela zamówienia na 
realizację robót lub zarządzanie usługami, 
za które jest odpowiedzialny przed co 
najmniej jednym wykonawcą i w ramach 
których wynagrodzenie za to 
oddelegowanie stanowi albo prawo do 
realizacji i zarządzania robotami lub 
świadczenia usług, które są przedmiotem 
koncesji, albo to prawo wraz z zapłatą. 
Wykonanie tych robót budowlanych lub 
usług podlega szczególnym wiążącym 
obowiązkom określonym koncesjodawcę, 
które są możliwe do wyegzekwowania na 
gruncie prawa. Jako koncesje nie powinny 
być natomiast uznawane niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia,
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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.

zezwolenia lub licencje, na podstawie 
których państwo lub organ publiczny 
określa warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej. To samo dotyczy pewnych 
umów, których przedmiotem jest 
uprawnienie do oferowania usług 
socjalnych lub prawo do zawierania 
umów, za pomocą których państwo lub 
instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający przyznają wykonawcy prawo 
do eksploatacji pewnych domen 
publicznych lub zasobów, takich jak 
umowy wynajmu lub dzierżawy
pojedynczego kawałka gruntu, szczególnie 
w obrębie sektora portów morskich lub 
śródlądowych lub w prawach korzystania 
z dróg i które z reguły ustanawia wyłącznie 
ogólne warunki ich wykorzystania, nie 
czyniąc organu publicznego odbiorcą
konkretnych robót budowlanych lub usług 
świadczonych przez podmiot zamawiający.

Or. en

Uzasadnienie

Nadal brak jasności, a co za tym idzie pewności prawnej w definicji koncesji na usługi. W 
każdym przypadku należy zagwarantować, że działania na szczeblu państw członkowskich, 
takie jak licencje i zezwolenia, polecenia sądowe i przydzielanie sądą są wyłączone z 
koncepcji umowy koncesyjnej. Obowiązujące w państwach członkowskich procedury 
wydawania zezwoleń, ktore opierają się na założeniu, że wszystkim usługodawcom 
spełniającym pewne warunki statutowe zezwala się na świadczenie usług neizależnie od ich 
struktury prawnej, nie uznaje się na umowy dotyczące koncesji na usługi. Usługi socjane są 
przykładowo w niektórych państwach członkowskich świadczone przez niezależnych 
usługodawców. Usługodawcy ci, a także w pewnym sensie również i same środki, wymagają 
zezwolenia na mocy prawa społecznego. Zezwolenia takie powinny być wyłączone z zakresu 
stosowania dyrektywy. Aktualne sformułowanie nie przewiduje tego.

Poprawka 274
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły
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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 
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.

(6) Koncesje właściwe do celów niniejszej 
dyrektywy 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. W rozumieniu niniejszej dyrektywy 
za koncesje nie są uznawane natomiast 
niektóre akty państwa takie jak 
zaświadczenia kompetencji, upoważnienia 
i zezwolenia – nawet jeżeli podobne akty 
byłyby określane jako koncesje w 
niektórych państwach członkowskich – na 
podstawie których państwo lub organ 
publiczny określa warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej lub które 
umożliwiają wykonawcy realizację prac 
lub prowadzenie działalności 
gospodarczej, w tym polegającej na 
świadczeniu usług. 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

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uniknięcie wszelkich możliwych niejasności i podkreślenie, że 
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dyrektywa nie dotyczy wszelkich aktów administracyjnych, które nazywane są koncesjami, ale 
wyłącznie specyficznego instrumentu prawnego, jakim jest „umowa koncesji”.  W związku z 
tym niezwykle istotne jest wyjaśnienie, że mimo tego, że w przepisach krajowych danego 
państwa członkowskiego w niektórych przypadkach jest mowa o koncesjach, przypadki te nie 
wchodzą w zakres stosowania wniosku w sprawie dyrektywy. 

Poprawka 275
Wim van de Camp

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 
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.

(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 
kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia i 
zezwolenia, na podstawie których państwo 
lub organ publiczny określa warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Podobnie umowy, których przedmiotem 
jest prawo wykonawcy do eksploatacji 
pewnych domen publicznych lub zasobów, 
takich jak umowy dzierżawy gruntu 
publicznego i prywatnego, na podstawie 
których państwo, instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wyłącznie 
ustanawia ogólne warunki lub konkretne 
wiążące i możliwe do wyegzekwowania na 
gruncie prawa obowiązki związane z 
wykorzystaniem gruntu, nie nabywając
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przy tym konkretnych robót budowlanych 
lub usług, nie powinny być uznawane za
koncesje. W ramach tych umów dzierżawy 
gruntu publicznego lub prywatnego za 
warunki i obowiązki mające na celu 
wyłącznie uregulowanie wykorzystania 
gruntu uznaje się następujące sytuacje: 
zamierzone wykorzystanie domeny 
publicznej lub zasobów (np. opis i 
dozwolone wykorzystanie, obowiązki 
mające na celu optymalizację 
wykorzystania, takie jak punkty 
odniesienia w zakresie wyników lub 
normy środowiskowe), obowiązki stron 
umowy dotyczące utrzymania domeny 
publicznej lub zasobów, opłata lub kwota 
najmu i opłaty powiązane, które uiszcza 
dzierżawca (w tym kary za naruszenie 
umowy).

Or. en

Uzasadnienie

Zamiar Komisji dotyczący wykluczenia umów o dzierżawę gruntów powinien przybrać 
bardziej konkretna formę, by zwiększyć pewność prawa i zagwarantować równe warunki 
stronom umowy. Dwa najpopularniejsze instrumenty dzierżawy gruntów to umowy dzierżawy 
gruntu publicznego i prywatnego. Mimo że mogą one określać warunki ogólne  lub konkretne 
wiążące i możliwe do wyegzekwowania na gruncie prawa warunki, nie kwalifikują się one 
jako koncesje w rozumieniu niniejszej dyrektywy, ponieważ nie dochodzi do nabycia robót 
budowlanych ani usług.

Poprawka 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

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 

(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 
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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 
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.

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 
kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia i 
zezwolenia lub pozwolenia na świadczenie 
usług społecznych, 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 lub najmu, na 
podstawie których państwo, instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający 
ustanawia wyłącznie ogólne warunki ich 
wykorzystania, nie nabywając przy tym 
konkretnych robót budowlanych lub usług.
Umowy najmu i dzierżawy zawierają 
postanowienia ogólne dotyczące 
przekazania najemcy przedmiotu najmu, 
korzystania z niego (np. opis przedmiotu 
najmu, postanowienia dotyczące 
dopuszczalnego oraz optymalnego 
użytkowania przedmiotu najmu, takie jak 
wskaźniki działania czy normy 
środowiskowe), obowiązków właściciela 
i najemcy w zakresie utrzymania 
przedmiotu najmu, czasu trwania umowy 
najmu oraz zwrotu przedmiotu najmu 
właścicielowi, czynszu oraz dodatkowych 
opłat ponoszonych przez najemcę, w tym 
kar umownych.

Or. de

Uzasadnienie

Z myślą o pewności prawa należy zdefiniować „jedynie ogólne postanowienia”. W tym celu 
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należy przywołać i sprecyzować definicję Trybunału Sprawiedliwości UE ze sprawy 241/83.

Poprawka 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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 
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.

(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 
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, nie nabywając
przy tym konkretnych robót budowlanych 
lub usług. Ponadto dotyczy to również 
umów, które – bez nakładania 
jakichkolwiek ograniczeń ani ustalania 
kwot – umożliwiają powszechny 
i niedyskryminacyjny dostęp do rynku 
wszystkim wykonawcom, którzy spełniają 
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ustalone z góry warunki prawne. 
Koncesjami nie są również umowy 
urbanistyczne.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie pojęcia koncesji. Dotychczasowe sformułowanie, obejmujące jedynie zezwolenia 
i licencje oraz określone umowy dotyczące eksploatacji domen publicznych lub zasobów, nie 
jest na tyle jednoznaczne, by wyłączyć z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy wszystkie 
procedury, które nie prowadzą do podjęcia wyłącznej decyzji w sprawie wyboru przez 
instytucję zamawiającą.

Poprawka 278
Françoise Castex

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 
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 

(6) Koncesje mogą to być 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. Koncesje mogą być również 
przekazaniem zarządzania usługami, 
zwłaszcza usługami świadczonymi w 
ogólnym interesie gospodarczym, na 
określony czas, dla określonego rodzaju 
działalności i na określonym terenie. Nie 
chodzi wówczas ani o „zakupy”, ani o 
„nabywanie”, ani też o „zamówienia 
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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.

publiczne”.  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. fr

Poprawka 279
Marc Tarabella

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 
kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia i 
zezwolenia, na podstawie których państwo 

(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 
kwalifikować się natomiast akty państwa 
takie jak upoważnienia i zezwolenia, 
przydziały lub akty podobne, na podstawie 
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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.

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. fr

Uzasadnienie

Opis określający pojęcie „koncesji”, proponowany w punkcie 6 preambuły, mógłby wzbudzić 
niejaką niepewność. Aby uregulować tę kwestię, możliwe byłoby dodanie sformułowania 
„przydziały lub akty podobne” do wykazu szczególnych wykluczeń. Słowo „niektóre” jest 
zbędne i można je skreślić.

Poprawka 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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 

(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 
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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.

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, nie nabywając
przy tym konkretnych robót budowlanych 
lub usług. Koncesjami na usługi nie są 
zwykłe zezwolenia lub uprawnienia do 
korzystania z dóbr lub gruntów 
publicznych.

Or. de

Uzasadnienie

Udzielanie zezwoleń i przyznawanie prawa do korzystania z gruntów i dóbr publicznych nie 
stanowi działania zakupowego na rynku. Dlatego należy wyjaśnić, że czynności tych nie 
można zaliczać do koncesji na usługi, w związku z czym nie wchodzą one w zakres stosowania 
niniejszej dyrektywy.

Poprawka 281
Cornelis de Jong

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 

(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 
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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 
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.

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 
kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia i 
zezwolenia, na podstawie których państwo 
lub organ publiczny określa warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Podobnie umowy, których przedmiotem 
jest prawo wykonawcy do eksploatacji 
pewnych domen publicznych lub zasobów, 
takich jak umowy dzierżawy gruntu 
publicznego i prywatnego, na podstawie 
których państwo, instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wyłącznie 
ustanawia ogólne warunki lub konkretne 
wiążące i możliwe do wyegzekwowania na 
gruncie prawa obowiązki związane z 
wykorzystaniem gruntu, nie nabywając
przy tym konkretnych robót budowlanych 
lub usług, nie powinny być uznawane za 
koncesje. W ramach tych umów dzierżawy 
gruntu publicznego lub prywatnego za 
warunki i obowiązki mające na celu 
wyłącznie uregulowanie wykorzystania 
gruntu uznaje się następujące sytuacje: 
warunki dotyczące wejścia w posiadanie 
przez dzierżawcę okreslające zamierzone 
wykorzystanie domeny publicznej lub 
zasobów (np. opis i dozwolone 
wykorzystanie, obowiązki mające na celu 
optymalizację wykorzystania, takie jak 
punkty odniesienia w zakresie wyników 
lub normy środowiskowe), obowiązki 
stron umowy dotyczące utrzymania 
domeny publicznej lub zasobów, okres 
obowiązywania umowy i zrzeczenie się 
własności przez dzierżawcę, opłata lub 
kwota najmu i opłaty powiązane, które 
uiszcza dzierżawca (w tym kary za 
naruszenie warunków umowy).

Or. en



PE496.581v03-00 40/187 AM\916800PL.doc

PL

Poprawka 282
Heide Rühle

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 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 

(7) 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 
kosztów poniesionych w związku z 
eksploatacją obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług będących 
przedmiotem koncesji w normalnych 
warunkach działalności. Nie miałoby 
uzasadnienia stosowanie przepisów 
szczegółowych regulujących udzielanie 
koncesji, gdyby instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający uwalniał 
wykonawcę od wszelkich potencjalnych 
strat. Jednak 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.
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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. en

Poprawka 283
Françoise Castex

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 
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 

(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. Generalnie 
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 
kosztów poniesionych w związku z 
eksploatacją obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług będących 
przedmiotem koncesji. Ponadto, jeżeli 
chodzi o koncesje na usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym, 
charakteryzujące je przekazywanie 
zarządzania oznacza dla koncesjonariusza 
ścisłą realizację szczególnego zadania, 
które jest mu powierzone, a zwłaszcza 
przestrzeganie wartości jasno określonych 
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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.

w Protokole nr 26 do TUE i TFUE: 
wysokiego poziomu jakości, 
bezpieczeństwa i przystępności cenowej, 
równego traktowania oraz propagowania 
powszechnego dostępu i praw odbiorców.
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. fr

Poprawka 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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 

(7) 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 
kosztów poniesionych w związku z 
eksploatacją obiektów budowlanych lub 



AM\916800PL.doc 43/187 PE496.581v03-00

PL

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 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.

wykonywaniem usług będących 
przedmiotem koncesji w normalnych 
warunkach działalności. Nie miałoby 
uzasadnienia stosowanie przepisów 
szczegółowych regulujących udzielanie 
koncesji, gdyby instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający uwalniał 
wykonawcę od wszelkich potencjalnych 
strat. Jednak 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. en

Poprawka 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W przypadku gdy regulacje sektorowe 
przewidują udzielenie koncesjonariuszowi 
gwarancji osiągnięcia progu rentowności 
inwestycji i odzyskania kosztów 
poniesionych na obsługę umowy, takie 
umowy nie powinny kwalifikować się jako 
koncesje w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy.

(8) W przypadku gdy regulacje sektorowe 
przewidują udzielenie koncesjonariuszowi 
gwarancji osiągnięcia progu rentowności 
inwestycji i odzyskania kosztów 
poniesionych na obsługę umowy, takie 
umowy nie powinny kwalifikować się jako 
koncesje w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy. Należy jednak wyodrębnić 
przypadek, w którym ryzyko związane z 
prowadzeniem działalności na 
określonych rynkach jest z góry obniżone. 
Powyższa okoliczność nie stoi na 
przeszkodzie, by uznać umowę za koncesję 
(por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
UE w sprawie WAZV Gotha (C-206/08)).

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie WAZV Gotha (C-206/08) 
niewłaściwe byłoby „żądanie od zlecającej administracji publicznej stworzenia warunków 
konkurencji i ryzyka gospodarczego na wyższym poziomie niż występujące w tym sektorze ze 
względu na uregulowania mające do niego zastosowanie”.

Poprawka 286
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W przypadku gdy regulacje sektorowe 
przewidują udzielenie koncesjonariuszowi 
gwarancji osiągnięcia progu rentowności 
inwestycji i odzyskania kosztów 
poniesionych na obsługę umowy, takie 
umowy nie powinny kwalifikować się jako 
koncesje w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy.

(8) W przypadku gdy regulacje sektorowe 
przewidują udzielenie koncesjonariuszowi 
gwarancji osiągnięcia progu rentowności 
inwestycji i odzyskania kosztów 
poniesionych na obsługę umowy, takie 
umowy nie powinny kwalifikować się jako 
koncesje w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy. Należy odróżnić je jednak od 
przypadków, w których ryzyko 
ekonomiczne dla niektórych rynków jest 
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ograniczone od początku, jednak to 
ograniczone ryzyko jest w całości 
przenoszone na koncesjonariusza, w 
którym to przypadku takie warunki nie 
wykluczają kwalifikowania się jako 
koncesji.

Or. en

(patrz wyrok ETS w sprawie C-206/08)

Poprawka 287
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W przypadku gdy regulacje sektorowe 
przewidują udzielenie koncesjonariuszowi 
gwarancji osiągnięcia progu rentowności 
inwestycji i odzyskania kosztów 
poniesionych na obsługę umowy, takie 
umowy nie powinny kwalifikować się jako 
koncesje w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy.

(8) W przypadku gdy regulacje sektorowe 
przewidują udzielenie koncesjonariuszowi 
gwarancji osiągnięcia progu rentowności 
inwestycji i odzyskania kosztów 
poniesionych na obsługę umowy w 
wysokości co najmniej 50% wniesionych 
środków, takie umowy nie powinny 
kwalifikować się jako koncesje w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy.

Or. it

Poprawka 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Ryzyko ekonomiczne musi wynikać z 
czynników, które pozostają poza kontrolą 
stron, a zatem nie mogą wynikać z 
niewłaściwego wykonywania umowy przez 
którąkolwiek ze jej stron. Ryzyko to może 
wiązać się albo z ryzykiem popytu albo z 
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ryzykiem dostępności, albo z ryzykiem 
związanym z oboma tymi czynnikami. 
Ryzyko związane z popytem należy 
rozumieć jako ryzyko związane z 
rzeczywistym popytem na usługi będące 
przedmiotem umowy. Ryzyko związane z 
dostępnością należy rozumieć jako ryzyko 
związane z realizacją robót lub 
świadczeniem usług będących 
przedmiotem umowy, w szczególności 
ryzyko, że świadczenie usług nie bedzie 
odpowiadało zapotrzebowaniu na nie, a 
także ryzyka odpowiedzialności za szkodę 
powstałą w związku z wykonywaniem 
niewłaściwych robót lub świadczeniem 
niewłaściwych usług. Ryzyko niewłaściwej 
podaży lub odpowiedzialność może 
wynikać z decyzji koncesjonariusza 
dotyczących inwestycji kapitałowych lub 
innych inwestycji niezbędnych, aby 
wykonać koncesję i może doprowadzić do 
ryzyka, że niewystarczająca podaż lub 
niewłaściwe roboty i usługi wywrą 
niekorzystny wpływ na zdolnośc 
koncesjonariusza do otrzymania zysków z 
inwestycji w okresie obowiązywania 
umowy na koncesję.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja i znaczenie terminu „ryzyko dostępności” w art. 2 ust. 2 nie są zbyt jasne. 
Zaproponowany nowy punkt preambuły jest próbą połączenia go z decyzjami 
koncesjonariusza co do podejmowanych przez niego inwestycji w trakcie realizacji koncesji 
(patrz punkt 19a preambuły (nowy)).

Poprawka 289
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Ryzyko ekonomiczne musi wynikać z 
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czynników, które pozostają poza kontrolą 
stron, a zatem nie mogą wynikać z 
niewłaściwego wykonywania umowy przez 
którąkolwiek ze jej stron. Ryzyko to może 
wiązać się albo z ryzykiem popytu albo z 
ryzykiem dostępności, albo z ryzykiem 
związanym z oboma tymi czynnikami. 
Ryzyko związane z popytem należy 
rozumieć jako ryzyko związane z 
rzeczywistym popytem na roboty lub 
usługi będące przedmiotem umowy. 
Ryzyko związane z dostępnością należy 
rozumieć jako ryzyko związane z 
realizacją robót lub świadczeniem usług 
będących przedmiotem umowy, w 
szczególności ryzyko, że świadczenie usług 
nie bedzie odpowiadało zapotrzebowaniu 
na nie, a także ryzyka odpowiedzialności 
za szkodę powstałą w związku z 
wykonywaniem niewłaściwych robót lub 
świadczeniem niewłaściwych usług. 
Wystarczy (w przypadku umowy 
kwalifikującej się jako koncesja), gdy 
dostawca przyjmie na siebie calość lub 
przynajmniej znaczną część ryzyka 
ekonomicznego, jakie grozi instytucji 
zamawiającej, nawet jeżeli ryzyko to jest 
od samego początku bardzo ograniczone z 
uwagi na szczegółowe zasady prawa 
publicznego dotyczące tej usługi.

Or. en

Uzasadnienie

W celu nadania większej jasności definicji ryzyka ekonomicznego powinno się ją oprzeć na 
ryzyku popytu i dostępności. Sformułowanie to powinno ponadto uwzględniać wyroki ETS w 
sprawach C-206/08 (Eurawasser) oraz C-274/09 (Stadler).

Poprawka 290
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pojęcie praw specjalnych lub 
wyłącznych ma zasadnicze znaczenie dla 
określenia zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy, ponieważ podmioty, które nie 
są ani instytucjami zamawiającymi zgodnie 
z art. 4 ust. 1 pkt 1), ani 
przedsiębiorstwami publicznymi, podlegają 
jej przepisom jedynie w zakresie, w jakim 
wykonują jeden z objętych nią rodzajów 
działalności na podstawie takich praw. 
Należy w związku z tym wyjaśnić, iż 
prawa, które przyznano w drodze 
procedury opartej na obiektywnych 
kryteriach, zgodnych w szczególności z 
prawodawstwem unijnym, i w przypadku 
której zapewniono odpowiednie 
nagłośnienie postępowania, nie stanowią 
praw specjalnych lub wyłącznych do 
celów niniejszej dyrektywy. Wspomniane 
prawodawstwo powinno obejmować 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. 
dotyczącą wspólnych zasad w odniesieniu 
do rynku wewnętrznego gazu ziemnego, 
dyrektywę 96/92/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 
1996 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej, 
dyrektywę 97/67/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 
1997 r. w sprawie wspólnych zasad 
rozwoju rynku wewnętrznego usług 
pocztowych Wspólnoty oraz poprawy 
jakości usług, dyrektywę 94/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 maja 1994 r. w sprawie warunków 
udzielania i korzystania z zezwoleń na 
poszukiwanie, badanie i produkcję 
węglowodorów oraz rozporządzenie (WE) 
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2007 r. 
dotyczące usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 

(9) Pojęcie praw specjalnych lub 
wyłącznych ma zasadnicze znaczenie dla 
określenia zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy, ponieważ podmioty, które nie 
są ani instytucjami zamawiającymi zgodnie 
z art. 4 ust. 1 pkt 1), ani 
przedsiębiorstwami publicznymi, podlegają 
tym przepisom jedynie w zakresie, w jakim 
wykonują jeden z objętych nią rodzajów 
działalności na podstawie takich praw.
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(EWG) nr 1107/709. Coraz bardziej 
zróżnicowane formy działań publicznych 
spowodowały konieczność bardziej 
przejrzystego zdefiniowania pojęcia 
samych zamówień. Przepisy unijne w 
sprawie koncesji dotyczą nabycia robót 
budowlanych lub usług za wynagrodzenie, 
które stanowi eksploatacja 
przedmiotowych obiektów budowlanych 
lub świadczenie przedmiotowych usług. 
Termin „nabycie” należy rozumieć jako 
szeroko pojęte uzyskiwanie korzyści z 
tytułu określonych robót budowlanych lub 
usług, przy czym przeniesienie praw 
własności na instytucje zamawiające lub 
podmioty zamawiające nie jest konieczne 
w każdym przypadku. Co za tym idzie, 
samo finansowanie działalności, często 
związane z obowiązkiem zwrotu 
otrzymanych kwot, o ile nie zostały 
wykorzystane w zamierzonym celu, nie 
podlega zwykle przepisom niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 291
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pojęcie praw specjalnych lub 
wyłącznych ma zasadnicze znaczenie dla 
określenia zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy, ponieważ podmioty, które nie 
są ani instytucjami zamawiającymi zgodnie 
z art. 4 ust. 1 pkt 1), ani 
przedsiębiorstwami publicznymi, podlegają 
jej przepisom jedynie w zakresie, w jakim 
wykonują jeden z objętych nią rodzajów 
działalności na podstawie takich praw. 
Należy w związku z tym wyjaśnić, iż 
prawa, które przyznano w drodze 

(9) Pojęcie praw specjalnych lub 
wyłącznych ma zasadnicze znaczenie dla 
określenia zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy, ponieważ podmioty, które nie 
są ani instytucjami zamawiającymi zgodnie 
z art. 4 ust. 1 pkt 1), ani 
przedsiębiorstwami publicznymi, podlegają 
jej przepisom jedynie w zakresie, w jakim 
wykonują jeden z objętych nią rodzajów 
działalności na podstawie takich praw. 
Należy w związku z tym wyjaśnić, iż 
prawa, które przyznano w drodze 
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procedury opartej na obiektywnych 
kryteriach, zgodnych w szczególności z 
prawodawstwem unijnym, i w przypadku 
której zapewniono odpowiednie 
nagłośnienie postępowania, nie stanowią 
praw specjalnych lub wyłącznych do celów 
niniejszej dyrektywy. Wspomniane 
prawodawstwo powinno obejmować 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. 
dotyczącą wspólnych zasad w odniesieniu 
do rynku wewnętrznego gazu ziemnego, 
dyrektywę 96/92/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 
1996 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej, 
dyrektywę 97/67/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 
1997 r. w sprawie wspólnych zasad 
rozwoju rynku wewnętrznego usług 
pocztowych Wspólnoty oraz poprawy 
jakości usług, dyrektywę 94/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1994 r. w sprawie warunków 
udzielania i korzystania z zezwoleń na 
poszukiwanie, badanie i produkcję 
węglowodorów oraz rozporządzenie (WE) 
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2007 r. 
dotyczące usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 
(EWG) nr 1107/70. Coraz bardziej 
zróżnicowane formy działań publicznych 
spowodowały konieczność bardziej 
przejrzystego zdefiniowania pojęcia 
samych zamówień. Przepisy unijne w 
sprawie koncesji dotyczą nabycia robót 
budowlanych lub usług za wynagrodzenie, 
które stanowi eksploatacja
przedmiotowych obiektów budowlanych 
lub świadczenie przedmiotowych usług.
Termin „nabycie” należy rozumieć jako 
szeroko pojęte uzyskiwanie korzyści z 
tytułu określonych robót budowlanych lub 
usług, przy czym przeniesienie praw 
własności na instytucje zamawiające lub 

procedury opartej na obiektywnych 
kryteriach, zgodnych w szczególności z 
prawodawstwem unijnym, i w przypadku 
której zapewniono odpowiednie 
nagłośnienie postępowania, nie stanowią 
praw specjalnych lub wyłącznych do celów 
niniejszej dyrektywy. Wspomniane 
prawodawstwo powinno obejmować 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. 
dotyczącą wspólnych zasad w odniesieniu 
do rynku wewnętrznego gazu ziemnego, 
dyrektywę 96/92/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 
1996 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej, 
dyrektywę 97/67/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 
1997 r. w sprawie wspólnych zasad 
rozwoju rynku wewnętrznego usług 
pocztowych Wspólnoty oraz poprawy 
jakości usług, dyrektywę 94/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1994 r. w sprawie warunków 
udzielania i korzystania z zezwoleń na 
poszukiwanie, badanie i produkcję 
węglowodorów oraz rozporządzenie (WE) 
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2007 r. 
dotyczące usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 
(EWG) nr 1107/70. Coraz bardziej 
zróżnicowane formy działań publicznych 
spowodowały konieczność bardziej 
przejrzystego zdefiniowania pojęcia 
samych zamówień. Przepisy unijne w 
sprawie koncesji dotyczą nabycia robót 
budowlanych lub usług, lub przekazywania 
zarządzania na określony czas, dla 
określonego rodzaju działalności i na 
określonym terenie w zamian za prawo do 
eksploatacji lub świadczenia na własne 
ryzyko przedmiotowych obiektów 
budowlanych lub usług.
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podmioty zamawiające nie jest konieczne 
w każdym przypadku. Co za tym idzie, 
samo finansowanie działalności, często 
związane z obowiązkiem zwrotu 
otrzymanych kwot, o ile nie zostały 
wykorzystane w zamierzonym celu, nie 
podlega zwykle przepisom niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 292
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Pojęcie praw specjalnych lub 
wyłącznych ma zasadnicze znaczenie dla 
określenia zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy, ponieważ podmioty, które nie 
są ani instytucjami zamawiającymi zgodnie 
z art. 4 ust. 1 pkt 1), ani 
przedsiębiorstwami publicznymi, podlegają 
jej przepisom jedynie w zakresie, w jakim 
wykonują jeden z objętych nią rodzajów 
działalności na podstawie takich praw. 
Należy w związku z tym wyjaśnić, iż 
prawa, które przyznano w drodze 
procedury opartej na obiektywnych 
kryteriach, zgodnych w szczególności z 
prawodawstwem unijnym, i w przypadku 
której zapewniono odpowiednie 
nagłośnienie postępowania, nie stanowią 
praw specjalnych lub wyłącznych do celów 
niniejszej dyrektywy. Wspomniane 
prawodawstwo powinno obejmować 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. 
dotyczącą wspólnych zasad w odniesieniu 
do rynku wewnętrznego gazu ziemnego, 
dyrektywę 96/92/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 
1996 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku 

(9) Pojęcie praw specjalnych lub 
wyłącznych ma zasadnicze znaczenie dla 
określenia zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy, ponieważ podmioty, które nie 
są ani instytucjami zamawiającymi zgodnie 
z art. 4 ust. 1 pkt 1), ani 
przedsiębiorstwami publicznymi, podlegają 
jej przepisom jedynie w zakresie, w jakim 
wykonują jeden z objętych nią rodzajów 
działalności na podstawie takich praw. 
Należy w związku z tym wyjaśnić, iż 
prawa, które przyznano w drodze 
procedury opartej na obiektywnych 
kryteriach, zgodnych w szczególności z 
prawodawstwem unijnym, i w przypadku 
której zapewniono odpowiednie 
nagłośnienie postępowania, nie stanowią 
praw specjalnych lub wyłącznych do celów 
niniejszej dyrektywy. Wspomniane 
prawodawstwo powinno obejmować 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. 
dotyczącą wspólnych zasad w odniesieniu 
do rynku wewnętrznego gazu ziemnego, 
dyrektywę 96/92/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 
1996 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku 
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wewnętrznego energii elektrycznej, 
dyrektywę 97/67/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 
1997 r. w sprawie wspólnych zasad 
rozwoju rynku wewnętrznego usług 
pocztowych Wspólnoty oraz poprawy 
jakości usług, dyrektywę 94/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1994 r. w sprawie warunków 
udzielania i korzystania z zezwoleń na 
poszukiwanie, badanie i produkcję 
węglowodorów oraz rozporządzenie (WE) 
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2007 r. 
dotyczące usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 
(EWG) nr 1107/70. Coraz bardziej 
zróżnicowane formy działań publicznych 
spowodowały konieczność bardziej 
przejrzystego zdefiniowania pojęcia 
samych zamówień. Przepisy unijne w 
sprawie koncesji dotyczą nabycia robót 
budowlanych lub usług za wynagrodzenie, 
które stanowi eksploatacja 
przedmiotowych obiektów budowlanych 
lub świadczenie przedmiotowych usług. 
Termin „nabycie” należy rozumieć jako 
szeroko pojęte uzyskiwanie korzyści z 
tytułu określonych robót budowlanych lub 
usług, przy czym przeniesienie praw 
własności na instytucje zamawiające lub 
podmioty zamawiające nie jest konieczne 
w każdym przypadku. Co za tym idzie, 
samo finansowanie działalności, często 
związane z obowiązkiem zwrotu 
otrzymanych kwot, o ile nie zostały 
wykorzystane w zamierzonym celu, nie 
podlega zwykle przepisom niniejszej 
dyrektywy.

wewnętrznego energii elektrycznej, 
dyrektywę 97/67/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 
1997 r. w sprawie wspólnych zasad 
rozwoju rynku wewnętrznego usług 
pocztowych Wspólnoty oraz poprawy 
jakości usług, dyrektywę 94/22/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
maja 1994 r. w sprawie warunków 
udzielania i korzystania z zezwoleń na 
poszukiwanie, badanie i produkcję 
węglowodorów oraz rozporządzenie (WE) 
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2007 r. 
dotyczące usług publicznych w zakresie 
kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego oraz uchylające 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i 
(EWG) nr 1107/70; wszelkie przepisy 
krajowe państwa członkowskiego, które są 
zgodne z zapisanymi w Traktacie 
zasadami równego traktowania, 
przejrzystości, proporcjonalności i 
wzajemnego uznawania. Coraz bardziej 
zróżnicowane formy działań publicznych 
spowodowały konieczność bardziej 
przejrzystego zdefiniowania pojęcia 
samych zamówień. Przepisy unijne w 
sprawie koncesji dotyczą nabycia robót 
budowlanych lub usług za wynagrodzenie, 
które stanowi eksploatacja 
przedmiotowych obiektów budowlanych 
lub świadczenie przedmiotowych usług. 
Termin „nabycie” należy rozumieć jako 
szeroko pojęte uzyskiwanie korzyści z 
tytułu określonych robót budowlanych lub 
usług, przy czym przeniesienie praw 
własności na instytucje zamawiające lub 
podmioty zamawiające nie jest konieczne 
w każdym przypadku. Co za tym idzie, 
samo finansowanie działalności, często 
związane z obowiązkiem zwrotu 
otrzymanych kwot, o ile nie zostały 
wykorzystane w zamierzonym celu, nie 
podlega zwykle przepisom niniejszej 
dyrektywy.

Or. it
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Uzasadnienie

W celu uniknięcia wszelkiego braku jasności, poprawka ma na celu przywołanie 
podstawowego pojęcia używanego w dyrektywie 2004/17/WE w sprawie procedur udzielania 
zamówień w konkretnych sektorach, zgodnie z którą: „Prawa przyznane przez państwo 
członkowskie w jakiejkolwiek formie, w tym udzielenie koncesji, ograniczonej liczbie 
podmiotów na podstawie obiektywnych, proporcjonalnych i niedyskryminacyjnych 
kryteriów…nie mogą być uważane za specjalne lub wyłączne prawa”.

Poprawka 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niezbędne okazało się również 
doprecyzowanie tego, co należy rozumieć 
jako pojedyncze zamówienie, wskutek 
czego łączna wartość wszystkich koncesji 
zawartych na potrzeby tego zamówienia 
musi zostać uwzględniona w kontekście 
progów określonych w niniejszej 
dyrektywie, a zamówienie należy ogłaszać 
jako całość z możliwym podziałem na 
części. Pojęcie pojedynczego zamówienia 
obejmuje wszelkie dostawy, roboty 
budowlane i usługi niezbędne do realizacji 
określonego projektu. Na występowanie 
jednego projektu wskazuje na przykład 
uprzednie opracowanie przez instytucję 
zamawiającą ogólnego planu i koncepcji, 
fakt, że różne nabyte elementy pełnią 
jedną funkcję gospodarczą i techniczną 
lub że są w inny sposób logicznie 
powiązane.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zastosowane pojęcie „projektu” jest zbyt niejasne. Nie ułatwia precyzyjnego określenia 
wartości koncesji, ponieważ ostatecznie w praktyce często nie da się jednoznacznie stwierdzić, 
jakie świadczenia wstępne należy jeszcze uwzględnić. W związku z tym istnieje 
niebezpieczeństwo, że stosowanie pojęcia „projekt” będzie regularnie prowadzić do 
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zawyżania wartości koncesji.

Poprawka 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niezbędne okazało się również 
doprecyzowanie tego, co należy rozumieć 
jako pojedyncze zamówienie, wskutek 
czego łączna wartość wszystkich koncesji 
zawartych na potrzeby tego zamówienia 
musi zostać uwzględniona w kontekście 
progów określonych w niniejszej 
dyrektywie, a zamówienie należy ogłaszać 
jako całość z możliwym podziałem na 
części. Pojęcie pojedynczego zamówienia 
obejmuje wszelkie dostawy, roboty 
budowlane i usługi niezbędne do realizacji 
określonego projektu. Na występowanie 
jednego projektu wskazuje na przykład 
uprzednie opracowanie przez instytucję 
zamawiającą ogólnego planu i koncepcji, 
fakt, że różne nabyte elementy pełnią 
jedną funkcję gospodarczą i techniczną 
lub że są w inny sposób logicznie 
powiązane.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie powyższego punktu preambuły wynika z wykreślenia pojęcia „jednego projektu” z 
art. 6 ust. 2, ponieważ łączenie zamówień prowadzi do problemów.

Poprawka 295
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niezbędne okazało się również
doprecyzowanie tego, co należy rozumieć 
jako pojedyncze zamówienie, wskutek 
czego łączna wartość wszystkich koncesji 
zawartych na potrzeby tego zamówienia 
musi zostać uwzględniona w kontekście 
progów określonych w niniejszej 
dyrektywie, a zamówienie należy ogłaszać 
jako całość z możliwym podziałem na 
części. Pojęcie pojedynczego zamówienia 
obejmuje wszelkie dostawy, roboty 
budowlane i usługi niezbędne do realizacji 
określonego projektu. Na występowanie 
jednego projektu wskazuje na przykład 
uprzednie opracowanie przez instytucję 
zamawiającą ogólnego planu i koncepcji, 
fakt, że różne nabyte elementy pełnią 
jedną funkcję gospodarczą i techniczną 
lub że są w inny sposób logicznie 
powiązane.

(10) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie wyłącznie do umów 
koncesyjnych o wartości powyżej pewnego 
pułapu. Zatem należy określić metodę 
obliczania szacunkowej wartości koncesji, 
która powinna być jednakowa dla koncesji 
na realizację robót i koncesji na 
świdaczenie usług, jako że większość 
zamówień jest mieszana.

Or. en

Poprawka 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niezbędne okazało się również 
doprecyzowanie tego, co należy rozumieć 
jako pojedyncze zamówienie, wskutek 
czego łączna wartość wszystkich koncesji
zawartych na potrzeby tego zamówienia 
musi zostać uwzględniona w kontekście 
progów określonych w niniejszej 
dyrektywie, a zamówienie należy ogłaszać 
jako całość z możliwym podziałem na 
części. Pojęcie pojedynczego zamówienia 
obejmuje wszelkie dostawy, roboty 
budowlane i usługi niezbędne do realizacji 

(10) Obliczając szacunkową wartość 
koncesji instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające powinny wziąć pod 
uwagę ogólną wartość koncesji
wchodzących w skład jednego projektu 
objętego koncesją z punktu widzenia 
potencjalnego koncesjonariusza. 
Wskazaniem istnienia jednego projektu 
jest to, że różne elementy pełnią jedną 
funkcję gospodarczą i techniczną, 
wymagają od koncesjonariusza inwestycji 
podobnego typu, a także wymagają 
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określonego projektu. Na występowanie
jednego projektu wskazuje na przykład
uprzednie opracowanie przez instytucję 
zamawiającą ogólnego planu i koncepcji,
fakt, że różne naNa występowanie jednego 
projektu wskazuje na przykład uprzednie 
opracowanie przez instytucję zamawiającą 
ogólnego planu i koncepcji, fakt, że różne 
nabyte elementy pełnią jedną funkcję 
gospodarczą i techniczną lub że są w inny 
sposób logicznie powiązane.byte elementy 
pełnią jedną funkcję gospodarczą i 
techniczną lub że są w inny sposób 
logicznie powiązane.

koncesji o zbliżonym terminie rozpoczęcia 
i okresie trwania.

Or. en

Uzasadnienie

Punkt 10 preambuły został przeredagowany, aby lepiej odzwierciedlać specyficzny charakter 
koncesji. W szczególności konieczne było dostosowanie go z punktu widzenia 
koncesjonariusza. Zawiera on również wyjaśnienie pojęcia „jeden projekt”, które wcześniej 
znajdowało się w art. 6. Jeden ogólny projekt z punktu widzenia władz mógłby obejmować 
różne rodzaje koncesji przyciągające różnych uczestników rynku i zamówienie na jego 
realizację mogłoby zostać słusznie udzielone w formie odrębnych koncesji.

Poprawka 297
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zapewnienia rzeczywistego 
otwarcia rynku i odpowiedniej równowagi 
w stosowaniu reguł udzielania koncesji w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych niezbędne 
jest określenie podmiotów należących do 
powyższych sektorów na innej podstawie 
niż ich status prawny. Należy zatem 
dopilnować, aby nie zostało naruszone 
równe traktowanie podmiotów 
zamawiających działających w sektorze 
publicznym oraz podmiotów działających 

(11) Podmioty objęte niniejszą dyrektywą 
powinno się określić na innej podstawie 
niż ich status prawny. Należy zatem 
dopilnować, aby nie zostało naruszone 
równe traktowanie podmiotów 
zamawiających działających w sektorze 
publicznym oraz podmiotów działających 
w sektorze prywatnym. Należy również 
dopilnować, z poszanowaniem art. 345 
Traktatu, aby nie zostały naruszone zasady 
regulujące system praw majątkowych w 
państwach członkowskich.
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w sektorze prywatnym. Należy również 
dopilnować, z poszanowaniem art. 345 
Traktatu, aby nie zostały naruszone zasady 
regulujące system praw majątkowych w 
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 298
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zapewnienia rzeczywistego 
otwarcia rynku i odpowiedniej równowagi 
w stosowaniu reguł udzielania koncesji w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych niezbędne 
jest określenie podmiotów należących do 
powyższych sektorów na innej podstawie 
niż ich status prawny. Należy zatem 
dopilnować, aby nie zostało naruszone 
równe traktowanie podmiotów 
zamawiających działających w sektorze 
publicznym oraz podmiotów działających 
w sektorze prywatnym. Należy również 
dopilnować, z poszanowaniem art. 345 
Traktatu, aby nie zostały naruszone zasady 
regulujące system praw majątkowych w 
państwach członkowskich.

(11) W celu zapewnienia rzeczywistego 
otwarcia rynku i odpowiedniej równowagi 
w stosowaniu reguł udzielania koncesji w 
sektorach energetyki, transportu i usług 
pocztowych niezbędne jest określenie 
podmiotów należących do powyższych 
sektorów na innej podstawie niż ich status 
prawny. Należy zatem dopilnować, aby nie 
zostało naruszone równe traktowanie 
podmiotów zamawiających działających w 
sektorze publicznym oraz podmiotów 
działających w sektorze prywatnym.
Należy również dopilnować, z 
poszanowaniem art. 345 Traktatu, aby nie 
zostały naruszone zasady regulujące 
system praw majątkowych w państwach 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 299
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zapewnienia rzeczywistego 
otwarcia rynku i odpowiedniej równowagi 
w stosowaniu reguł udzielania koncesji w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych niezbędne 
jest określenie podmiotów należących do 
powyższych sektorów na innej podstawie 
niż ich status prawny. Należy zatem 
dopilnować, aby nie zostało naruszone 
równe traktowanie podmiotów 
zamawiających działających w sektorze 
publicznym oraz podmiotów działających 
w sektorze prywatnym. Należy również 
dopilnować, z poszanowaniem art. 345 
Traktatu, aby nie zostały naruszone zasady 
regulujące system praw majątkowych w 
państwach członkowskich.

(11) W celu zapewnienia rzeczywistego 
otwarcia rynku i odpowiedniej równowagi 
w stosowaniu reguł udzielania koncesji w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych niezbędne 
jest jasne określenie podmiotów 
należących do powyższych sektorów w 
oparciu o szczególne zadania określone 
przez organy publiczne. Należy również 
dopilnować, z poszanowaniem art. 345 
Traktatu, aby nie zostały naruszone zasady 
regulujące system praw majątkowych w 
państwach członkowskich.

Or. fr

Poprawka 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zapewnienia rzeczywistego 
otwarcia rynku i odpowiedniej równowagi 
w stosowaniu reguł udzielania koncesji w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych niezbędne 
jest określenie podmiotów należących do 
powyższych sektorów na innej podstawie 
niż ich status prawny. Należy zatem
dopilnować, aby nie zostało naruszone
równe traktowanie podmiotów 
zamawiających działających w sektorze 
publicznym oraz podmiotów działających 
w sektorze prywatnym. Należy również 
dopilnować, z poszanowaniem art. 345 
Traktatu, aby nie zostały naruszone zasady 

(11) Należy dopilnować, aby zapewniono 
równe traktowanie podmiotów 
zamawiających działających w sektorze 
publicznym oraz podmiotów działających 
w sektorze prywatnym. Należy również
dopilnować, z poszanowaniem art. 345 
Traktatu, aby nie zostały naruszone zasady 
regulujące system praw majątkowych w 
państwach członkowskich.
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regulujące system praw majątkowych w
państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Nie można określać podmiotów 
objętych przepisami niniejszej dyrektywy 
na podstawie ich statusu prawnego. 
Należy więc zadbać o równe traktowanie 
podmiotów zamawiających, działających 
zarówno w sektorze publicznym, jak i 
w prywatnym. Zgodnie z art. 345 TFUE 
należy również dopilnować przestrzegania 
zasad regulujących system praw 
majątkowych w państwach 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en



PE496.581v03-00 60/187 AM\916800PL.doc

PL

Poprawka 303
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Zgodnie z odnośnym orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwosci Unii 
Europejskiej, mając na uwadze, że 
działalność hazardową uznaje się za 
działalność gospodarczą o szczególnym 
charakterze, która nie podlega 
bezpośrednio zastosowaniu postanowień 
traktatu, mając również na uwadze, że 
państwa członkowskie posiadają swobodę 
polityczną przyznawania pojedynczych lub 
wielokrotnych koncesji na wyłączność, 
włączenie hazardu w zakres niniejszej 
dyrektywy przyczyniłoby się do stworzenia 
niepewności prawnej. Dlatego też 
właściwe jest wyłączenie hazardu z 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 304
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy wyłączyć z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy pewne koncesje na 
usługi udzielane wykonawcy, który sam 
jest instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym, w oparciu o 
wyłączne prawo, które przysługuje 
wykonawcy w świetle opublikowanego 
prawa krajowego lub aktu 
administracyjnego i które zostało 

(13) Należy wyłączyć z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy pewne koncesje na 
usługi udzielane wykonawcy w oparciu o 
wyłączne prawo, które przysługuje 
wykonawcy w świetle opublikowanego 
prawa krajowego, przepisów 
wykonawczych lub aktu administracyjnego 
i które zostało przyznane zgodnie z 
postanowieniami Traktatu i unijnymi 
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przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnymi przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania 
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku III, ponieważ to wyłączne 
prawo uniemożliwia stosowanie przy 
udzielaniu koncesji procedury 
konkurencyjnej. Na zasadzie odstępstwa 
oraz bez uszczerbku dla prawnych 
konsekwencji ogólnego wyłączenia z 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy w 
przypadku koncesji zdefiniowanych w art. 
8 ust. 1 powinien istnieć obowiązek 
publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji 
w celu zapewnienia podstawowej 
przejrzystości tego procesu, chyba że 
wymogi zachowania takiej przejrzystości 
ustanowiono w przepisach sektorowych.

przepisami sektorowymi dotyczącymi 
zarządzania infrastrukturą sieciową w 
odniesieniu do rodzajów działalności 
określonych w załączniku III, ponieważ to 
wyłączne prawo uniemożliwia stosowanie 
przy udzielaniu koncesji procedury 
konkurencyjnej. Na zasadzie odstępstwa 
oraz bez uszczerbku dla prawnych 
konsekwencji ogólnego wyłączenia z 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy w 
przypadku koncesji dotyczących 
zarządzania infrastrukturą sieciową 
odnoszących się do działalności 
określonych w załączniku III powinien 
istnieć obowiązek publikacji ogłoszenia o 
udzieleniu koncesji w celu zapewnienia 
podstawowej przejrzystości tego procesu, 
chyba że wymogi zachowania takiej 
przejrzystości ustanowiono w przepisach 
sektorowych.

Or. en

Poprawka 305
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy wyłączyć z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy pewne koncesje na 
usługi udzielane wykonawcy, który sam 
jest instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym, w oparciu o
wyłączne prawo, które przysługuje 
wykonawcy w świetle opublikowanego 
prawa krajowego lub aktu 
administracyjnego i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnymi przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku III, ponieważ to wyłączne 

(13) Należy wyłączyć z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy pewne koncesje na 
usługi udzielane wykonawcy, który 
posiada wyłączne prawo w świetle 
opublikowanego krajowego prawa, 
przepisu lub aktu administracyjnego i które 
zostało przyznane zgodnie z 
postanowieniami Traktatu i unijnymi 
przepisami sektorowymi, ponieważ to 
wyłączne prawo uniemożliwia stosowanie 
przy udzielaniu koncesji procedury 
konkurencyjnej. Chodzi tu o koncesje na 
zarządzanie infrastrukturą sieciową w 
odniesieniu do rodzajów działalności 
określonych w załączniku III lub o 
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prawo uniemożliwia stosowanie przy 
udzielaniu koncesji procedury 
konkurencyjnej. Na zasadzie odstępstwa 
oraz bez uszczerbku dla prawnych 
konsekwencji ogólnego wyłączenia z 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy w 
przypadku koncesji zdefiniowanych w art. 
8 ust. 1 powinien istnieć obowiązek 
publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji 
w celu zapewnienia podstawowej 
przejrzystości tego procesu, chyba że 
wymogi zachowania takiej przejrzystości 
ustanowiono w przepisach sektorowych.

koncesje na jeden z rodzajów działalności 
określonych w załączniku III i objętych w 
momencie przyjmowania niniejszej 
dyrektywy taryfikacją regulowaną na 
szczeblu krajowym zgodnie z przepisami 
ustawowymi lub wykonawczymi. Na 
zasadzie odstępstwa oraz bez uszczerbku 
dla prawnych konsekwencji ogólnego 
wyłączenia z zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy w przypadku koncesji na 
zarządzanie infrastrukturą sieciową w 
odniesieniu do rodzajów działalności 
określonych w załączniku III lub koncesji 
na jeden z rodzajów działalności 
określonych w załączniku III i objętych w 
momencie przyjmowania niniejszej 
dyrektywy taryfikacją regulowaną na 
szczeblu krajowym zgodnie z przepisami 
ustawowymi lub wykonawczymi powinien 
istnieć obowiązek publikacji ogłoszenia o 
udzieleniu koncesji w celu zapewnienia 
podstawowej przejrzystości tego procesu, 
chyba że wymogi zachowania takiej 
przejrzystości ustanowiono w przepisach 
sektorowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Uściślenie poprawki 9 sprawozdawcy (punkt 13 preambuły) w połączeniu z ponownym 
zredagowaniem art. 8 ust. 1 wniosku w sprawie dyrektywy (poprawka 69).

Poprawka 306
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy wyłączyć z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy pewne koncesje na 
usługi udzielane wykonawcy, który sam 
jest instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym, w oparciu o

(13) Należy wyłączyć z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy pewne koncesje na 
usługi udzielane wykonawcy, który
korzysta z wyłącznego prawa w świetle 
opublikowanego prawa krajowego, 
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wyłączne prawo, które przysługuje 
wykonawcy w świetle opublikowanego 
prawa krajowego lub aktu 
administracyjnego i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnymi przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania 
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku III, ponieważ to wyłączne 
prawo uniemożliwia stosowanie przy 
udzielaniu koncesji procedury 
konkurencyjnej. Na zasadzie odstępstwa 
oraz bez uszczerbku dla prawnych 
konsekwencji ogólnego wyłączenia z 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy w 
przypadku koncesji zdefiniowanych w art. 
8 ust. 1 powinien istnieć obowiązek 
publikacji ogłoszenia o udzieleniu 
koncesji w celu zapewnienia podstawowej 
przejrzystości tego procesu, chyba że 
wymogi zachowania takiej przejrzystości 
ustanowiono w przepisach sektorowych.

przepisów wykonawczych lub aktu 
administracyjnego i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnymi przepisami 
sektorowymi, ponieważ to wyłączne prawo 
uniemożliwia stosowanie przy udzielaniu 
koncesji procedury konkurencyjnej. 
Wspomniane koncesje to koncesje 
dotyczące zarządzania infrastrukturą 
sieciową odnoszącą się do działalności 
określonych w załączniku III lub koncesje 
dotyczące działalności podlegającej taryfie 
regulowanej na szczeblu krajowym lub 
koncesje których interes społeczno-
gospodarczy może być uznany za 
ważniejszy.

Or. en

Poprawka 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy wyłączyć z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy pewne koncesje na 
usługi udzielane wykonawcy, który sam 
jest instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym, w oparciu o wyłączne 
prawo, które przysługuje wykonawcy w 
świetle opublikowanego prawa krajowego 
lub aktu administracyjnego i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnymi przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania 
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 

(13) Należy wyłączyć z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy pewne koncesje na 
usługi udzielane wykonawcy, który sam 
jest instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym, w oparciu o wyłączne 
prawo, które przysługuje wykonawcy w 
świetle opublikowanego prawa krajowego 
lub aktu administracyjnego, jak w 
przypadku koncesji morskich w obszarze 
publicznym służących do celów turystyki 
rekreacyjnej, oraz które zostało przyznane 
zgodnie z postanowieniami Traktatu i 
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rodzajów działalności określonych w 
załączniku III, ponieważ to wyłączne 
prawo uniemożliwia stosowanie przy 
udzielaniu koncesji procedury 
konkurencyjnej. Na zasadzie odstępstwa 
oraz bez uszczerbku dla prawnych 
konsekwencji ogólnego wyłączenia z 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy w 
przypadku koncesji zdefiniowanych w art. 
8 ust. 1 powinien istnieć obowiązek 
publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji 
w celu zapewnienia podstawowej 
przejrzystości tego procesu, chyba że 
wymogi zachowania takiej przejrzystości 
ustanowiono w przepisach sektorowych.

unijnymi przepisami sektorowymi 
dotyczącymi zarządzania infrastrukturą 
sieciową w odniesieniu do rodzajów 
działalności określonych w załączniku III, 
ponieważ to wyłączne prawo uniemożliwia 
stosowanie przy udzielaniu koncesji 
procedury konkurencyjnej. Na zasadzie 
odstępstwa oraz bez uszczerbku dla 
prawnych konsekwencji ogólnego 
wyłączenia z zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy w przypadku koncesji 
zdefiniowanych w art. 8 ust. 1 powinien 
istnieć obowiązek publikacji ogłoszenia o 
udzieleniu koncesji w celu zapewnienia 
podstawowej przejrzystości tego procesu, 
chyba że wymogi zachowania takiej 
przejrzystości ustanowiono w przepisach 
sektorowych.

Or. it

Poprawka 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy wyłączyć z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy pewne koncesje na 
usługi udzielane wykonawcy, który sam 
jest instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym, w oparciu o wyłączne 
prawo, które przysługuje wykonawcy w 
świetle opublikowanego prawa krajowego 
lub aktu administracyjnego i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnymi przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania 
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku III, ponieważ to wyłączne 
prawo uniemożliwia stosowanie przy 
udzielaniu koncesji procedury 
konkurencyjnej. Na zasadzie odstępstwa 

(13) Należy wyłączyć z zakresu stosowania 
niniejszej dyrektywy pewne koncesje na 
usługi udzielane wykonawcy, który sam 
jest instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym, w oparciu o wyłączne 
prawo, które przysługuje wykonawcy w 
świetle opublikowanego prawa krajowego 
lub aktu administracyjnego, jak w 
przypadku koncesji morskich w obszarze 
publicznym służących do celów turystyki 
rekreacyjnej, oraz które zostało przyznane 
zgodnie z postanowieniami Traktatu i 
unijnymi przepisami sektorowymi 
dotyczącymi zarządzania infrastrukturą 
sieciową w odniesieniu do rodzajów 
działalności określonych w załączniku III, 
ponieważ to wyłączne prawo uniemożliwia 
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oraz bez uszczerbku dla prawnych 
konsekwencji ogólnego wyłączenia z 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy w 
przypadku koncesji zdefiniowanych w art. 
8 ust. 1 powinien istnieć obowiązek 
publikacji ogłoszenia o udzieleniu koncesji 
w celu zapewnienia podstawowej 
przejrzystości tego procesu, chyba że 
wymogi zachowania takiej przejrzystości 
ustanowiono w przepisach sektorowych.

stosowanie przy udzielaniu koncesji 
procedury konkurencyjnej. Na zasadzie 
odstępstwa oraz bez uszczerbku dla 
prawnych konsekwencji ogólnego 
wyłączenia z zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy w przypadku koncesji 
zdefiniowanych w art. 8 ust. 1 powinien 
istnieć obowiązek publikacji ogłoszenia o 
udzieleniu koncesji w celu zapewnienia 
podstawowej przejrzystości tego procesu, 
chyba że wymogi zachowania takiej 
przejrzystości ustanowiono w przepisach 
sektorowych.

Or. it

Poprawka 309
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Zgodnie z art. 14 TFUE i 
protokołem 26 do niego państwa 
członkowskie i władze lokalne oraz 
regionalne korzystają z pełnej swobody 
realizacji zadań użyteczności publicznej 
korzystając z własnych zasobów 
wewnętrznych. Mogą także wywiązywać 
się z tych zadań we współpracy z innymi 
organami publicznymi lub zrzeszeniami 
organów publicznych w drodze dzielenia 
się zadaniami na zasadach umownych lub 
instytucjonalnych  w ramach organizacji 
wewnętrznej państw członkowskich. 
Współpraca ta nie podlega zastosowaniu 
prawodawstwa unijnego w zakresie 
zamówień publicznych i koncesji. Prawo 
unijne nie narzuca samorządom wyboru 
konkretnej formy prawnej w odniesieniu 
do wspólnego wywiązywania się z zadania 
świadczenia usług publicznych. 
Przekazywanie kompetencji pomiędzy 
władzami poublicznymi jest kwestią 
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organizacji wewnętrznej i dlatego też nie 
wchodzi w zakres obowiązywania tego 
prawodawstwa.

Or. en

Patrz opinia Komitetu Regionów w sprawie przyznawania umów koncesyjnych (ECOS-V-030) 
z czerwca 2012 r.

Poprawka 310
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13 a) Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
uszczerbku dla kompetencji państw 
członkowskich w dziedzinie powierzania, 
określania i organizowania usług 
publicznych zgodnie z załączonym do 
traktatów Protokołem nr 29 w sprawie 
systemu publicznego nadawania w 
państwach członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Należałoby dopisać nowy punkt preambuły wyraźnie odwołujący się do protokołu z 
Amsterdamu jako instrumentu prawa pierwotnego UE.  Niniejsza poprawka zmierza w tym 
samym kierunku, co odwołanie się do protokołu z Amsterdamu znajdujące się w komunikacie 
wyjaśniającym Komisji w sprawie koncesji w prawie wspólnotowym.

Poprawka 311
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13 a) Z zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy należy wyłączyć koncesje na 
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usługi w dziedzinie gier, niosące ze sobą 
ryzyko finansowe z powodu angażowania 
kwot pieniędzy w gry hazardowe (loterie, 
zakłady), świadczone na szczeblu 
krajowym przez jeden podmiot 
posiadający wyłączne prawa nadane przez 
co najmniej jedno państwo członkowskie 
na mocy obowiązującego opublikowanego 
krajowego prawa, przepisu lub aktu 
administracyjnego i przyznane zgodnie z 
traktatami. Wyłączenie to jest 
uzasadnione przyznaniem wyłącznych 
praw jednemu podmiotowi na szczeblu 
krajowym, co wyklucza zastosowanie 
procedury konkurencyjnej, a także 
koniecznością zachowania przez państwa 
członkowskie możliwości regulowania 
sektora gier na szczeblu krajowym z 
powodu obowiązku ochrony porządku 
publicznego i społecznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Nowy punkt preambuły uściślający wyłączenie części sektora gier (por. popr. 75 
sprawozdawcy). Przyznanie praw wyłącznych wyklucza zastosowanie procedury 
konkurencyjnej. Państwa członkowskie muszą także zachować pole manewru w tej delikatnej 
kwestii (ochrona porządku publicznego i społecznego). Zdolność działania danego państwa 
członkowskiego w tym zakresie nie może być osłabiona niedostosowanymi zasadami (np. 
zaprzestanie eksploatacji danej gry hazardowej).

Poprawka 312
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy wyłączyć określone 
zamówienia na usługi i roboty budowlane 
udzielane przedsiębiorstwu powiązanemu 
z podmiotami zamawiającymi, którego 
podstawowa działalność obejmuje 
realizację tego rodzaju usług lub robót 

skreślony
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budowlanych na rzecz grupy, której jest 
ono członkiem, raczej niż oferowanie ich 
na rynku. Należy również wyłączyć 
określone koncesje na usługi i roboty 
budowlane udzielane przez podmiot 
zamawiający wspólnemu przedsięwzięciu, 
które tworzy kilka podmiotów 
zamawiających w celu realizowania 
działań objętych niniejszą dyrektywą i do 
którego należy ten podmiot. Niemniej 
jednak należy zagwarantować, że 
wspomniane wyłączenie nie spowoduje 
ograniczenia konkurencji na korzyść 
przedsiębiorstw lub wspólnych 
przedsięwzięć, które są powiązane z 
podmiotami zamawiającymi; należy 
opracować odpowiedni zestaw przepisów 
dotyczących, w szczególności, 
maksymalnych limitów, w ramach których 
przedsiębiorstwa mogą uzyskać część 
swoich obrotów z rynku i powyżej których 
stracą możliwość otrzymywania koncesji 
bez zaproszeń do ubiegania się o 
zamówienie, składu wspólnych 
przedsięwzięć i trwałości powiązań 
pomiędzy tymi wspólnymi 
przedsięwzięciami oraz podmiotami 
zamawiającymi, które wchodzą w ich 
skład.

Or. en

Poprawka 313
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy wyłączyć określone 
zamówienia na usługi i roboty budowlane 
udzielane przedsiębiorstwu powiązanemu z 
podmiotami zamawiającymi, którego 
podstawowa działalność obejmuje 
realizację tego rodzaju usług lub robót 

(14) Należy wyłączyć określone 
zamówienia na usługi i roboty budowlane 
udzielane przedsiębiorstwu powiązanemu z 
podmiotami zamawiającymi niebędącymi 
instytucjami zamawiającymi, którego 
podstawowa działalność obejmuje 
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budowlanych na rzecz grupy, której jest 
ono członkiem, raczej niż oferowanie ich 
na rynku. Należy również wyłączyć 
określone koncesje na usługi i roboty 
budowlane udzielane przez podmiot 
zamawiający wspólnemu przedsięwzięciu, 
które tworzy kilka podmiotów 
zamawiających w celu realizowania 
działań objętych niniejszą dyrektywą i do 
którego należy ten podmiot. Niemniej 
jednak należy zagwarantować, że 
wspomniane wyłączenie nie spowoduje 
ograniczenia konkurencji na korzyść 
przedsiębiorstw lub wspólnych 
przedsięwzięć, które są powiązane z 
podmiotami zamawiającymi; należy 
opracować odpowiedni zestaw przepisów 
dotyczących, w szczególności, 
maksymalnych limitów, w ramach których 
przedsiębiorstwa mogą uzyskać część 
swoich obrotów z rynku i powyżej których 
stracą możliwość otrzymywania koncesji 
bez zaproszeń do ubiegania się o 
zamówienie, składu wspólnych 
przedsięwzięć i trwałości powiązań 
pomiędzy tymi wspólnymi 
przedsięwzięciami oraz podmiotami 
zamawiającymi, które wchodzą w ich 
skład.

realizację tego rodzaju usług lub robót 
budowlanych na rzecz grupy, której jest
ono członkiem, raczej niż oferowanie ich 
na rynku. Należy również wyłączyć 
określone koncesje na usługi i roboty 
budowlane udzielane przez podmiot 
zamawiający wspólnemu przedsięwzięciu, 
które tworzy kilka podmiotów 
zamawiających niebędących instytucjami 
zamawiającymi w celu realizowania 
działań objętych niniejszą dyrektywą i do 
którego należy ten podmiot. Niemniej 
jednak należy zagwarantować, że 
wspomniane wyłączenie nie spowoduje 
ograniczenia konkurencji na korzyść 
przedsiębiorstw lub wspólnych 
przedsięwzięć, które są powiązane z 
podmiotami zamawiającymi; należy 
opracować odpowiedni zestaw przepisów 
dotyczących, w szczególności, 
maksymalnych limitów, w ramach których 
przedsiębiorstwa mogą uzyskać część 
swoich obrotów z rynku i powyżej których 
stracą możliwość otrzymywania koncesji 
bez zaproszeń do ubiegania się o 
zamówienie, składu wspólnych 
przedsięwzięć i trwałości powiązań 
pomiędzy tymi wspólnymi 
przedsięwzięciami oraz podmiotami 
zamawiającymi, które wchodzą w ich 
skład.

Or. fr

Poprawka 314
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy wyłączyć określone 
zamówienia na usługi i roboty budowlane 
udzielane przedsiębiorstwu powiązanemu z 
podmiotami zamawiającymi, którego 

(14) Należy wyłączyć określone 
zamówienia na usługi i roboty budowlane 
udzielane przedsiębiorstwu powiązanemu z 
podmiotami zamawiającymi z udziałem 
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podstawowa działalność obejmuje 
realizację tego rodzaju usług lub robót 
budowlanych na rzecz grupy, której jest 
ono członkiem, raczej niż oferowanie ich 
na rynku. Należy również wyłączyć 
określone koncesje na usługi i roboty 
budowlane udzielane przez podmiot 
zamawiający wspólnemu przedsięwzięciu, 
które tworzy kilka podmiotów 
zamawiających w celu realizowania 
działań objętych niniejszą dyrektywą i do 
którego należy ten podmiot. Niemniej 
jednak należy zagwarantować, że 
wspomniane wyłączenie nie spowoduje 
ograniczenia konkurencji na korzyść 
przedsiębiorstw lub wspólnych 
przedsięwzięć, które są powiązane z 
podmiotami zamawiającymi; należy 
opracować odpowiedni zestaw przepisów 
dotyczących, w szczególności, 
maksymalnych limitów, w ramach których 
przedsiębiorstwa mogą uzyskać część 
swoich obrotów z rynku i powyżej których 
stracą możliwość otrzymywania koncesji 
bez zaproszeń do ubiegania się o 
zamówienie, składu wspólnych 
przedsięwzięć i trwałości powiązań 
pomiędzy tymi wspólnymi 
przedsięwzięciami oraz podmiotami 
zamawiającymi, które wchodzą w ich 
skład.

prywatnym lub bez niego, którego 
podstawowa działalność obejmuje 
realizację tego rodzaju usług lub robót 
budowlanych na rzecz grupy, której jest 
ono członkiem, raczej niż oferowanie ich 
na rynku. Należy również wyłączyć 
określone koncesje na usługi i roboty 
budowlane udzielane przez podmiot 
zamawiający wspólnemu przedsięwzięciu, 
które tworzy kilka podmiotów 
zamawiających w celu realizowania 
działań objętych niniejszą dyrektywą i do 
którego należy ten podmiot. Niemniej 
jednak należy zagwarantować, że 
wspomniane wyłączenie nie spowoduje 
ograniczenia konkurencji na korzyść 
przedsiębiorstw lub wspólnych 
przedsięwzięć, które są powiązane z 
podmiotami zamawiającymi; należy 
opracować odpowiedni zestaw przepisów 
dotyczących, w szczególności, 
maksymalnych limitów, w ramach których 
przedsiębiorstwa mogą uzyskać część 
swoich obrotów z rynku i powyżej których 
stracą możliwość otrzymywania koncesji 
bez zaproszeń do ubiegania się o 
zamówienie, składu wspólnych 
przedsięwzięć i trwałości powiązań 
pomiędzy tymi wspólnymi 
przedsięwzięciami oraz podmiotami 
zamawiającymi, które wchodzą w ich 
skład.

Or. fr

Uzasadnienie

Uściślenie art. 11 przedmiotowej dyrektywy dotyczącego przedsiębiorstw powiązanych. W 
rozumieniu tego artykułu udział prywatny w przedsiębiorstwach powiązanych jest dozwolony, 
w przeciwieństwie do logiki art. 15 dotyczącego współpracy podmiotów publicznych z 
publicznymi, gdzie nie jest dopuszczalny żaden udział prywatny w osobie prawnej 
kontrolowanej przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający.

Poprawka 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Z zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy należy natomiast wyłączyć 
zamówienia na usługi w dziedzinie obrony 
cywilnej, ochrony przed klęskami 
żywiołowymi i codziennej ochrony przed 
zagrożeniami. Chodzi tu w szczególności o 
ratownictwo medyczne, które stanowi 
element codziennej ochrony przed 
zagrożeniami i które należy oddzielić od 
transportu chorych. Do zagwarantowania 
skutecznej obrony cywilnej i ochrony 
przed klęskami żywiołowymi w ramach 
codziennej ochrony przed zagrożeniami w 
interesie obywateli powinno wystarczyć 
stosowanie zasad prawa pierwotnego.

Or. de

Poprawka 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Istnieje znaczna niepewność prawna 
co do tego, w jakim stopniu współpraca 
pomiędzy instytucjami publicznymi 
powinna podlegać przepisom dotyczącym 
udzielania koncesji. Stosowne 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej jest interpretowane w 
różny sposób przez poszczególne państwa 
członkowskie, a nawet przez poszczególne 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające. Dlatego też konieczne jest 
doprecyzowanie, w jakich przypadkach 
koncesje udzielane pomiędzy takimi 
instytucjami nie podlegają obowiązkowi 
stosowania przepisów dotyczących 

skreślony
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udzielania koncesji publicznych. 
Wyjaśnienie takie powinno być zgodne z 
zasadami określonymi w odpowiednim 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. 
Sam fakt, że obie strony umowy są 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 nie wyklucza jako taki 
zastosowania przepisów dotyczących 
udzielania koncesji. Zastosowanie 
przepisów dotyczących udzielania koncesji 
nie powinno jednak zakłócać swobody 
instytucji publicznych w zakresie 
decydowania o sposobie zorganizowania 
realizacji zadań użyteczności publicznej. Z 
zakresu zastosowania tych przepisów 
należy zatem wyłączyć koncesje udzielane 
podmiotom kontrolowanym lub 
współpracę na rzecz wspólnej realizacji 
zadań użyteczności publicznej przez 
uczestniczące w niej instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające, o 
ile spełnione są warunki określone w 
niniejszej dyrektywie. Niniejsza dyrektywa 
mają na celu zagwarantowanie, że 
jakakolwiek współpraca publiczno-
publiczna podlegająca wyłączeniu nie 
powoduje zakłócenia konkurencji w 
odniesieniu do prywatnych wykonawców. 
Udział instytucji zamawiającej jako 
oferenta w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
również nie powinien powodować 
zakłócenia konkurencji.

Or. en

Poprawka 317
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Istnieje znaczna niepewność prawna (17) Niniejsza dyrektywa opiera się na 
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co do tego, w jakim stopniu współpraca 
pomiędzy instytucjami publicznymi 
powinna podlegać przepisom dotyczącym 
udzielania koncesji. Stosowne 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej jest interpretowane w 
różny sposób przez poszczególne państwa 
członkowskie, a nawet przez poszczególne 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające. Dlatego też konieczne jest 
doprecyzowanie, w jakich przypadkach
koncesje udzielane pomiędzy takimi
instytucjami nie podlegają obowiązkowi 
stosowania przepisów dotyczących 
udzielania koncesji publicznych. 
Wyjaśnienie takie powinno być zgodne z 
zasadami określonymi w odpowiednim 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. 
Sam fakt, że obie strony umowy są 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 nie wyklucza jako taki 
zastosowania przepisów dotyczących 
udzielania koncesji. Zastosowanie 
przepisów dotyczących udzielania koncesji 
nie powinno jednak zakłócać swobody
instytucji publicznych w zakresie 
decydowania o sposobie zorganizowania 
realizacji zadań użyteczności publicznej. Z 
zakresu zastosowania tych przepisów
należy zatem wyłączyć koncesje udzielane
podmiotom kontrolowanym lub 
współpracę na rzecz wspólnej realizacji 
zadań użyteczności publicznej przez 
uczestniczące w niej instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające, o 
ile spełnione są warunki określone w 
niniejszej dyrektywie. Niniejsza dyrektywa 
mają na celu zagwarantowanie, że 
jakakolwiek współpraca publiczno-
publiczna podlegająca wyłączeniu nie 
powoduje zakłócenia konkurencji w 
odniesieniu do prywatnych wykonawców. 
Udział instytucji zamawiającej jako 
oferenta w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
również nie powinien powodować 

stosownym orzecznictwie Trybuntału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Wyjaśnia w świetle tego orzecznictwa na 
jakich warunkach przyznawanie koncesji 
zawartych pomiędzy instytucjami 
publicznymi nie wchodzi w zakres 
niniejszej dyrektywy. Wyjaśnienie takie 
powinno być zgodne z zasadami 
określonymi w odpowiednim 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. 
Sam fakt, że obie strony umowy są 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 nie wyklucza jako taki 
zastosowania przepisów dotyczących 
udzielania koncesji. Zastosowanie 
przepisów dotyczących udzielania koncesji 
nie może jednak zakłócać prawa instytucji 
publicznych w zakresie decydowania o 
sposobie zorganizowania realizacji zadań 
użyteczności publicznej. Z zakresu 
zastosowania tej dyrektywy należy zatem 
wyłączyć udzielanie koncesji podmiotom 
kontrolowanym lub współpracę na rzecz 
wspólnej realizacji zadań użyteczności 
publicznej przez uczestniczące w niej 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające, o ile spełnione są warunki.
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zakłócenia konkurencji.

Or. en

Poprawka 318
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Istnieje znaczna niepewność prawna 
co do tego, w jakim stopniu współpraca 
pomiędzy instytucjami publicznymi 
powinna podlegać przepisom dotyczącym 
udzielania koncesji. Stosowne 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej jest interpretowane w 
różny sposób przez poszczególne państwa 
członkowskie, a nawet przez poszczególne 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające. Dlatego też konieczne jest 
doprecyzowanie, w jakich przypadkach 
koncesje udzielane pomiędzy takimi 
instytucjami nie podlegają obowiązkowi 
stosowania przepisów dotyczących 
udzielania koncesji publicznych. 
Wyjaśnienie takie powinno być zgodne z 
zasadami określonymi w odpowiednim 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości.
Sam fakt, że obie strony umowy są 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 nie wyklucza jako taki 
zastosowania przepisów dotyczących 
udzielania koncesji. Zastosowanie 
przepisów dotyczących udzielania koncesji 
nie powinno jednak zakłócać swobody
instytucji publicznych w zakresie 
decydowania o sposobie zorganizowania 
realizacji zadań użyteczności publicznej. Z 
zakresu zastosowania tych przepisów 
należy zatem wyłączyć koncesje udzielane 
podmiotom kontrolowanym lub 
współpracę na rzecz wspólnej realizacji 

(17) Istnieje znaczna niepewność prawna 
co do tego, w jakim stopniu współpraca 
pomiędzy instytucjami zamawiającymi, 
będącymi organami publicznymi lub 
organami prawa publicznego, z których 
niektóre posiadają udziały organizacji 
prywatnych typu non-profit zajmujących 
się zaspokajaniem potrzeb w interesie 
ogólnym innych niż przemysłowe i 
handlowe zgodnie z art. 6 lit. a) niniejszej 
dyrektywy, powinna podlegać przepisom 
dotyczącym udzielania koncesji.
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej mające zastosowanie do 
współpracy organów publicznych jest 
interpretowane w sposób rozbieżny przez 
poszczególne państwa członkowskie, a 
nawet przez poszczególne instytucje 
zamawiające, w tym w odniesieniu do 
warunków jego rozszerzonego i 
proporcjonalnego stosowania do 
współpracy organów prawa publicznego, 
które – w przeciwieństwie do organów 
publicznych – mogą posiadać udziały 
organizacji prywatnych typu non-profit 
zgodnie z przepisami prawnymi 
obowiązującymi w poszczególnych 
państwach członkowskich i z powołaniem 
się na pojęcie przedsiębiorstwa 
społecznego, określone w komunikacie 
Komisji z dnia 25 października 2011 r. 
zatytułowanym „Inicjatywa na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej”. Dlatego 
też konieczne jest doprecyzowanie, w 
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zadań użyteczności publicznej przez 
uczestniczące w niej instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające, o 
ile spełnione są warunki określone w 
niniejszej dyrektywie. Niniejsza dyrektywa 
mają na celu zagwarantowanie, że 
jakakolwiek współpraca publiczno-
publiczna podlegająca wyłączeniu nie 
powoduje zakłócenia konkurencji w 
odniesieniu do prywatnych wykonawców. 
Udział instytucji zamawiającej jako 
oferenta w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 
również nie powinien powodować 
zakłócenia konkurencji.

jakich przypadkach koncesje udzielane 
pomiędzy instytucjami zamawiającymi, 
organami publicznymi i organami prawa 
publicznego nie podlegają obowiązkowi 
stosowania przepisów dotyczących 
udzielania koncesji publicznych. 
Wyjaśnienie takie powinno być zgodne z 
zasadami określonymi w odpowiednim 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
dotyczącym współpracy organów 
publicznych, a także z rozszerzonym i 
proporcjonalnym ich stosowaniem do 
współpracy organów prawa publicznego, 
których brak charakteru non-profit 
określono w art. 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej 
dyrektywy. Sam fakt, że obie strony 
umowy są instytucjami zamawiającymi, 
nie wyklucza jako taki zastosowania 
przepisów dotyczących udzielania 
koncesji. Zastosowanie przepisów 
dotyczących udzielania koncesji nie może
zakłócać prawa instytucji publicznych w 
zakresie swobodnego decydowania o 
sposobie zorganizowania realizacji zadań 
użyteczności publicznej. Z zakresu 
zastosowania tych przepisów należy zatem 
wyłączyć zamówienia udzielane 
podmiotom kontrolowanym lub 
współpracę na rzecz wspólnej realizacji 
zadań użyteczności publicznej przez 
uczestniczące w niej instytucje 
zamawiające, o ile spełnione są warunki 
określone w niniejszej dyrektywie.
Koncesje udzielane podmiotom 
kontrolowanym oraz współpraca 
polegająca na połączeniu środków 
koniecznych do realizacji zadań 
użyteczności publicznej, a także wspólnej 
realizacji zadań użyteczności publicznej 
uczestniczących instytucji zamawiających 
w ramach organizacji i ustawodawstwa 
państw członkowskich nie podlegają 
przepisom w sprawie udzielania koncesji, 
jeżeli spełnione są warunki określone w 
niniejszej dyrektywie. Warunki te powinny 
m.in. uwzględniać definicję organu prawa 
publicznego oraz pojęcia przedsiębiorstwa 
społecznego, które może posiadać udziały 
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prywatne typu non-profit i o charakterze 
użyteczności społecznej regulowane 
ustawodawstwem państw członkowskich. 
Również przekazanie kompetencji 
dotyczących zadań użyteczności 
publicznej, pociągające za sobą całkowite 
przekazanie odpowiedzialności między 
lokalnymi organami publicznymi lub 
lokalnymi organami publicznymi i 
grupami złożonymi wyłącznie z lokalnych 
organów publicznych w ramach 
organizacji wewnętrznej państw 
członkowskich, powinno być wyłączone z 
zakresu stosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy. Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zagwarantowanie, że jakakolwiek 
współpraca publiczno-publiczna 
podlegająca wyłączeniu nie powoduje 
zakłócenia konkurencji w odniesieniu do 
prywatnych wykonawców. Udział 
instytucji zamawiającej jako oferenta w 
ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego również nie 
powinien powodować zakłócenia 
konkurencji. W tym celu warunki 
wyłączenia danej umowy z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy powinny 
mieć ścisłą interpretację. Jeżeli 
jakikolwiek z łącznie stosowanych 
warunków wyłączenia z zakresu 
stosowania przestaje być spełniany w 
okresie obowiązywania umowy lub 
trwania współpracy, które były 
przedmiotem wyłączenia z zakresu 
stosowania przepisów o udzielaniu 
zamówień publicznych, taka obowiązująca 
umowa lub taka trwająca współpraca 
muszą zostać otwarte na konkurencję za 
pośrednictwem zwykłych procedur 
udzielania zamówień publicznych.

Or. fr

Poprawka 319
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby zapobiec izolacji rynku oraz 
trwałemu utrudnieniu konkurencji, należy 
wprowadzić ograniczenie okresu ważności 
koncesji.

Or. de

Poprawka 320
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu zapewnienia odpowiedniego 
nagłośnienia koncesji na roboty budowlane 
i koncesji na usługi powyżej pewnego 
progu udzielanych przez podmioty 
zamawiające lub instytucje zamawiające
udzielenie tych koncesji powinna 
poprzedzać obowiązkowa publikacja 
ogłoszenia o koncesji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Progi te 
powinny odzwierciedlać wyraźny 
transgraniczny wymiar koncesji, czyniący 
je atrakcyjnymi dla wykonawców 
mających siedzibę w innych państwach 
członkowskich. Przy obliczaniu wartości 
koncesji na usługi należy uwzględnić 
szacunkową wartość wszystkich usług, 
które mają być świadczone przez 
koncesjonariusza, z punktu widzenia 
potencjalnego oferenta.

(18) W celu zapewnienia odpowiedniego 
nagłośnienia koncesji na roboty budowlane 
i koncesji na usługi powyżej pewnego 
progu udzielenie tych koncesji powinna 
poprzedzać obowiązkowa publikacja 
ogłoszenia o koncesji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 321
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Postępowania o udzielenie koncesji 
bez uprzedniego ogłoszenia, ze względu na 
ich niekorzystny wpływ na konkurencję, 
powinny być dozwolone wyłącznie w 
szczególnie wyjątkowych okolicznościach.
Możliwość stosowania tego wyjątku należy 
ograniczyć do przypadków, w których od 
początku oczywiste jest, że publikacja 
ogłoszenia nie zapewni udziału większej 
liczby konkurentów, zwłaszcza dlatego że 
obiektywnie istnieje tylko jeden 
wykonawca, który może wykonać daną 
koncesję. Tylko sytuacje obiektywnej 
wyłączności mogą uzasadniać udzielenie 
wykonawcy koncesji bez uprzedniego 
ogłoszenia, o ile sytuacja wyłączności nie 
zaistniała w wyniku działań samej 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w perspektywie przyszłego 
postępowania o udzielenie koncesji, oraz o 
ile nie istnieją żadne odpowiednie 
alternatywne rozwiązania, których 
dostępność należy dokładnie ocenić.

(19) Postępowania o udzielenie koncesji 
bez uprzedniego ogłoszenia, ze względu na 
ich niekorzystny wpływ na konkurencję, 
powinny być dozwolone wyłącznie w 
jasno określonych dziedzinach i 
ograniczać się do przypadków, w których 
od początku oczywiste jest, że publikacja 
ogłoszenia nie zapewni udziału większej 
liczby konkurentów, zwłaszcza dlatego że 
obiektywnie istnieje tylko jeden 
wykonawca, który może wykonać daną 
koncesję lub przdmiotem koncesji są 
specyficzne usługi, który mają minimalne 
skutki transgraniczne.

Or. en

Poprawka 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Postępowania o udzielenie koncesji 
bez uprzedniego ogłoszenia, ze względu na 
ich niekorzystny wpływ na konkurencję, 
powinny być dozwolone wyłącznie w 
szczególnie wyjątkowych okolicznościach. 
Możliwość stosowania tego wyjątku należy 

(19) Postępowania o udzielenie koncesji 
bez uprzedniego ogłoszenia, ze względu na 
ich niekorzystny wpływ na konkurencję, 
powinny być dozwolone wyłącznie w 
szczególnie wyjątkowych okolicznościach. 
Możliwość stosowania tego wyjątku należy 
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ograniczyć do przypadków, w których od 
początku oczywiste jest, że publikacja 
ogłoszenia nie zapewni udziału większej 
liczby konkurentów, zwłaszcza dlatego że 
obiektywnie istnieje tylko jeden 
wykonawca, który może wykonać daną 
koncesję. Tylko sytuacje obiektywnej 
wyłączności mogą uzasadniać udzielenie 
wykonawcy koncesji bez uprzedniego 
ogłoszenia, o ile sytuacja wyłączności nie 
zaistniała w wyniku działań samej 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w perspektywie przyszłego 
postępowania o udzielenie koncesji, oraz o 
ile nie istnieją żadne odpowiednie 
alternatywne rozwiązania, których 
dostępność należy dokładnie ocenić.

ograniczyć do przypadków, w których od 
początku oczywiste jest, że publikacja 
ogłoszenia nie zapewni udziału większej 
liczby konkurentów, zwłaszcza dlatego że 
obiektywnie istnieje tylko jeden 
wykonawca, który może wykonać daną 
koncesję. Tylko sytuacje obiektywnej 
wyłączności mogą uzasadniać udzielenie 
wykonawcy koncesji bez uprzedniego 
ogłoszenia, o ile sytuacja wyłączności nie 
zaistniała w wyniku działań samej 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w perspektywie przyszłego 
postępowania o udzielenie koncesji.

Or. en

Uzasadnienie

Usunięcie ostatniego segmentu wynika z faktu, że sformułowanie jest raczej niejasne i nie ma 
odpowiednika w odnośnej klauzuli głównej dyrektywy.

Poprawka 323
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Postępowania o udzielenie koncesji 
bez uprzedniego ogłoszenia, ze względu na 
ich niekorzystny wpływ na konkurencję, 
powinny być dozwolone wyłącznie w 
szczególnie wyjątkowych okolicznościach.
Możliwość stosowania tego wyjątku należy 
ograniczyć do przypadków, w których od 
początku oczywiste jest, że publikacja 
ogłoszenia nie zapewni udziału większej 
liczby konkurentów, zwłaszcza dlatego że 
obiektywnie istnieje tylko jeden 
wykonawca, który może wykonać daną 
koncesję. Tylko sytuacje obiektywnej 

(19) Postępowania o udzielenie koncesji 
bez uprzedniego ogłoszenia powinny być 
dozwolone w przypadkach, w których od 
początku oczywiste jest, że publikacja 
ogłoszenia nie zapewni udziału większej
liczby konkurentów, zwłaszcza dlatego że 
obiektywnie istnieje tylko jeden 
wykonawca, który może wykonać daną 
koncesję lub w przypadkach, gdy koncesja 
dotyczy usług społecznych oraz innych 
usług specjalnych i znaczeniu społeczno-
gospodarczym lub w przypadku, gdy 
interesy obywateli, środowiska lub klimatu 
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wyłączności mogą uzasadniać udzielenie 
wykonawcy koncesji bez uprzedniego 
ogłoszenia, o ile sytuacja wyłączności nie 
zaistniała w wyniku działań samej 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w perspektywie przyszłego 
postępowania o udzielenie koncesji, oraz o 
ile nie istnieją żadne odpowiednie 
alternatywne rozwiązania, których 
dostępność należy dokładnie ocenić.

uznawane są za nadrzędne, bądź w 
przypadkach, gdy koncesja dotyczy usług 
o minimalnych skutkach 
transgranicznych.

Or. en

Poprawka 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Postępowania o udzielenie koncesji 
bez uprzedniego ogłoszenia, ze względu na 
ich niekorzystny wpływ na konkurencję, 
powinny być dozwolone wyłącznie w 
szczególnie wyjątkowych okolicznościach. 
Możliwość stosowania tego wyjątku należy 
ograniczyć do przypadków, w których od 
początku oczywiste jest, że publikacja 
ogłoszenia nie zapewni udziału większej 
liczby konkurentów, zwłaszcza dlatego że 
obiektywnie istnieje tylko jeden 
wykonawca, który może wykonać daną 
koncesję. Tylko sytuacje obiektywnej 
wyłączności mogą uzasadniać udzielenie 
wykonawcy koncesji bez uprzedniego 
ogłoszenia, o ile sytuacja wyłączności nie 
zaistniała w wyniku działań samej 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w perspektywie przyszłego 
postępowania o udzielenie koncesji, oraz o 
ile nie istnieją żadne odpowiednie 
alternatywne rozwiązania, których 
dostępność należy dokładnie ocenić.

(19) Postępowania o udzielenie koncesji 
bez uprzedniego ogłoszenia, ze względu na 
ich niekorzystny wpływ na konkurencję, 
powinny być dozwolone wyłącznie w 
szczególnie wyjątkowych okolicznościach. 
Możliwość stosowania tego wyjątku należy 
ograniczyć do przypadków, w których od 
początku oczywiste jest, że publikacja 
ogłoszenia nie zapewni udziału większej 
liczby konkurentów, zwłaszcza dlatego że 
obiektywnie istnieje tylko jeden 
wykonawca, który może wykonać daną 
koncesję, jak w przypadku właścicieli 
nadmorskich przedsiębiorstw 
utworzonych z wykorzystaniem 
powierzonego mienia. Tylko sytuacje 
obiektywnej wyłączności mogą uzasadniać 
udzielenie wykonawcy koncesji bez 
uprzedniego ogłoszenia, o ile sytuacja 
wyłączności nie zaistniała w wyniku 
działań samej instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego w perspektywie 
przyszłego postępowania o udzielenie 
koncesji, oraz o ile nie istnieją żadne 
odpowiednie alternatywne rozwiązania, 
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których dostępność należy dokładnie 
ocenić.

Or. it

Poprawka 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Postępowania o udzielenie koncesji 
bez uprzedniego ogłoszenia, ze względu na 
ich niekorzystny wpływ na konkurencję, 
powinny być dozwolone wyłącznie w 
szczególnie wyjątkowych okolicznościach. 
Możliwość stosowania tego wyjątku należy 
ograniczyć do przypadków, w których od 
początku oczywiste jest, że publikacja 
ogłoszenia nie zapewni udziału większej 
liczby konkurentów, zwłaszcza dlatego że 
obiektywnie istnieje tylko jeden 
wykonawca, który może wykonać daną 
koncesję. Tylko sytuacje obiektywnej 
wyłączności mogą uzasadniać udzielenie 
wykonawcy koncesji bez uprzedniego 
ogłoszenia, o ile sytuacja wyłączności nie 
zaistniała w wyniku działań samej 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w perspektywie przyszłego 
postępowania o udzielenie koncesji, oraz o 
ile nie istnieją żadne odpowiednie 
alternatywne rozwiązania, których 
dostępność należy dokładnie ocenić.

(19) Postępowania o udzielenie koncesji 
bez uprzedniego ogłoszenia, ze względu na 
ich niekorzystny wpływ na konkurencję, 
powinny być dozwolone wyłącznie w 
szczególnie wyjątkowych okolicznościach. 
Możliwość stosowania tego wyjątku należy 
ograniczyć do przypadków, w których od 
początku oczywiste jest, że publikacja 
ogłoszenia nie zapewni udziału większej 
liczby konkurentów, zwłaszcza dlatego że 
obiektywnie istnieje tylko jeden 
wykonawca, który może wykonać daną 
koncesję, jak w przypadku właścicieli 
nadmorskich przedsiębiorstw 
utworzonych z wykorzystaniem 
powierzonego mienia. Tylko sytuacje 
obiektywnej wyłączności mogą uzasadniać 
udzielenie wykonawcy koncesji bez 
uprzedniego ogłoszenia, o ile sytuacja 
wyłączności nie zaistniała w wyniku 
działań samej instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego w perspektywie 
przyszłego postępowania o udzielenie 
koncesji, oraz o ile nie istnieją żadne 
odpowiednie alternatywne rozwiązania, 
których dostępność należy dokładnie 
ocenić.

Or. it
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Poprawka 326
Evelyne Gebhardt

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 327
Heide Rühle

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
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Poprawka 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Uzasadnienie

Należy zachować zasadnicze rozróżnienie między usługami A i B w prawie o zamówieniach. 
Usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne nie mają wpływu lub mają tylko nieznaczny wpływ 
na rynek wewnętrzny. Ze względu na szczególne wymogi dotyczące higieny i środowiska 
również sektor wodny musi podlegać specjalnemu traktowaniu. Zgodnie z art. 17 dyrektywy 
2006/123/WE usługi wodne należy zatem wyłączyć z zakresu stosowania dyrektywy. 

Poprawka 329
Peter Simon

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”) 

skreślony
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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.

Or. de

Poprawka 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Uzasadnienie

Należy zachować uprzywilejowanie usług „B”. Usługi społeczne i zdrowotne mają tylko 
nieznaczny wpływ na rynek wewnętrzny, gdyż z reguły są świadczone lokalnie. Ponieważ 
woda jest niezbędna do życia, w tej kwestii należy postępować delikatnie, biorąc pod uwagę 
aspekty związane ze środowiskiem i higieną. Zgodnie z art. 17 dyrektywy 2006/123/WE usługi 
wodne należy wyłączyć z zakresu stosowania dyrektywy w sprawie koncesji. 
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Poprawka 331
Werner Kuhn

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 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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.

(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, które 
wykazują potencjalne możliwości w 
zakresie obrotów transgranicznych.
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Or. en

Uzasadnienie

Dokładny wykaz usług nie został jeszcze uzgodniony i stanowić będzie część zbliżających się 
negocjacji.

Poprawka 333
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Z zakresu pełnego stosowania 
niniejszej dyrektywy należy wyłączyć tzw. 
usługi na rzecz osób, ponieważ mają one 
ograniczony wymiar transgraniczny (np. 
usługi społeczne, edukacyjne i zdrowotne, 
w tym związane z ratownictwem)1. Usługi 
te świadczone są w określonym 
kontekście, mocno zróżnicowanym 
w zależności od państwa członkowskiego 
z uwagi na różne tradycje kulturowe. 
W związku z powyższym obowiązuje 
wyraźnie ograniczony i nieskomplikowany 
system, który obejmuje tylko dwa wymogi 
zachowania przejrzystości.

Or. de

Poprawka 334
Heide Rühle

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 

(21) W świetle wyników oceny reformy 
przepisów w zakresie zamówień 
publicznych przeprowadzonej przez 
Komisję pełne stosowanie niniejszej 
dyrektywy należy wyłączyć w stosunku do 



AM\916800PL.doc 87/187 PE496.581v03-00

PL

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, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.

usług, które mają ograniczony wymiar 
transgraniczny, a mianowicie tak zwanych 
usług na rzecz osób. Usługi te świadczone 
są w określonym kontekście, 
zróżnicowanym w zależności od państwa 
członkowskiego z uwagi na różne tradycje 
kulturowe. Należy zatem ustanowić mniej 
restrykcyjny reżim udzielania koncesji na 
takie usługi. Obowiązek publikacji 
ogłoszenia o udzieleniu koncesji powyżej 
tego progu stanowi odpowiedni sposób 
zapewnienia zgodności tych postępowań z 
zasadami przejrzystości i równego 
traktowania wykonawców, a jednocześnie 
umożliwiające instytucjom zamawiającym 
lub podmiotom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług.

Or. en



PE496.581v03-00 88/187 AM\916800PL.doc

PL

Poprawka 335
Barbara Weiler

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 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 

(21) Koncesje na świadczenie takich usług
podlegają odrębnym przepisom,
uwzględniającym 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.
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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. de

Poprawka 336
Philippe Juvin

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 
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.

(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 
ogłoszenia o udzieleniu koncesji dla każdej 
koncesji o wartości nie mniejszej niż 
wysokość progu ustanowionego w 
niniejszej dyrektywie stanowi odpowiedni 
sposób zapewnienia poszanowania zasady 
przejrzystości, a jednocześnie umożliwia 
koncesjodawcy uwzględnienie specyfiki 
przedmiotowych usług. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
koncesjodawcy możliwość uwzględnienia 
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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.

konieczności zagwarantowania 
innowacyjności, a także – zgodnie z 
protokołem nr 26 załączonym do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej –
wysokiego poziomu jakości i 
bezpieczeństwa, a w odniesieniu do 
przystępności – równego traktowania i 
propagowania powszechnego dostępu oraz 
praw użytkowników.

Or. fr

Uzasadnienie

Uzgodnienie tekstu z poprawkami proponowanymi w projekcie sprawozdania (likwidacja 
progów pośrednich, pozostaje zatem tylko jeden próg wynoszący 5 mln EUR).

Poprawka 337
Peter Simon

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 

(21) W świetle wyników oceny reformy 
przepisów w zakresie zamówień 
publicznych przeprowadzonej przez 
Komisję pełne stosowanie niniejszej 
dyrektywy należy wyłączyć 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 
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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, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.

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, kwestii ich zaangażowania 
i upodmiotowienia, a także 
innowacyjności.

Or. de

Poprawka 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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) 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, a także inne usługi o 
ograniczonym wymiarze transgranicznym, 
takie jak niektóre usługi prawne, hotelowe 
i cateringowe. 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, 
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kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.

dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć mniej restrykcyjny zakres usług społecznych i innych.

Poprawka 339
Mikael Gustafsson

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 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 

(21) Usługi świadczone w interesie 
ogólnym, realizujące podstawowe potrzeby 
obywateli, są wyłączone z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy – są to 
usługi takie jak usługi komunalne w 
zakresie dostaw wody, oczyszczania i 
odprowadzania ścieków, gospodarowania 
odpadami oraz usługi takie jak 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 zgodności tych postępowań z 
zasadami przejrzystości, a jednocześnie 
umożliwiające instytucjom zamawiającym 
lub podmiotom zamawiającym 
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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.

uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić instytucjom zamawiającym i 
podmiotom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania innowacji, jakości, 
ciągłości, dostępności, możliwości 
korzystania z usług i ich kompleksowości, 
równego traktowania, równouprawnienia 
oraz minimalnego wpływu na klimat,
szczególnych potrzeb różnych kategorii 
użytkowników, kwestii ich zaangażowania 
i upodmiotowienia, a także 
innowacyjności.

Or. en

Poprawka 340
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21 a) Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
przeszkody dla swobody organów 
krajowych, regionalnych i lokalnych w 
zakresie określania – z poszanowaniem 
przepisów traktatów – usług o charakterze 
ekonomicznym świadczonych w interesie 
ogólnym. Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
również przeszkody dla kompetencji 
organów krajowych, regionalnych i 
lokalnych w zakresie świadczenia, 
zlecania świadczenia i finansowania 
usług o charakterze ekonomicznym 
świadczonych w interesie ogólnym 
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zgodnie z art. 14 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z 
Protokołem nr 26 załączonym do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Przypomnienie swobody organów krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie określania 
usług o charakterze ekonomicznym świadczonych w interesie ogólnym oraz świadczenia, 
zlecania świadczenia i finansowania usług o charakterze ekonomicznym świadczonych w 
interesie ogólnym, zgodnie z traktatami.

Poprawka 341
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroko swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
nie uniemożliwiają państwom 
członkowskim stosowania określonych 
kryteriów jakości przy wyborze 
usługodawców, takie jak kryteria określone 
w dobrowolnych europejskich ramach 
odniesienia na rzecz zapewniania jakości 
usług społecznych unijnego Komitetu 
Ochrony Socjalnej. Państwa członkowskie 
lub instytucje publiczne zachowują 
swobodę samodzielnego świadczenia tych 
usług lub zorganizowania usług 
społecznych w sposób niewymagający 
udzielania koncesji, na przykład poprzez 
zwykłe finansowanie takich usług lub 
poprzez udzielanie licencji lub zezwoleń 
wszystkim wykonawcom spełniającym 
warunki określone wcześniej przez 

(22) Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
posiadać szeroką swobodę w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
nie uniemożliwiają państwom 
członkowskim stosowania określonych 
kryteriów jakości przy wyborze 
usługodawców, takie jak kryteria określone 
w dobrowolnych europejskich ramach 
odniesienia na rzecz zapewniania jakości 
usług społecznych unijnego Komitetu 
Ochrony Socjalnej. Państwa członkowskie 
lub instytucje publiczne zachowują 
swobodę samodzielnego świadczenia tych 
usług lub zorganizowania usług 
społecznych w sposób niewymagający 
udzielania koncesji, na przykład poprzez 
zwykłe finansowanie takich usług lub 
poprzez udzielanie licencji lub zezwoleń 
wszystkim wykonawcom spełniającym 
warunki określone wcześniej przez 
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instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, o ile system taki gwarantuje 
zachowanie zgodności z zasadami 
przejrzystości i niedyskryminacji.

Or. en

Poprawka 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroko swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
nie uniemożliwiają państwom 
członkowskim stosowania określonych 
kryteriów jakości przy wyborze 
usługodawców, takie jak kryteria określone 
w dobrowolnych europejskich ramach 
odniesienia na rzecz zapewniania jakości 
usług społecznych unijnego Komitetu 
Ochrony Socjalnej Państwa członkowskie 
lub instytucje publiczne zachowują 
swobodę samodzielnego świadczenia tych 
usług lub zorganizowania usług 
społecznych w sposób niewymagający 
udzielania koncesji, na przykład poprzez 
zwykłe finansowanie takich usług lub 
poprzez udzielanie licencji lub zezwoleń 
wszystkim wykonawcom spełniającym 
warunki określone wcześniej przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 
jest zgodny z zasadami przejrzystości i 

(22) Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie dysponują 
szeroką swobodą w zakresie organizacji 
wyboru usługodawcy w sposób uznany 
przez siebie za najbardziej odpowiedni.
Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
uniemożliwiają państwom członkowskim 
stosowania określonych kryteriów jakości 
przy wyborze usługodawców, takie jak 
kryteria określone w dobrowolnych 
europejskich ramach odniesienia na rzecz 
zapewniania jakości usług społecznych 
unijnego Komitetu Ochrony Socjalnej. 
Państwa członkowskie lub instytucje 
publiczne zachowują swobodę 
samodzielnego świadczenia tych usług lub 
zorganizowania usług społecznych w 
sposób niewymagający udzielania 
koncesji, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń lub 
zawieranie umów wszystkim 
wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający, 
bez jakichkolwiek ograniczeń ani kwot, o 
ile system taki gwarantuje wystarczające 
upublicznienie i jest zgodny z zasadami 
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niedyskryminacji. przejrzystości i niedyskryminacji.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że usługi społeczne mogą być zorganizowane nie tylko przez udzielanie licencji 
lub zezwoleń, ale także przez zawieranie umów, tak żeby były dostępne dla wszystkich 
wykonawców, którzy spełniają określone wcześniej kryteria.

Poprawka 343
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług, państwa członkowskie powinny 
dysponować szeroko swobodą w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
nie uniemożliwiają państwom 
członkowskim stosowania określonych 
kryteriów jakości przy wyborze 
usługodawców, takie jak kryteria określone 
w dobrowolnych europejskich ramach 
odniesienia na rzecz zapewniania jakości 
usług społecznych unijnego Komitetu 
Ochrony Socjalnej. Państwa członkowskie 
lub instytucje publiczne zachowują 
swobodę samodzielnego świadczenia tych 
usług lub zorganizowania usług 
społecznych w sposób niewymagający 
udzielania koncesji, na przykład poprzez 
zwykłe finansowanie takich usług lub 
poprzez udzielanie licencji lub zezwoleń 
wszystkim wykonawcom spełniającym 
warunki określone wcześniej przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, bez jakichkolwiek 
ograniczeń ani kwot, o ile system taki 
gwarantuje wystarczające upublicznienie i 

(22) Ze względu na znaczenie kontekstu 
kulturowego oraz wrażliwy charakter tych 
usług państwa członkowskie dysponują
szeroko swobodą uznania w zakresie 
organizacji wyboru usługodawcy w sposób 
uznany przez siebie za najbardziej 
odpowiedni. Przepisy niniejszej dyrektywy 
nie uniemożliwiają państwom 
członkowskim stosowania określonych 
kryteriów jakości przy wyborze 
usługodawców, takie jak kryteria określone 
w dobrowolnych europejskich ramach 
odniesienia na rzecz zapewniania jakości 
usług społecznych unijnego Komitetu 
Ochrony Socjalnej. Państwa członkowskie 
lub instytucje publiczne zachowują 
swobodę samodzielnego świadczenia tych 
usług, takich jak ogół usług świadczonych 
w ogólnym interesie gospodarczym, lub 
zorganizowania usług społecznych w 
sposób niewymagający udzielania 
koncesji, na przykład poprzez zwykłe 
finansowanie takich usług lub poprzez 
udzielanie licencji lub zezwoleń wszystkim 
wykonawcom spełniającym warunki 
określone wcześniej przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający, 
bez jakichkolwiek ograniczeń ani kwot, o 
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jest zgodny z zasadami przejrzystości i 
niedyskryminacji.

ile system taki gwarantuje wystarczające 
upublicznienie i jest zgodny z zasadami 
przejrzystości i niedyskryminacji.

Or. fr

Poprawka 344
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22 a) Usługi w ogólnym interesie 
gospodarczym określone w art. 14 i art. 
106 TFUE to niejednokrotnie usługi 
przynoszące zyski, jednak są to głównie 
usługi w interesie ogólnym i w związku z 
tym państwa czlonkowskie nałożyły na nie 
specjalne obowiązki w zakreise 
użyteczności publicznej. Usługi te 
uznawane są za podstawowe przez władze, 
nawet jeżeli rynek może nie oferować 
właściwych inicjatyw sprzyjających ich 
świadczeniu. Realizacja wymogów 
użyteczności publicznej może obejmować 
specjalne lub wyłączne prawa lub 
specjalne uzgodnienia w zakresie 
finansowania. Usługi w ogólnym interesie 
gospodarczym nie są i nie mogą być 
świadczone w sposób zadowalający przez 
rynek w warunkach takich jak cena, 
obiektywne cechy jakościowe, ciągłość i 
dostęp do usług w sposób spójny z 
interesem publicznym określonym przez 
państwo członkowskie. Niniejsza 
dyrektywa nie wpływa na uprawnienia 
państw cżlonkowskich do określania 
usług w ogolnym interesie gospodarczym.

Or. en
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Poprawka 345
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22 a) Postępowanie o udzielenie koncesji 
powinno mieć kilka etapów: publikację 
ogłoszenia o koncesji umożliwiającą 
koncesjodawcy, który chce udzielić 
koncesji, wyrażenie swoich zamiarów; 
przedstawienie przez zainteresowanych 
wykonawców kandydatury w odpowiedzi 
na to ogłoszenie; sprawdzenie warunków 
uczestnictwa kandydatów; przedłożenie 
oferty przez kandydatów; prawo 
koncesjodawcy do negocjowania z 
oferentem w oparciu o obiektywne 
kryteria udzielenia koncesji; wreszcie 
decyzję o udzieleniu koncesji przez 
koncesjodawcę koncesjonariuszowi oraz 
publikację ogłoszenia o udzieleniu 
koncesji. Należałoby mieć możliwość 
zaplanowania etapów pośrednich, 
obejmujących wybór niektórych 
kandydatów upoważnionych do 
przedłożenia oferty, a także wysyłkę 
zaproszenia do składania ofert wybranym 
w ten sposób kandydatom. Koncesjodawca 
powinien również mieć możliwość 
zwrócenia się do wykonawców, którzy nie 
odpowiedzieli na ogłoszenie o udzieleniu 
koncesji. Należałoby także – pod 
warunkiem poszanowania zasady 
przejrzystości i niedyskryminowania –
mieć możliwość zmiany kolejności 
niektórych etapów, przewidując na 
przykład analizę złożonych ofert przed 
sprawdzeniem kryteriów kwalifikacji. Z 
zastrzeżeniem poszanowania przepisów 
niniejszej dyrektywy należałoby 
pozostawić koncesjodawcy dużą swobodę 
działania przy określaniu postępowania 
prowadzącego do wyboru 
koncesjonariusza, a dwoma 
obowiązkowymi etapami uczynić jedynie 



PE496.581v03-00 100/187 AM\916800PL.doc

PL

publikację ogłoszenia o koncesji na 
początku postępowania – z wyjątkiem 
sytuacji, gdy nie jest to wymagane na 
mocy niniejszej dyrektywy – oraz 
publikację ogłoszenia o udzieleniu 
koncesji na końcu postępowania. W 
zamian za taką swobodę powinno się 
wprowadzić obowiązek przejrzystości i 
równego traktowania kandydatów i 
oferentów.

Or. fr

Uzasadnienie

Uściślenie poprawki 18 sprawozdawcy w odniesieniu do ram prawnych, w jakich można 
dokonywać zmian kolejności etapów. Koncesjodawcy pozostawia się dużą swobodę w 
organizacji procedury.. Nie może ona jednak szkodzić przejrzystości procedury i zasadzie 
niedyskryminowania kandydatów/oferentów.

Poprawka 346
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu umożliwienia wszystkich 
zainteresowanym wykonawcom składania 
wniosków i ofert instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające powinny być 
zobowiązane do przestrzegania 
minimalnego terminu dotyczącego odbioru 
takich wniosków.

(23) W celu umożliwienia wszystkim 
zainteresowanym wykonawcom 
przedstawiania kandydatur 
koncesjodawca powinien być zobowiązany
do przestrzegania minimalnego terminu 
dotyczącego odbioru kandydatur.

Or. fr

Poprawka 347
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wybór wykonawców oraz stosowanie 
proporcjonalnych, niedyskryminujących i 
sprawiedliwych kryteriów kwalifikacji ma 
zasadnicze znaczenie dla umożliwienia im 
skutecznego dostępu do szans 
gospodarczych związanych z koncesjami. 
W szczególności umożliwienie 
kandydatowi polegania na zdolności 
innych podmiotów może mieć decydujące 
znaczenie dla umożliwienia udziału 
małych i średnich przedsiębiorstw w 
przedmiotowych postępowaniach. Należy 
zatem wprowadzić przepis stanowiący, że 
kryteria kwalifikacji powinny dotyczyć 
wyłącznie technicznej, finansowej i 
gospodarczej zdolności wykonawców, 
powinny być określane w ogłoszeniu o 
koncesji i nie mogą wyłączać możliwości 
korzystania przez wykonawcę z potencjału 
innych podmiotów, bez względu na 
charakter prawny jego powiązań z tymi 
podmiotami, jeżeli wykaże on wobec 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, że będzie dysponować 
niezbędnymi zasobami.

skreślony

Or. en

Poprawka 348
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wybór wykonawców oraz stosowanie 
proporcjonalnych, niedyskryminujących i 
sprawiedliwych kryteriów kwalifikacji ma 
zasadnicze znaczenie dla umożliwienia im 
skutecznego dostępu do szans 
gospodarczych związanych z koncesjami. 
W szczególności umożliwienie 

(24) Wybór wykonawców oraz stosowanie 
proporcjonalnych, niedyskryminujących i 
sprawiedliwych kryteriów kwalifikacji ma 
zasadnicze znaczenie dla umożliwienia im 
skutecznego dostępu do szans 
gospodarczych związanych z koncesjami. 
W szczególności umożliwienie 
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kandydatowi polegania na zdolności 
innych podmiotów może mieć decydujące 
znaczenie dla umożliwienia udziału 
małych i średnich przedsiębiorstw w 
przedmiotowych postępowaniach. Należy 
zatem wprowadzić przepis stanowiący, że 
kryteria kwalifikacji powinny dotyczyć 
wyłącznie technicznej, finansowej i 
gospodarczej zdolności wykonawców, 
powinny być określane w ogłoszeniu o 
koncesji i nie mogą wyłączać możliwości 
korzystania przez wykonawcę z potencjału 
innych podmiotów, bez względu na 
charakter prawny jego powiązań z tymi 
podmiotami, jeżeli wykaże on wobec 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, że będzie dysponować 
niezbędnymi zasobami.

kandydatowi polegania na zdolności 
innych podmiotów może mieć decydujące 
znaczenie dla umożliwienia udziału 
małych i średnich przedsiębiorstw w 
przedmiotowych postępowaniach. Należy 
zatem wprowadzić przepis stanowiący, że 
kryteria kwalifikacji powinny dotyczyć 
technicznej, finansowej i gospodarczej 
zdolności wykonawców, ale także – w 
odniesieniu do usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym –
przestrzegania przez nich przepisów 
dotyczących środowiska, przepisów 
socjalnych oraz w zakresie spójności, a 
także celów dotyczących wysokiego 
poziomu jakości i bezpieczeństwa, a w 
odniesieniu do przystępności – równego 
traktowania i propagowania 
powszechnego dostępu oraz praw 
użytkowników, powinny być określane w 
ogłoszeniu o koncesji i nie mogą wyłączać 
możliwości korzystania przez wykonawcę 
z potencjału innych podmiotów, bez 
względu na charakter prawny jego 
powiązań z tymi podmiotami, jeżeli 
wykaże on wobec instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, że będzie 
dysponować niezbędnymi zasobami.

Or. fr

Poprawka 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Wybór wykonawców oraz stosowanie 
proporcjonalnych, niedyskryminujących i 
sprawiedliwych kryteriów kwalifikacji ma 
zasadnicze znaczenie dla umożliwienia im 
skutecznego dostępu do szans 
gospodarczych związanych z koncesjami. 
W szczególności umożliwienie 

(24) Wybór wykonawców oraz stosowanie 
proporcjonalnych, niedyskryminujących i 
sprawiedliwych kryteriów kwalifikacji 
mają znaczenie. W szczególności 
umożliwienie kandydatowi polegania na 
zdolności innych podmiotów może mieć 
decydujące znaczenie dla umożliwienia 
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kandydatowi polegania na zdolności 
innych podmiotów może mieć decydujące 
znaczenie dla umożliwienia udziału 
małych i średnich przedsiębiorstw w 
przedmiotowych postępowaniach. Należy 
zatem wprowadzić przepis stanowiący, że 
kryteria kwalifikacji powinny dotyczyć 
wyłącznie technicznej, finansowej i 
gospodarczej zdolności wykonawców, 
powinny być określane w ogłoszeniu o 
koncesji i nie mogą wyłączać możliwości 
korzystania przez wykonawcę z potencjału 
innych podmiotów, bez względu na 
charakter prawny jego powiązań z tymi 
podmiotami, jeżeli wykaże on wobec 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, że będzie dysponować 
niezbędnymi zasobami.

udziału małych i średnich przedsiębiorstw 
w przedmiotowych postępowaniach. 
Należy zatem wprowadzić przepis 
stanowiący, że kryteria kwalifikacji 
powinny być jasno określone, powinny 
być określane w ogłoszeniu o koncesji i nie 
mogą wyłączać możliwości korzystania 
przez kandydata z potencjału innych 
podmiotów, bez względu na charakter 
prawny jego powiązań z tymi podmiotami, 
jeżeli wykaże on wobec koncesjodawcy, że 
będzie dysponować niezbędnymi 
zasobami.

Or. en

Poprawka 350
Heide Rühle

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 

(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 oferentom, być powiązane z 
przedmiotem umowy i nie dawać instytucji 
zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu nieograniczonej swobody 
wyboru. Powinny im towarzyszyć 
minimalne wymogi, które umożliwiają 
skuteczną weryfikację informacji 
przekazanych przez oferentów.
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pewności prawa, państwa członkowskie 
mogą przewidzieć stosowanie kryterium 
oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

Or. en

Poprawka 351
Pablo Arias Echeverría

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,
bezpośrednio 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.

Or. es

Poprawka 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W celu zapewnienia kobietom i
mężczyznom równego dostępu do rynku 
pracy koncesjodawca powinien również 
móc włączać cechy odnoszące się do 
wspierania równouprawnienia płci.

Or. en

Poprawka 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25b) W celu lepszej integracji kwesetii 
społecznych w przyznawanie koncesji, 
koncesjodawca powinien również móc 
włączyć do kryteriów ich przyznawania 
kwestie odnoszące się do warunków pracy. 
Cechy te powinny mieć na celu ochronę 
zdrowia pracowników zaangażowanych w 
proces produkcyjny lub wspieranie 
integracji społecznej osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji lub osób 
pochodzących ze szczególnie zagrożonych 
grup wśród osób odpowiedzialnych za 
realizację umowy, w tym dostęp dla grup 
znajdujących się w trudnej sytuacji, takich 
jak osoby młode, osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby pochodzące ze 
środowisk migracyjnych i osoby 
niepełnosprawne. W tym przypadku 
kryteria przyznania zamówienia powinny 
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 [1] w sposób, który nie 
powoduje bezpośredniej lub pośredniej 
dyskryminacji wykonawców z innych 
państw członkowskich. Koncesjodawca 
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powinien również móc mieć możliwość 
wykorzystania jako kryteriów przyznania 
zamówienia organizacji, kwalifikacji i 
doświadczenia personelu skierowanego do 
realizacji umowy koncesyjnej, jako że 
elementy moga mieć wpływ na jakość 
realizacji umowy, a co za tym idzie, 
wartość gospodarczą oferty.
[1] Dz.U. L 18, z 21.1.1997, s.1.

Or. en

Poprawka 354
Heide Rühle

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 355
Heide Rühle
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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.

skreślony

Or. en
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Poprawka 356
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28 a) Specyfikacje techniczne i kryteria 
udzielenia koncesji odgrywają różną rolę 
w procesie udzielania koncesji, ale istota 
tych specyfikacji technicznych i kryteriów 
jest podobna. Za pośrednictwem 
specyfikacji technicznych instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
określają cechy wymagane do 
uczestnictwa. Zdolność spełnienia 
wymogów zawartych w specyfikacjach 
technicznych jest warunkiem niezbędnym, 
aby móc zostać uznanym za kandydata do 
udzielenia koncesji i wyłącznie te roboty 
budowlane, dostawy i usługi, które 
spełniają wspomniane wymogi 
specyfikacyjne, powinny być brane pod 
uwagę. Kryteria udzielenia koncesji 
umożliwiają ponadto instytucjom i 
organom zamawiającym porównanie 
korzyści płynących z różnych połączeń 
kryteriów. Każdą ofertę należy ocenić pod 
kątem zgodności z każdym z kryteriów, ale 
zdolność spełnienia wszystkich kryteriów 
udzielenia nie jest warunkiem 
niezbędnym, aby móc zostać uznanym za 
kandydata do udzielenia koncesji. 
Wreszcie warunki wykonania koncesji 
powinny być włączone do umowy, aby 
wskazywały, w jaki sposób należy ją 
realizować.

Or. fr

Poprawka 357
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) [...] skreślony

Or. en

Poprawka 358
Evelyne Gebhardt

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 

(29) Jeśli chodzi o specyfikacje techniczne 
i kryteria udzielenia koncesji, instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do cech cyklu życia, np. do 
określonego procesu produkcji, w tym na 
przykład do aspektów społecznych i 
środowiskowych, określonego trybu 
świadczenia usług, wymogów 
funkcjonalnych i wydajnościowych 
mających na celu minimalizację lub 
maksymalizację oddziaływania 
środowiskowego lub społecznego, 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.
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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.

Charakterystyka może dotyczyć
przykładowo ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji, 
równości płci (np. równe wynagrodzenie,
możliwość godzenia życia zawodowego i 
prywatnego), dostępu do szkoleń 
zawodowych, udziału użytkowników i 
konsultacji z nimi, przystępności, praw 
człowieka, etycznego handlu lub wsparcia 
integracji społecznej osób znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji lub członków 
słabszych grup społecznych (takich jak 
długotrwale bezrobotni, Romowie, 
migranci lub młodzi pracownicy czy starsi 
pracownicy) w ramach wykonywania
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
i zrównoważony charakter realizacji 
koncesji, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty. Instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
mogą również uwzględnić w 
specyfikacjach technicznych lub 
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kryteriach udzielenia zamówienia aspekty 
społeczne odnoszące się do zewnętrznych 
kosztów społecznych bezpośrednio 
związanych z cyklem życia, takie jak 
wpływ produkcji na otaczające środowisko 
i na sąsiadujące społeczności. Instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
powinny określić w specyfikacjach 
technicznych obowiązki odnoszące 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, które mają zastosowanie w miejscu 
świadczenia usług. Wymienione 
obowiązki mają zastosowanie również w 
sytuacjach transgranicznych, gdy 
pracownicy z jednego państwa 
członkowskiego świadczą usługi w innym 
państwie członkowskim.

Or. de

Poprawka 359
Françoise Castex

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 

(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 
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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 
może to wpłynąć na jakość realizacji 
koncesji, a w efekcie na wartość 

lepiej uwzględnić aspekty społeczne w 
ramach udzielania koncesji, można 
również zezwolić koncesjodawcom 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, warunków zatrudnienia 
i pracy, przestrzegania układów 
zbiorowych 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 realizacji 
zamówienia, 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, opierających się 
na poszanowaniu norm MOP, 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 
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ekonomiczną oferty. może to wpłynąć na jakość realizacji 
koncesji, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty.

Or. fr

Poprawka 360
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Publikację informacji dotyczących 
koncesji w znacznym stopniu ułatwiają 
środki informacji i komunikacji 
elektronicznej, zwiększające skuteczność i 
przejrzystość procesu udzielania koncesji. 
Dlatego też powinny stać się one 
standardowymi środkami komunikacji i 
wymiany informacji na potrzeby procedur 
udzielania koncesji. Stosowanie środków 
elektronicznych prowadzi również do 
oszczędności czasu. W związku z tym 
należy zagwarantować skrócenie 
minimalnych terminów w sytuacjach, w 
których stosowane są środki 
elektroniczne, pod warunkiem jednak, że 
są one zgodne z określonym trybem 
transmisji danych przewidzianym na 
szczeblu unijnym. Ponadto środki 
informacji i komunikacji elektronicznej, w 
tym odpowiednie zestawy funkcji, mogą 
umożliwić instytucjom zamawiającym i 
podmiotom zamawiającym unikanie, 
wykrywanie i korygowanie błędów, której 
pojawiają się w trakcie postępowań o 
udzielenie zamówienia.

skreślony

Or. en

Poprawka 361
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające z różnych państw 
członkowskich mogą być zainteresowane 
współpracą i wspólnym udzielaniem 
zamówień publicznych w celu 
optymalnego wykorzystania potencjału 
rynku wewnętrznego pod względem 
korzyści skali oraz podziału ryzyka i 
korzyści, między innymi w przypadku 
innowacyjnych projektów 
charakteryzujących się wyższym ryzykiem 
niż racjonalnie możliwe do 
zaakceptowania przez pojedynczą 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający. Należy zatem ustanowić 
nowe przepisy dotyczące transgranicznego 
wspólnego udzielania koncesji, 
określające prawodawstwo mające 
zastosowanie, w celu ułatwienia 
organizacji transgranicznego wspólnego 
udzielania koncesji. Ponadto instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające z 
różnych państw członkowskich mogą 
powołać wspólne podmioty prawne 
ustanowione na mocy krajowego lub 
unijnego prawa. W odniesieniu do tej 
formy wspólnego udzielania koncesji 
należy ustanowić przepisy szczególne.

skreślony

Or. en

Poprawka 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Ustawy, rozporządzenia i układy (32) Ustawy, rozporządzenia i układy 
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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.

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. W sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy jednego 
państwa członkowskiego świadczą usługi 
w innym państwie członkowskim w celu 
realizacji koncesji mają zastosowanie 
przepisy ustawowe, wykonawcze oraz 
układy zbiorowe państwa przyjmującego.

Or. en

Poprawka 363
Philippe Juvin

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 

(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. Ponadto 
koncesjodawcom 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, w przypadku 
gdy wykonawca dopuścił się istotnych lub 
powtarzających się uchybień przy 
wykonywaniu wcześniejszych koncesji o 
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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.

podobnym charakterze udzielonych przez 
tego samego koncesjodawcę lub w 
przypadku, gdy wykonawca lub jego 
spółka dominująca mają siedzibę w kraju 
trzecim, który stosuje wobec wykonawców 
mających siedzibę w Unii Europejskiej 
ograniczenia w udzielaniu koncesji 
mające postać istotnych i powtarzających 
się przypadków dyskryminowania 
wykonawców mających siedzibę w Unii 
Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Zastosowanie zasady wzajemności w ramach procedury udzielania koncesji. Wykonawca 
będący kandydatem w procedurze udzielania koncesji w danym państwie członkowskim UE 
może zostać wykluczony z procedury, jeżeli ma siedzibę w kraju trzecim, który stosuje środki 
zamykania swojego rynku dla wykonawców europejskich w dziedzinie udzielania koncesji.

Poprawka 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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 

(33) Nie należy udzielać koncesji 
wykonawcom, którzy byli członkami 
organizacji przestępczej lub których 
uznano winnymi korupcji, nadużycia ze 
szkodą dla interesów finansowych Unii,
prania pieniędzy i uchylania się od 
płacenia podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne. Ponadto 
koncesjodawcom należy zapewnić 
możliwość wykluczania kandydatów lub 
oferentów w przypadku naruszenia prawa 
społecznego, prawa pracy lub prawa 
środowiskowego, poważnego naruszenia 
przez nich unijnego lub krajowego prawa 
mającego na celu ochronę interesów 
publicznych zgodnych z postanowieniami 
Traktatu lub w przypadku gdy wykonawca 
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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.

dopuścił się istotnych lub powtarzających 
się uchybień przy wykonywaniu 
wcześniejszych koncesji o podobnym 
charakterze udzielonych przez tego 
samego koncesjodawcę.

Or. en

Poprawka 365
Cristian Silviu Buşoi

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. 
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, jeżeli 
naruszenie takie ustalono sądownie lub w 
przypadku gdy wykonawca dopuścił się 
istotnych lub powtarzających się uchybień 
przy wykonywaniu wcześniejszych 
koncesji o podobnym charakterze.

Or. en
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Poprawka 366
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Niezbędne jest doprecyzowanie 
warunków, w jakich modyfikacje koncesji 
w okresie jej realizacji wymagają 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie koncesji, z uwzględnieniem 
stosownego orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nowe 
postępowanie o udzielenie koncesji 
wymagane jest w przypadku istotnych 
zmian pierwotnej koncesji, wskazujących 
na zamiar stron dotyczący renegocjacji 
istotnych warunków tej koncesji. Ma to 
miejsce szczególnie w sytuacji, gdy 
zmienione warunki mogłyby wpłynąć na 
wynik postępowania, jeżeli zostałyby 
uwzględnione w pierwotnym 
postępowaniu. Wyjątkowe i tymczasowe 
przedłużenie okresu ważności koncesji 
mające na celu wyłącznie zapewnienie 
ciągłości świadczenia usług do czasu 
udzielenia nowej koncesji nie powinno w 
normalnych okolicznościach oznaczać 
istotnej zmiany pierwotnej koncesji.

(34) Niezbędne jest doprecyzowanie 
warunków, w jakich modyfikacje koncesji 
w okresie jej realizacji wymagają 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie koncesji, z uwzględnieniem 
stosownego orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Każdą 
koncesję w okresie jej ważności można 
zmienić za pomocą aneksu, jest to 
jednakże uwarunkowane przepisami 
niniejszej dyrektywy. Nowe postępowanie 
o udzielenie koncesji wymagane jest 
natomiast w przypadku istotnych zmian 
pierwotnej koncesji, wskazujących na 
zamiar stron dotyczący renegocjacji 
istotnych warunków tej koncesji. Ma to 
miejsce szczególnie w sytuacji, gdy 
zmienione warunki mogłyby wpłynąć na 
wynik postępowania, jeżeli zostałyby 
uwzględnione w pierwotnym 
postępowaniu. Wyjątkowe i tymczasowe 
przedłużenie okresu ważności koncesji 
mające na celu wyłącznie zapewnienie 
ciągłości świadczenia usług do czasu 
udzielenia nowej koncesji nie powinno w 
normalnych okolicznościach oznaczać 
istotnej zmiany pierwotnej koncesji.

Or. fr

Uzasadnienie

Uściślenie poprawki 31 sprawozdawcy w odniesieniu do ram prawnych, w jakich można 
dokonywać zmian umów w okresie ważności (poszanowanie zasady przejrzystości i 
niedyskryminowania).

Poprawka 367
Françoise Castex



AM\916800PL.doc 119/187 PE496.581v03-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Niezbędne jest doprecyzowanie 
warunków, w jakich modyfikacje koncesji 
w okresie jej realizacji wymagają 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie koncesji, z uwzględnieniem 
stosownego orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nowe 
postępowanie o udzielenie koncesji 
wymagane jest w przypadku istotnych 
zmian pierwotnej koncesji, wskazujących 
na zamiar stron dotyczący renegocjacji 
istotnych warunków tej koncesji. Ma to 
miejsce szczególnie w sytuacji, gdy 
zmienione warunki mogłyby wpłynąć na 
wynik postępowania, jeżeli zostałyby 
uwzględnione w pierwotnym 
postępowaniu. Wyjątkowe i tymczasowe 
przedłużenie okresu ważności koncesji 
mające na celu wyłącznie zapewnienie 
ciągłości świadczenia usług do czasu 
udzielenia nowej koncesji nie powinno w 
normalnych okolicznościach oznaczać 
istotnej zmiany pierwotnej koncesji.

(34) Niezbędne jest doprecyzowanie 
warunków, w jakich modyfikacje koncesji 
w okresie jej realizacji wymagają 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie koncesji, z uwzględnieniem 
stosownego orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Każdą 
koncesję w okresie jej ważności można 
zmienić za pomocą aneksu. Nowe 
postępowanie o udzielenie koncesji 
wymagane jest natomiast w przypadku 
istotnych zmian pierwotnej koncesji, 
wskazujących na zamiar stron dotyczący 
renegocjacji istotnych warunków tej 
koncesji.

Or. fr

Poprawka 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Niezbędne jest doprecyzowanie 
warunków, w jakich modyfikacje koncesji 
w okresie jej realizacji wymagają 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie koncesji, z uwzględnieniem 
stosownego orzecznictwo Trybunału 

(34) Niezbędne jest doprecyzowanie 
warunków, w jakich modyfikacje koncesji 
w okresie jej realizacji wymagają 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie koncesji, z uwzględnieniem 
stosownego orzecznictwo Trybunału 
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Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nowe 
postępowanie o udzielenie koncesji 
wymagane jest w przypadku istotnych 
zmian pierwotnej koncesji, wskazujących 
na zamiar stron dotyczący renegocjacji 
istotnych warunków tej koncesji. Ma to 
miejsce szczególnie w sytuacji, gdy 
zmienione warunki mogłyby wpłynąć na 
wynik postępowania, jeżeli zostałyby 
uwzględnione w pierwotnym 
postępowaniu. Wyjątkowe i tymczasowe 
przedłużenie okresu ważności koncesji 
mające na celu wyłącznie zapewnienie 
ciągłości świadczenia usług do czasu 
udzielenia nowej koncesji nie powinno w 
normalnych okolicznościach oznaczać 
istotnej zmiany pierwotnej koncesji.

Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Każdą 
koncesję w okresie jej ważności można 
zmienić za pomocą aneksu. Nowe 
postępowanie o udzielenie koncesji 
wymagane jest natomiast w przypadku 
istotnych zmian pierwotnej koncesji, 
wskazujących na zamiar stron dotyczący 
renegocjacji istotnych warunków tej 
koncesji. Ma to miejsce szczególnie w 
sytuacji, gdy zmienione warunki mogłyby 
wpłynąć na wynik postępowania, jeżeli 
zostałyby uwzględnione w pierwotnym 
postępowaniu. Wyjątkowe i tymczasowe 
przedłużenie okresu ważności koncesji 
mające na celu wyłącznie zapewnienie 
ciągłości świadczenia usług do czasu 
udzielenia nowej koncesji nie powinno w 
normalnych okolicznościach oznaczać 
istotnej zmiany pierwotnej koncesji. 
Koncesjodawca i koncesjonariusz 
powstrzymują się jednakże przed 
dokonywaniem pod koniec ważności 
umowy przedłużeń motywowanych 
inwestycjami, które nie są niezbędne do 
wykonania koncesji i których jedynym 
celem byłoby jej przedłużenie. 

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do poprawki do art. 42.

Poprawka 369
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34 a) Ponieważ koncesje są często 
umowami długoterminowymi, dla oceny 
ich wartości zasadnicze znaczenie ma 
aktualizowanie – za każdym razem, gdy 
występuje kwestia takiej oceny –
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odnośnych danych ilościowych. W ten 
sposób podejście prawne będzie można 
doskonale uspójnić z rzeczywistością 
ekonomiczną i finansową umowy 
koncesji. 

Or. fr

Uzasadnienie

Spójność z poprawkami do artykułów.

Poprawka 370
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające mogą napotkać okoliczności 
zewnętrzne, których nie mogły przewidzieć 
w momencie udzielania koncesji. W takim 
przypadku niezbędny jest pewien stopień 
elastyczności w celu dostosowania 
koncesji do tych okoliczności bez 
konieczności przeprowadzania nowego 
postępowania o udzielenie koncesji. 
Pojęcie nieprzewidzianych okoliczności, 
których instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający, działający z 
należytą starannością, nie mogli 
przewidzieć, odnosi się do okoliczności, 
których nie można było przewidzieć 
pomimo odpowiednio starannego 
przygotowania pierwotnego postępowania 
o udzielenie zamówienia przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający, 
biorąc pod uwagę dostępne środki, 
charakter i cechy danego projektu, dobre 
praktyki właściwe dla danej dziedziny oraz 
konieczność zagwarantowania 
odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami 
wykorzystywanymi na przygotowanie 
postępowania a jego przewidywalną 

(35) Koncesjodawca może napotkać 
okoliczności zewnętrzne, których nie mógł
przewidzieć w momencie udzielania 
koncesji. W takim przypadku niezbędny 
jest pewien stopień elastyczności w celu 
dostosowania koncesji do tych 
okoliczności bez konieczności 
przeprowadzania nowego postępowania o 
udzielenie koncesji.
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wartością. Nie ma ono jednak 
zastosowania w sytuacjach, w których 
modyfikacja powoduje zmianę charakteru 
całego zamówienia, na przykład przez 
zastąpienie zamawianych robót 
budowlanych, dostaw lub usług innym 
przedmiotem zamówienia lub przez 
całkowitą zmianę rodzaju zamówienia, 
ponieważ w takiej sytuacji można 
zakładać hipotetyczny wpływ na wynik.

Or. fr

Poprawka 371
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Zgodnie z zasadami równego 
traktowania i przejrzystości, zwycięskiego 
oferenta nie można zastąpić innym 
wykonawcą bez ponownego otwarcia 
koncesji na konkurencję. Zwycięski oferent 
realizujący koncesję może jednak w trakcie 
realizacji koncesji podlegać pewnym 
zmianom strukturalnym, takim jak czysto 
wewnętrzne reorganizacje, fuzje i przejęcia 
czy postępowanie upadłościowe, lub zostać 
zastąpiony na podstawie klauzuli umownej 
znanej wszystkim oferentom i zgodnie z 
zasadami równego traktowania i 
przejrzystości. Tego rodzaju zmiany 
strukturalne nie powinny automatycznie
wiązać się z wymogiem przeprowadzenia 
nowego postępowania o udzielenie 
koncesji dla wszystkich koncesji 
realizowanych przez ten podmiot.

(36) Zgodnie z zasadami równego 
traktowania i przejrzystości, zwycięskiego 
oferenta nie można zastąpić innym 
wykonawcą bez ponownego otwarcia 
koncesji na konkurencję. Zwycięski oferent 
realizujący koncesję może jednak w trakcie 
realizacji koncesji podlegać pewnym 
zmianom strukturalnym, takim jak czysto 
wewnętrzne reorganizacje, fuzje i przejęcia 
czy postępowanie upadłościowe, lub zostać 
zastąpiony na podstawie klauzuli umownej 
znanej wszystkim oferentom i zgodnie z 
zasadami równego traktowania i 
przejrzystości. Tego rodzaju zmiany 
strukturalne nie powinny wiązać się z 
wymogiem przeprowadzenia nowego 
postępowania o udzielenie koncesji dla 
wszystkich koncesji realizowanych przez 
ten podmiot.

Or. en
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Poprawka 372
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Zgodnie z zasadami równego 
traktowania i przejrzystości, zwycięskiego 
oferenta nie można zastąpić innym 
wykonawcą bez ponownego otwarcia 
koncesji na konkurencję. Zwycięski oferent 
realizujący koncesję może jednak w trakcie 
realizacji koncesji podlegać pewnym 
zmianom strukturalnym, takim jak czysto 
wewnętrzne reorganizacje, fuzje i 
przejęcia czy postępowanie upadłościowe,
lub zostać zastąpiony na podstawie 
klauzuli umownej znanej wszystkim 
oferentom i zgodnie z zasadami równego 
traktowania i przejrzystości. Tego rodzaju 
zmiany strukturalne nie powinny 
automatycznie wiązać się z wymogiem 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie koncesji dla wszystkich koncesji 
realizowanych przez ten podmiot.

(36) Zgodnie z zasadami równego 
traktowania i przejrzystości, zwycięskiego 
oferenta nie można zastąpić innym 
wykonawcą bez ponownego otwarcia 
koncesji na konkurencję. Zwycięski oferent 
realizujący koncesję może jednak w trakcie 
realizacji koncesji podlegać pewnym 
zmianom strukturalnym lub zostać 
zastąpiony na podstawie klauzuli umownej 
znanej wszystkim oferentom i zgodnie z 
zasadami równego traktowania i 
przejrzystości. Tego rodzaju zmiany 
strukturalne nie powinny automatycznie 
wiązać się z wymogiem przeprowadzenia 
nowego postępowania o udzielenie 
koncesji dla wszystkich koncesji 
realizowanych przez ten podmiot.

Or. fr

Poprawka 373
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37 a) Zgodnie z orzecznictwem 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do koncesji udzielonych po 
jej wejściu w życie.

Or. it
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Poprawka 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W celu dostosowania się do szybkich 
zmian technicznych i gospodarczych 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
w odniesieniu do elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy. Szczegóły 
techniczne i charakterystyki urządzeń do 
elektronicznego odbioru należy 
aktualizować zgodnie z postępem 
technologicznym i wymogami 
administracyjnymi; konieczne jest również 
powierzenie Komisji uprawnienia do 
ustanawiania obowiązkowych standardów 
technicznych w zakresie komunikacji 
elektronicznej w celu zagwarantowania 
kompatybilności formatów technicznych, 
procesów i przekazywanych wiadomości w 
procedurach udzielania koncesji 
przeprowadzanych z użyciem środków 
komunikacji elektronicznej, z 
uwzględnieniem postępu technologicznego 
i wymogów administracyjnych. Należy 
ponadto pilnie dostosować wykaz unijnych 
aktów ustawodawczych ustanawiających 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia, aby uwzględnić środki 
przyjęte na poziomie sektorowym. Aby 
sprostać tym wymogom, Komisja powinna 
zostać uprawniona do prowadzenia wykazu 
aktów ustawodawczych uwzględniających 
zaktualizowane metody rachunku kosztów 
cyklu życia.

(38) W celu dostosowania się do szybkich 
zmian technicznych i gospodarczych 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
w odniesieniu do elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy. Szczegóły 
techniczne i charakterystyki urządzeń do 
elektronicznego odbioru należy 
aktualizować zgodnie z postępem 
technologicznym i wymogami 
administracyjnymi; konieczne jest również 
powierzenie Komisji uprawnienia do 
ustanawiania obowiązkowych standardów 
technicznych w zakresie komunikacji 
elektronicznej, takich jak przedstawianie 
trójwymiarowych reprezentacji cyfrowych 
w przypadku udzielania zamówień na 
wykonanie robót, w celu zagwarantowania 
kompatybilności formatów technicznych, 
procesów i przekazywanych wiadomości w 
procedurach udzielania koncesji 
przeprowadzanych z użyciem środków 
komunikacji elektronicznej, z 
uwzględnieniem postępu technologicznego 
i wymogów administracyjnych. Należy 
ponadto pilnie dostosować wykaz unijnych 
aktów ustawodawczych ustanawiających 
wspólne metodyki obliczania kosztów 
cyklu życia, aby uwzględnić środki 
przyjęte na poziomie sektorowym. Aby 
sprostać tym wymogom, Komisja powinna 
zostać uprawniona do prowadzenia wykazu 
aktów ustawodawczych uwzględniających 
zaktualizowane metody rachunku kosztów 
cyklu życia.

Or. en
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Uzasadnienie

Trójwymiarowe reprezentacje cyfrowe to podstawowe narzędzia umożliwiające instytucjom 
zamawiającym usprawnienie procesu decyzyjnego w drodze projektowania, wykonywania 
oraz obsługi koncesji na realizację robót publicznych. Szereg państw członkowskich już dziś 
wymaga od oferentów przedkładania interoperacyjnych trójwymiarowych reprezentacji 
cyfrowych.

Poprawka 375
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony prawnej kandydatów oraz 
oferentów w postępowaniach o udzielenie 
koncesji, jak również skutecznego 
egzekwowania wykonywania przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz zasad Traktatu, 
dyrektywa Rady 89/665/EWG w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do stosowania procedur 
odwoławczych w zakresie udzielania 
zamówień publicznych na dostawy i roboty 
budowlane oraz dyrektywa Rady 
92/13/EWG koordynująca przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
odnoszące się do stosowania przepisów 
wspólnotowych w procedurach zamówień 
publicznych podmiotów działających w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i telekomunikacji powinny mieć 
również zastosowanie do koncesji na 
usługi oraz koncesji na roboty budowlane, 
udzielanych zarówno przez instytucje 
zamawiające, jak i podmioty zamawiające.
Należy zatem odpowiednio zmienić 
dyrektywy 89/665/EWG oraz 92/13/EWG.

skreślony

Or. en
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Poprawka 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony prawnej kandydatów oraz 
oferentów w postępowaniach o udzielenie 
koncesji, jak również skutecznego 
egzekwowania wykonywania przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz zasad Traktatu,
dyrektywa Rady 89/665/EWG w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do stosowania procedur 
odwoławczych w zakresie udzielania 
zamówień publicznych na dostawy i 
roboty budowlane oraz dyrektywa Rady 
92/13/EWG koordynująca przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
odnoszące się do stosowania przepisów 
wspólnotowych w procedurach zamówień 
publicznych podmiotów działających w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i telekomunikacji powinny 
mieć również zastosowanie do koncesji na 
usługi oraz koncesji na roboty budowlane, 
udzielanych zarówno przez instytucje 
zamawiające, jak i podmioty zamawiające. 
Należy zatem odpowiednio zmienić 
dyrektywy 89/665/EWG oraz 92/13/EWG.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Stosowanie dyrektyw w sprawie procedur odwoławczych 89/665/EWG i 92/13/EWG byłoby 
nieproporcjonalne w przypadku umów o złożoności koncesji. Celem poprawki jest 
uzasadnienie wymogów stawianych państwom członkowskim orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości UE, który w swoim wyroku w sprawie C-324/98 zobowiązał państwa 
członkowskie jedynie do tego, by dopuszczały weryfikację pod kątem tego, czy procedura 
przebiegała w sposób bezstronny.
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Poprawka 377
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) W celu zapewnienia odpowiedniej 
ochrony prawnej kandydatów oraz 
oferentów w postępowaniach o udzielenie 
koncesji, jak również skutecznego 
egzekwowania wykonywania przepisów 
niniejszej dyrektywy oraz zasad Traktatu, 
dyrektywa Rady 89/665/EWG w sprawie 
koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do stosowania procedur 
odwoławczych w zakresie udzielania 
zamówień publicznych na dostawy i 
roboty budowlane oraz dyrektywa Rady 
92/13/EWG koordynująca przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
odnoszące się do stosowania przepisów 
wspólnotowych w procedurach zamówień 
publicznych podmiotów działających w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i telekomunikacji powinny 
mieć również zastosowanie do koncesji na 
usługi oraz koncesji na roboty budowlane, 
udzielanych zarówno przez instytucje 
zamawiające, jak i podmioty zamawiające. 
Należy zatem odpowiednio zmienić 
dyrektywy 89/665/EWG oraz 92/13/EWG.

skreślony

Or. de

Poprawka 378
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Unijne prawo zamówień publicznych skreślony



PE496.581v03-00 128/187 AM\916800PL.doc

PL

nakłada na państwa członkowskie wymóg 
konsekwentnego i systematycznego 
monitorowania wdrażania i 
funkcjonowania tych przepisów w celu 
zapewnienia wydajnego i jednolitego 
stosowania unijnego prawa. W związku z 
tym w przypadku gdy państwa 
członkowskie wyznaczyły jeden organ 
krajowy odpowiedzialny za 
monitorowanie, wdrażanie i kontrolę 
zamówień publicznych, organ ten może 
realizować ten sam zakres obowiązków w 
odniesieniu do koncesji. Jeden organ 
realizujący kompleksowe zadania 
powinien zapewnić przegląd 
podstawowych trudności we wdrażaniu 
przepisów i proponować odpowiednie 
środki pozwalające zaradzić problemom o 
bardziej strukturalnym charakterze. 
Organ ten może również niezwłocznie 
przekazywać uwagi na temat 
funkcjonowania polityki w tym obszarze 
oraz uwagi na temat potencjalnych 
słabości krajowych przepisów i praktyk, 
przyczyniając się tym samym do szybkiej 
identyfikacji rozwiązań i usprawnienia 
procedur udzielania koncesji.

Or. en

Poprawka 379
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44 a) Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
uszczerbku dla kompetencji państw 
członkowskich w dziedzinie powierzania, 
określania i organizowania usług 
publicznych zgodnie z załączonym do 
traktatów Protokołem nr 29 w sprawie 
systemu publicznego nadawania w 
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państwach członkowskich.

Or. fr

Poprawka 380
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące procedur udzielania zamówień 
przez instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające w odniesieniu do koncesji, 
których szacunkowa wartość jest nie 
mniejsza niż kwoty progowe określone w 
art. 5.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące procedur udzielania zamówień 
przez instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające w odniesieniu do koncesji, 
których szacunkowa wartość jest nie 
mniejsza niż kwoty progowe określone w 
art. 5 przez jeden z następujących 
podmiotów:

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do nabywania robót budowlanych lub 
usług, w tym dostaw towarów, które są 
uboczne w stosunku do przedmiotu 
koncesji, od wykonawców wybranych 
przez:
a) instytucje zamawiające, niezależnie od 
tego, czy roboty budowlane lub usługi, a 
także związane z nimi dostawy, 
przeznaczone są do celów publicznych;

a) instytucje zamawiające;

b) podmioty zamawiające, pod warunkiem 
że roboty budowlane lub usługi, a także 
związane z nimi dostawy, przeznaczone są 
do realizacji jednego z rodzajów 
działalności, o których mowa w załączniku 
III.

b) podmioty zamawiające, pod warunkiem 
że roboty budowlane lub usługi 
przeznaczone są do realizacji jednego z 
rodzajów działalności, o których mowa w 
załączniku III.

Or. en

Poprawka 381
Liisa Jaakonsaari
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W niniejszej dyrektywie uznaje się 
zasadę swobodnego administrowania 
przez instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zgodnie z postanowieniami 
traktatów. Te ostatnie mają swobodę 
decydowania, w jaki sposób najlepiej 
zapewnić, zorganizować i zarządzić 
realizacją prac i świadczeniem usług, za 
które są odpowiedzialne zgodnie z 
ustaleniami prawnymi oraz metodami, 
które ich zdaniem są najskuteczniejszym 
sposobem zapewnienia wysokiego 
poziomu jakości, bezpieczeństwa i 
przystępności, równego traktowania oraz 
wspierania powszechego dostępu i praw 
użytkowników w dziedzinie usług 
publicznych.

Or. en

Poprawka 382
Marc Tarabella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
prawa organów publicznych wszystkich 
szczebli do podejmowania decyzji 
dotyczących tego, czy chcą one – oraz 
w jaki sposób i w jakim stopniu –
samodzielnie realizować zadania będące w 
interesie publicznym. Organy publiczne 
mogą wypełniać zadania będące w 
interesie publicznym z wykorzystaniem 
własnych zasobów bez konieczności 
zwracania się do zewnętrznych 
wykonawców. Mogą to robić we 
współpracy z innymi organami 
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publicznymi.

Or. fr

Poprawka 383
Liisa Jaakonsaari

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Szczegóły umów koncesyjnych, w tym 
informacje dotyczące przenoszenia ryzyka 
ekonomicznego oraz ewentualnych 
płatności z koncesjodawcy na wykonawcę 
są podawane do wiadomości publicznej i 
podlegają kontroli.
Wszelkie kolejne modyfikacje umowy są 
również podawane do wiadomości 
publicznej.
Państwa członkowskie zapewnieją 
podanie do wiadomości publicznej 
okresowych ocen realizacji koncesji.
Państwa członkowskie gwarantują, że w 
przypadku umów koncesyjnych na usługi 
publiczne obowiązują te same wymogi w 
zakresie przejrzystości i kontroli 
publicznej, co w przypadku usług 
świadczonych publicznie.

Or. en

Poprawka 384
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucje zamawiające, niezależnie od 
tego, czy roboty budowlane lub usługi, a 

a) instytucje zamawiające;
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także związane z nimi dostawy, 
przeznaczone są do celów publicznych;

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka wynika z założenia, że ze względu na strukturę umowy koncesji, która sprawia, że 
związane z pracami lub usługami ryzyko ekonomiczne przeniesione jest na koncesjonariusza, 
bardzo mało prawdopodobne jest, by instytucje zamawiające angażowały się w koncesje 
zawierane na roboty lub usługi, które nie są przeznaczone do celów publicznych (lub nie służą 
interesowi ogólnemu). 

Poprawka 385
Werner Kuhn

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania, jeżeli instytucja 
zamawiająca wypełnia ciążące na niej w 
interesie publicznym zadania własnymi 
środkami lub we współpracy z innymi 
instytucjami zamawiającymi.

Or. de

Poprawka 386
Pier Antonio Panzeri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na 
warunki zatrudnienia, w tym prawo, 
zasady i normy środowiskowe, dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, socjalne i 
odnoszące się do pracy określone przez 
Unię oraz zapisane w ustawodawstwie 
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krajowym oraz układach zbiorowych, 
które mają zastosowanie tam, gdzie ma 
miejsce realizacja robót i dostaw oraz 
świadczenie usług.

Or. en

Poprawka 387
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa określa zasady 
przyznawania koncesji. Zatem zarówno 
dyrektywa w sprawie udzielania zamówień 
publicznych, jak i dyrektywa w sprawie 
udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych nie mają zastosowania do 
koncesji zdefiniowanych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Stosowanie niniejszej dyrektywy 
podlega art. 36, 51, 62 i 346 TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest częścią pakietu mającego na celu zagwarantowanie, że niniejsza 
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dyrektywa oraz dyrektywa w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień 
na roobty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (2009/81/WE), jak również odnośne artykuły traktatu 
nie będą się ze sobą zazębiać.

Poprawka 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do procedur udzielania przez 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające koncesji, o których mowa 
w art. 1 ust. 1, zastosowanie mają 
wyłącznie przepisy niniejszej dyrektywy. 
Przepisy dyrektywy o zamówieniach 
publicznych oraz dyrektywy o udzielaniu 
zamówień przez podmioty działające w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych nie mają 
zastosowania – w tym również 
odpowiednio – do koncesji, o których 
mowa w ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie udzielania koncesji powinna zawierać przepisy końcowe. Nie powinno 
się stosować przepisów wynikających z dyrektywy o zamówieniach publicznych lub dyrektywy 
o udzielaniu zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i usług pocztowych.

Poprawka 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania, jeżeli instytucja 
zamawiająca wypełnia ciążące na niej w 
interesie publicznym zadania własnymi 
środkami lub we współpracy z innymi 
instytucjami zamawiającymi.

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie zostało zaczerpnięte z wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach 
C-324/07 (Coditel Brabant, pkt 48 i 49) oraz C 480/06 (Stadtreinigung Hamburg, pkt 45).

Poprawka 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
prawo władz publicznych któregokolwiek 
szczebla do decydowania o tym, czy same 
będą wykonywać roboty lub usłgi 
publiczne, przy wykorzystaniu własnych 
zasobów wewnętrznych i bez obowiązku 
przyznawania koncesji innym 
wykonawcom zewnętrznym. Zadania te 
mogą być wykonywane we współpracy z 
innymi publicznymi instytucjami 
zamawiającymi.

Or. en

Poprawka 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

2a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do aktów lub umów, za 
pomocą których państwo lub organ 
publiczny lub podmiot przyznaje 
wykonawcy prawo do wykorzystania 
pewnych domen publicznych lub zasobów 
w przypadku, gdy państwo, organ 
publiczny, bądź podmiot ustalają:
a) warunki ogólne wykonywania 
działalności gospodarczej bez uzyskania 
prawa do realizacji konkretnych robót lub 
usług oferowanych przez wykonawcę lub
b) warunki korzystania z pewnych domen 
publicznych lub zasobów, takich jak 
umowy dzierżawy gruntu. W tym celu nie 
ma znaczenia – w przypadku 
wykorzystywania gruntów lub domen 
publicznych – że roboty prowadzone są w 
celu poprawy lub stworzenia 
infrastruktury na takim gruncie lub w 
takiej domenie publicznej, jeżeli 
działalność gospodarcza prowadzona 
przez wykonawcę utrzymuje dominujący 
charakter wykonywania tych robót.

Or. en

Uzasadnienie

Punkt 6 preambuły proponowanej dyrektywy wyłącza z zakresu jej stosowania umowy 
zawarte pomiędzy władzami państwowymi lub publicznymi a przedsiębiorstwami, które 
umożliwiają tym ostatnim jedynie prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pewnych 
uregulowanych wymogów lub zezwalają im na korzystanie z publicznego gruntu lub domeny. 
Jest to typowe w wielu portach europejskich, gdzie państwo jest właścicielem gruntu i 
infrastruktury wykorzystywanej przez operatorów portowych, a także w przypadku 
publicznych koncesji morskich do celów turystycznych i rekreacyjnych.

Poprawka 393
Lara Comi

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

2 a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do koncesji, które zostaną udzielone po jej 
wejściu w życie.

Or. it

Poprawka 394
Evelyne Gebhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie narusza: 
a) prawa pracy, tzn. jakichkolwiek 
przepisów prawnych lub postanowień 
umownych dotyczących warunków 
zatrudnienia, warunków pracy, w tym 
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz 
stosunków między pracodawcami a 
pracownikami, które państwa 
członkowskie stosują zgodnie z prawem 
krajowym przy poszanowaniu prawa 
wspólnotowego. Niniejsza dyrektywa nie 
narusza również ustawodawstwa państw 
członkowskich dotyczącego 
zabezpieczenia społecznego.
b) korzystania z praw podstawowych 
uznanych w państwach członkowskich 
oraz w prawie wspólnotowym. Nie 
narusza również prawa do negocjowania, 
zawierania i egzekwowania układów 
zbiorowych i podejmowania akcji 
protestacyjnych zgodnie z prawem 
krajowym i praktykami krajowymi, które 
są zgodne z prawem Unii.
c) prawa państw członkowskich do 
definiowania, w zgodzie z prawem 
wspólnotowym, usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym, a także 
do określania, w jaki sposób usługi te 
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powinny być zorganizowane 
i finansowane przy poszanowaniu 
przepisów dotyczących pomocy państwa, 
oraz ustalania szczegółowych wymogów, 
którym podlegają.

Or. de

Poprawka 395
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do usług w ogólnym 
interesie gospodarczym określonych przez 
państwa członkowskie ani nie ma na nie 
pośredniego wpływu. Przepisy niniejszej 
dyrektywy zachowują we wszystkich 
przypadkach rolę usług świadczonych w 
ogólnym interesie gospodarczym, w 
szczególności w zakresie wspierania 
spójnosci społecznej i terytorialnej.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 TFUE oraz protokołem 26 doń koieczne jest zachowanie w całości misji 
prowadzonych w iteresie ogólym, w tym status prawy usługodawców (podmiot publiczny lub 
prywatny), ich finansowanie, zobowiązania oraz ich organizację. Usługi świadczone w 
ogólym interesie (gospodarczym) powinny być całkowicie wyłączone z niniejszej dyrektywy, 
która nie powinna mieć na nie żadnego wpływu.

Poprawka 396
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Zasada swobodnego administrowania 

przez organy publiczne
W niniejszej dyrektywie uznaje się zasadę 
swobodnego administrowania przez 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zgodnie z postanowieniami 
traktatów. Te ostatnie mają swobodę 
decydowania, w jaki sposób najlepiej 
zapewnić, zorganizować i zarządzić 
realizacją prac i świadczeniem usług, za 
które są odpowiedzialne zgodnie z 
ustaleniami prawnymi oraz metodami, 
które ich zdaniem są najskuteczniejszym 
sposobem zapewnienia wysokiego 
poziomu jakości, bezpieczeństwa i 
przystępności, równego traktowania oraz 
wspierania powszechego dostępu i praw 
użytkowników w dziedzinie usług 
publicznych.

Or. en

Poprawka 397
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Zasada swobodnego administrowania 

przez organy publiczne
Niniejsza dyrektywa uznaje zasadę 
swobodnego administrowania przez 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zgodnie z unijną zasadą 
pomocniczości oraz obowiązującymi 
przepisami krajowymi. W oparciu 
o przepisy prawne poszczególnych państw 
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członkowskich mają one swobodę 
decydowania o sposobie administrowania, 
który wybiorą do wykonywania robót 
budowlanych lub świadczenia usług, 
a także o tym, czy bezpośrednio wykonują 
roboty budowlane lub świadczą usługi 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy, czy też 
zlecają je podmiotom trzecim. 

Or. de

Uzasadnienie

Potwierdzenie faktu, że dyrektywa nie narusza zasady swobodnego administrowania przez 
organy publiczne i nie narzuca państwom członkowskim ani organom publicznym żadnych 
przepisów na temat tego, czy daną usługę ma świadczyć państwo czy osoba trzecia. Zasada ta 
ma również zastosowanie zwłaszcza do delikatnego obszaru usług świadczonych w ogólnym 
interesie lub usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Poprawka 398
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 a
Zasada swobodnego administrowania 

przez organy publiczne
1. W niniejszej dyrektywie uznaje się 
zasadę swobodnego administrowania 
przez instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zgodnie z postanowieniami 
traktatów UE. Te ostatnie mają swobodę 
decydowania, w jaki sposób najlepiej 
zapewnić, zorganizować i zarządzić 
realizacją prac i świadczeniem usług, za 
które są odpowiedzialne zgodnie z 
ustaleniami prawnymi oraz metodami, 
które ich zdaniem są najskuteczniejszym 
sposobem zapewnienia wysokiego 
poziomu jakości, bezpieczeństwa i 
przystępności, równego traktowania oraz 
wspierania powszechego dostępu i praw 
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użytkowników w dziedzinie usług 
publicznych.
2. Niniejsza dyrektywa nie ogranicza 
swobody państw członkowskich w zakresie 
zdefiniowania, w zgodzie z prawem 
unijnym, usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym, określania, w jaki 
sposób usługi te powinny być 
zorganizowane i finansowane, zgodnie z 
zasadami pomocy państwa, oraz ustalania 
szczegółowych wymogów, którym 
podlegają.

Or. en

Poprawka 399
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 a
Zasada swobodnego administrowania 

przez organy publiczne
Niniejsza dyrektywa uznaje zasadę 
swobodnego administrowania przez 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zgodnie z obowiązującymi 
przepisami krajowymi. Mają one swobodę 
decydowania o sposobie zarządzania, 
który uznają za najwłaściwszy do 
wykonywania robót budowlanych i 
świadczenia usług, za które są 
odpowiedzialne, w oparciu o formę 
prawną i tryb uznane przez nie za 
najbardziej skuteczne.
Na mocy art. 14 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
jego Protokołu nr 26 nie jest ani celem 
ani skutkiem niniejszej dyrektywy 
zalecanie konkretnej formy prawnej 
zainteresowanym organom publicznym.



PE496.581v03-00 142/187 AM\916800PL.doc

PL

Or. fr

Poprawka 400
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 b
Zasady przejrzystości stosowane przez 

władze publiczne
Szczegóły umów koncesyjnych, w tym 
informacje dotyczące przenoszenia ryzyka 
ekonomicznego oraz ewentualnych 
płatności z koncesjodawcy na wykonawcę 
są podawane do wiadomości publicznej i 
podlegają kontroli. 
Wszelkie kolejne modyfikacje umowy są 
również podawane do wiadomości 
publicznej.
Państwa członkowskie zapewnieją 
podanie do wiadomości publicznej 
okresowych ocen realizacji koncesji.
Państwa członkowskie gwarantują, że w 
przypadku umów koncesyjnych na usługi 
publiczne obowiązują te same wymogi w 
zakresie przejrzystości i kontroli 
publicznej, co w przypadku usług 
świadczonych publicznie. 

Or. en

Poprawka 401
Pier Antonio Panzeri

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

Artykuł 1 b
Zasady przejrzystości stosowane przez 

władze publiczne
Szczegóły umów koncesyjnych, w tym 
informacje dotyczące przenoszenia ryzyka 
ekonomicznego oraz ewentualnych 
płatności z koncesjodawcy na wykonawcę 
są podawane do wiadomości publicznej i 
podlegają kontroli. 
Wszelkie kolejne modyfikacje umowy są 
również podawane do wiadomości 
publicznej.
Państwa członkowskie zapewnieją 
podanie do wiadomości publicznej 
okresowych ocen realizacji koncesji.

Or. en

Poprawka 402
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „koncesja publiczna na roboty 
budowlane” oznacza umowę o charakterze 
odpłatnym zawieraną na piśmie pomiędzy 
co najmniej jedną instytucją zamawiającą
a co najmniej jednym wykonawcą, której 
przedmiotem jest wykonanie robót 
budowlanych, w przypadku której 
wynagrodzenie za roboty budowlane, 
które mają być wykonane, stanowi albo 
wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem 
umowy, albo takie prawo wraz z 
płatnością;

(2) „koncesja na roboty budowlane” 
oznacza umowę o charakterze odpłatnym 
zawieraną na piśmie, za pomocą której co 
najmniej jedna instytucja zamawiająca 
powierza wykonanie robót budowlanych
co najmniej jednemu wykonawcy, i w 
przypadku której wynagrodzenie za to 
oddelegowanie stanowi albo wyłącznie 
prawo do eksploatacji obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem 
umowy, albo takie prawo wraz z 
płatnością;

Or. en
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Poprawka 403
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „koncesja publiczna na roboty 
budowlane” oznacza umowę o charakterze 
odpłatnym zawieraną na piśmie pomiędzy
co najmniej jedną instytucją zamawiającą 
a co najmniej jednym wykonawcą, której 
przedmiotem jest wykonanie robót 
budowlanych, w przypadku której 
wynagrodzenie za roboty budowlane, które 
mają być wykonane, stanowi albo 
wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem 
umowy, albo takie prawo wraz z 
płatnością;

(2) a) „koncesja na roboty budowlane” 
oznacza umowę o charakterze odpłatnym 
zawieraną na piśmie, na mocy której co 
najmniej jedna instytucja zamawiająca lub 
co najmniej jeden podmiot zamawiający 
zlecają wykonanie robót budowlanych co 
najmniej jednemu wykonawcy i w 
przypadku której wynagrodzenie za takie 
zlecenie stanowi albo wyłącznie prawo do 
eksploatacji obiektu budowlanego 
będącego przedmiotem umowy, albo takie 
prawo wraz z płatnością;

b) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie, na mocy której co najmniej jedna 
instytucja zamawiająca lub co najmniej 
jeden podmiot zamawiający zlecają 
świadczenie usługi co najmniej jednemu 
wykonawcy i w przypadku której 
wynagrodzenie za takie zlecenie stanowi 
albo wyłącznie prawo do świadczenia 
usługi będącej przedmiotem umowy, albo 
takie prawo wraz z płatnością.
Przyznanie prawa do eksploatacji obiektu 
budowlanego lub świadczenia usług, o 
których mowa w lit. a) i b), obejmuje 
przeniesienie na koncesjonariusza 
zasadniczej części ryzyka ekonomicznego 
związanego z eksploatacją tych obiektów 
budowlanych lub świadczeniem usług, 
definiowanego jako ryzyko narażenia na 
niepewną sytuację rynkową. Uznaje się, że 
koncesjonariusz przejmuje zasadniczą 
część ryzyka eksploatacyjnego, jeśli w 
normalnych warunkach eksploatacyjnych 
nie ma gwarancji odzyskania 
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poniesionych nakładów inwestycyjnych 
ani kosztów poniesionych w związku z 
eksploatacją obiektów budowlanych lub 
świadczeniem usług będących 
przedmiotem koncesji.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie poprawki 44. sprawozdawcy: koncesja na roboty budowlane lub usługi 
niekoniecznie zakłada istnienia na początku odpowiedzialności instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego (np. budowa parkingu i zarządzanie nim). Uściślenie stosowania 
definicji „prawo do eksploatacji obiektów budowlanych lub świadczenia usług” do koncesji 
na roboty budowlane i na usługi, a nie tylko do koncesji na usługi.

Poprawka 404
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „koncesja publiczna na roboty 
budowlane” oznacza umowę o charakterze 
odpłatnym zawieraną na piśmie pomiędzy 
co najmniej jedną instytucją zamawiającą
a co najmniej jednym wykonawcą, której 
przedmiotem jest wykonanie robót 
budowlanych, w przypadku której 
wynagrodzenie za roboty budowlane, które 
mają być wykonane, stanowi albo 
wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem 
umowy, albo takie prawo wraz z 
płatnością;

(2) a) „koncesja na roboty budowlane” 
oznacza umowę o charakterze odpłatnym 
zawieraną na piśmie, za pomocą której co 
najmniej jedna instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający powierza wykonanie 
robót budowlanych co najmniej jednemu 
wykonawcy, w przypadku której 
wynagrodzenie za to oddelegowanie 
stanowi albo wyłącznie prawo do 
eksploatacji obiektu budowlanego 
będącego przedmiotem umowy, albo takie 
prawo wraz z płatnością;

b) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie, na podstawie której co najmniej 
jedna instytucja zamawiająca lub jeden 
podmiot zamawiający powierza 
świadczenie usług, za które ponosi 
odpowiedzialność, co najmniej jednemu 
wykonawcy, w przypadku której 
wynagrodzenie za to oddelegowanie
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stanowi albo wyłącznie prawo do 
korzystania z usługi bedącej przedmiotem 
umowy, albo takie prawo wraz z 
płatnością;

Prawo do eksploatacji obiektów lub 
korzystania z usług oznaczać będzie 
przeniesienie na koncesjonariusza 
znacznego ryzyka gospodarczego 
związanego z eksploatacją tych obiektów 
lub korzystaniem z tych usług określanego 
jako ryzyko narażenia na 
niebezpieczeństwa rynku i obejmującego 
zarówno ryzyko związane z popytem, jak i 
z podażą. Uznaje się, że koncesjonariusz 
przejmuje zasadniczą część ryzyka 
ekonomicznego wykonywania koncesji w 
przypadkach, gdy w normalnych 
warukach eksploatacji i zgodnie z 
postanowieniami umowy, nie ma 
gwarancji odzyskania poniesionych 
nakładów inwestycyjnych ani kosztów 
poniesionych w związku z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług będących 
przedmiotem koncesji.

Or. en

Poprawka 405
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „koncesja publiczna na roboty 
budowlane” oznacza umowę o charakterze 
odpłatnym zawieraną na piśmie pomiędzy
co najmniej jedną instytucją zamawiającą 
a co najmniej jednym wykonawcą, której 
przedmiotem jest wykonanie robót 
budowlanych, w przypadku której 
wynagrodzenie za roboty budowlane, które 
mają być wykonane, stanowi albo 

(2) a) „koncesja na roboty budowlane” 
oznacza umowę o charakterze odpłatnym 
zawieraną na piśmie, na mocy której co 
najmniej jedna instytucja zamawiająca lub 
co najmniej jeden podmiot zamawiający 
powierzają odpowiedzialność za 
wykonanie robót budowlanych, za które są 
odpowiedzialne, co najmniej jednemu 
wykonawcy i w przypadku której 
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wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem 
umowy, albo takie prawo wraz z 
płatnością;

wynagrodzenie za takie powierzenie 
odpowiedzialności stanowi albo wyłącznie 
prawo do eksploatacji obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem 
umowy, albo takie prawo wraz z 
płatnością;

Or. fr

Uzasadnienie

Redakcyjne dostosowanie do kontekstu koncesji.

Poprawka 406
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie, na mocy której co najmniej jedna 
instytucja zamawiająca lub co najmniej 
jeden podmiot zamawiający powierzają 
odpowiedzialność za świadczenie usługi, 
za którą są odpowiedzialne, co najmniej 
jednemu wykonawcy i w przypadku której 
wynagrodzenie za takie powierzenie 
odpowiedzialności stanowi albo wyłącznie 
prawo do świadczenia usługi będącej 
przedmiotem umowy, albo takie prawo 
wraz z płatnością.
Przyznanie prawa do eksploatacji obiektu 
budowlanego lub świadczenia usług 
obejmuje przeniesienie na 
koncesjonariusza zasadniczej części 
ryzyka ekonomicznego związanego z 
eksploatacją tych obiektów budowlanych 
lub świadczeniem usług, definiowanego 
jako ryzyko narażenia na niepewną 
sytuację rynkową, bez względu na to, czy 
chodzi o ryzyko związane z podażą czy z 
popytem. Uznaje się, że koncesjonariusz 
przejmuje zasadniczą część ryzyka 
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eksploatacyjnego, jeśli w normalnych 
warunkach eksploatacyjnych nie ma 
gwarancji odzyskania poniesionych 
nakładów inwestycyjnych ani kosztów 
poniesionych w związku z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub świadczeniem 
usług będących przedmiotem koncesji.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka redakcyjna i wprowadzenie pojęcia przeniesienia zasadniczej części ryzyka, 
stosowanego częściej niż „zasadnicze ryzyko”.

Poprawka 407
Pier Antonio Panzeri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) a) „koncesja na roboty budowlane” 
oznacza umowę o charakterze odpłatnym 
zawieraną na piśmie, za pomocą której co 
najmniej jedna instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający powierza 
wykonanie robót budowlanych co 
najmniej jednemu wykonawcy, i w 
przypadku której wynagrodzenie za to 
oddelegowanie stanowi albo wyłącznie 
prawo do eksploatacji obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem 
umowy, albo takie prawo wraz z 
płatnością;
b) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie, na podstawie której co najmniej 
jedna instytucja zamawiająca lub jeden 
podmiot zamawiający powierza 
świadczenie usług, za które ponosi 
odpowiedzialność, co najmniej jednemu 
wykonawcy, w przypadku której 
wynagrodzenie za to oddelegowanie 
stanowi albo wyłącznie prawo do 
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korzystania z usługi bedącej przedmiotem 
umowy, albo takie prawo wraz z 
płatnością;
Prawo do eksploatacji obiektów lub 
korzystania z usług oznaczać będzie 
przeniesienie na koncesjonariusza 
znacznego ryzyka gospodarczego 
związanego z eksploatacją tych obiektów 
lub korzystaniem z tych usług określanego 
jako ryzyko narażenia na 
niebezpieczeństwa rynku i obejmującego 
zarówno ryzyko związane z popytem, jak i 
z podażą. Uznaje się, że koncesjonariusz 
przejmuje zasadniczą część ryzyka 
ekonomicznego wykonywania koncesji w 
przypadkach, gdy w normalnych 
warukach eksploatacji i zgodnie z 
postanowieniami umowy, nie ma 
gwarancji odzyskania poniesionych 
nakładów inwestycyjnych ani kosztów 
poniesionych w związku z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług będących 
przedmiotem koncesji.

Or. en

Poprawka 408
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „koncesja na usługi” oznacza umowę 
o charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie, na podstawie której co najmniej 
jedna instytucja zamawiająca lub jeden 
podmiot zamawiający powierza 
świadczenie usług, za które ponosi 
odpowiedzialność, co najmniej jednemu 
wykonawcy, w przypadku której 
wynagrodzenie za to oddelegowanie 
stanowi albo wyłącznie prawo do 
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korzystania z usługi bedącej przedmiotem 
umowy, albo takie prawo wraz z 
płatnością.
Prawo do eksploatacji obiektów lub 
korzystania z usług oznaczać będzie 
przeniesienie na koncesjonariusza 
znacznego ryzyka gospodarczego 
związanego z eksploatacją tych obiektów 
lub korzystaniem z tych usług określanego 
jako ryzyko narażenia na 
niebezpieczeństwa rynku i obejmującego 
zarówno ryzyko związane z popytem, jak i 
z podażą. Uznaje się, że koncesjonariusz 
przejmuje zasadniczą część ryzyka 
ekonomicznego wykonywania koncesji w 
przypadkach, gdy w normalnych 
warukach eksploatacji i zgodnie z 
postanowieniami umowy, nie ma 
gwarancji odzyskania poniesionych 
nakładów inwestycyjnych ani kosztów 
poniesionych w związku z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług będących 
przedmiotem koncesji.

Or. en

Poprawka 409
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „koncesja na roboty budowlane” 
oznacza umowę o charakterze odpłatnym 
zawieraną na piśmie pomiędzy co 
najmniej jednym podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 
wykonawcą, której przedmiotem jest 
wykonanie robót budowlanych, w 
przypadku której wynagrodzenie za roboty 
budowlane, które mają być wykonane, 
stanowi albo wyłącznie prawo do 

skreślony
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eksploatacji obiektu budowlanego 
będącego przedmiotem umowy, albo takie 
prawo wraz z płatnością;

Or. en

Poprawka 410
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „koncesja na roboty budowlane” 
oznacza umowę o charakterze odpłatnym 
zawieraną na piśmie pomiędzy co 
najmniej jednym podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 
wykonawcą, której przedmiotem jest 
wykonanie robót budowlanych, w 
przypadku której wynagrodzenie za roboty 
budowlane, które mają być wykonane, 
stanowi albo wyłącznie prawo do 
eksploatacji obiektu budowlanego 
będącego przedmiotem umowy, albo takie 
prawo wraz z płatnością;

skreślony

Or. en

Poprawka 411
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „wykonanie robót budowlanych” 
oznacza realizację albo zarówno 
zaprojektowanie, jak i wykonanie robót 
budowlanych związanych z jednym z 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku I, lub obiektu budowlanego, 

skreślony
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lub realizacja, za pomocą dowolnych 
środków, obiektu budowlanego 
odpowiadającego wymogom określonym 
przez instytucję zamawiającą mającą 
decydujący wpływ na rodzaj lub projekt 
obiektu;

Or. en

Poprawka 412
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „wykonanie robót budowlanych” 
oznacza realizację albo zarówno 
zaprojektowanie, jak i wykonanie robót 
budowlanych związanych z jednym z 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku I, lub obiektu budowlanego, lub 
realizacja, za pomocą dowolnych środków, 
obiektu budowlanego odpowiadającego 
wymogom określonym przez instytucję 
zamawiającą mającą decydujący wpływ na 
rodzaj lub projekt obiektu;

(5) „wykonanie robót budowlanych” 
oznacza realizację albo zarówno 
zaprojektowanie, jak i wykonanie robót 
budowlanych związanych z jednym z 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku I, lub obiektu budowlanego, lub 
realizacja, za pomocą dowolnych środków, 
obiektu budowlanego odpowiadającego 
wymogom określonym przez 
koncesjodawcę mającą decydujący wpływ 
na rodzaj lub projekt obiektu;

Or. en

Poprawka 413
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „koncesja na usługi” oznacza umowę 
o charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie pomiędzy co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 

skreślony
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wykonawcą, której przedmiotem jest 
świadczenie usług innych niż usługi 
wymienione w pkt 2) i 4), w przypadku 
której wynagrodzenie za usługi, które 
mają być świadczone, stanowi albo 
wyłącznie prawo do świadczenia usług 
będących przedmiotem umowy, albo takie 
prawo wraz z płatnością;

Or. en

Poprawka 414
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie pomiędzy co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 
wykonawcą, której przedmiotem jest 
świadczenie usług innych niż usługi 
wymienione w pkt 2) i 4), w przypadku 
której wynagrodzenie za usługi, które 
mają być świadczone, stanowi albo 
wyłącznie prawo do świadczenia usług 
będących przedmiotem umowy, albo takie 
prawo wraz z płatnością;

(7) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie za pośrednictwem której co 
najmniej jedna instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający powierza świadczeie 
usługi, za które jest odpowiedzialny co 
najmniej jednemu wyknoawcy i w 
przypadku której wynagrodzenie za tę 
delegację stanowi albo wyłącznie prawo do 
korzystania z usług będących
przedmiotem umowy, albo takie prawo 
wraz z płatnością. Natomiast niektóre akty 
państwa, takie jak upoważnienia, 
zezwolenia lub licencje, na podstawie 
których państwo lub organ publiczny 
określa warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej, której przedmiotem jest 
prawo do oferowania usług społecznych 
lub prawa do zawierania umów, za 
pomocą których koncesjodawca zapewnia 
wykonawcy prawo do eksploatacji 
pewnych doment publicznych lub 
zasobów, lub przyznaje prawa korzystania 
z dróg, nie powinny być uznawane za 
koncesje o tyle, o ile określają one jedynie 
ogólne warunki korzystania z nich nie 
czyniąc organu publicznego odbiorcą 
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konkretnych robót budowlanych lub usług 
świadczonych przez podmiot zamawiający.

Or. en

Uzasadnienie

Nadal brak jasności, a co za tym idzie pewności prawnej w definicji koncesji na usługi. W 
każdym przypadku należy zagwarantować, że działania na szczeblu państw członkowskich, 
takie jak licencje i zezwolenia, polecenia sądowe i przydzielanie sądą są wyłączone z 
koncepcji umowy koncesyjnej. Obowiązujące w państwach członkowskich procedury 
wydawania zezwoleń, ktore opierają się na założeniu, że wszystkim usługodawcom 
spełniającym pewne warunki statutowe zezwala się na świadczenie usług neizależnie od ich 
struktury prawnej, nie uznaje się na umowy dotyczące koncesji na usługi. Usługi socjane są 
przykładowo w niektórych państwach członkowskich świadczone przez niezależnych 
usługodawców. Usługodawcy ci, a także w pewnym sensie również i same środki, wymagają 
zezwolenia na mocy prawa społecznego. Zezwolenia takie powinny być wyłączone z zakresu 
stosowania dyrektywy. Aktualne sformułowanie nie przewiduje tego.

Poprawka 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie pomiędzy co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 
wykonawcą, której przedmiotem jest 
świadczenie usług innych niż usługi 
wymienione w pkt 2) i 4), w przypadku 
której wynagrodzenie za usługi, które mają 
być świadczone, stanowi albo wyłącznie 
prawo do świadczenia usług będących 
przedmiotem umowy, albo takie prawo 
wraz z płatnością;

(7) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie pomiędzy co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 
wykonawcą, której przedmiotem jest 
świadczenie usług innych niż usługi 
wymienione w pkt 2) i 4), w przypadku 
której wynagrodzenie za usługi, które mają 
być świadczone, stanowi albo wyłącznie 
prawo do świadczenia usług będących 
przedmiotem umowy, albo takie prawo 
wraz z płatnością. Procedury państw 
członkowskich, które opierają się na 
zasadzie, że wszystkim usługodawcom, 
którzy są w stanie spełnić ustalone z góry 
warunki prawne, zezwala się na 
świadczenie usług, nie są koncesjami na 
usługi pod warunkiem, że uwzględniane 
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są przy tym ogólne zasady równego 
traktowania, przejrzystości i 
niedyskryminacji;

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie pojęcia koncesji na usługi. Z myślą o pewności prawa należy jednoznacznie 
wyjaśnić, że procedury, które opierają się na powszechnym i niedyskryminacyjnym dostępie 
do rynku, umożliwiając tym samym dostęp wszystkim usługodawcom, którzy spełniają 
ustalone z góry kryteria prawne, nie są koncesjami na usługi niezależnie od tego, czy 
podstawą dopuszczenia są zezwolenia, licencje, czy umowy.

Poprawka 416
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie pomiędzy co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 
wykonawcą, której przedmiotem jest 
świadczenie usług innych niż usługi 
wymienione w pkt 2) i 4), w przypadku 
której wynagrodzenie za usługi, które mają 
być świadczone, stanowi albo wyłącznie 
prawo do świadczenia usług będących 
przedmiotem umowy, albo takie prawo 
wraz z płatnością;

(7) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie pomiędzy co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 
wykonawcą, której przedmiotem jest 
świadczenie usług innych niż usługi 
wymienione w pkt 2) i 4), w przypadku 
której wynagrodzenie za usługi, które mają 
być świadczone, stanowi albo wyłącznie 
prawo do świadczenia usług będących 
przedmiotem umowy, albo takie prawo 
wraz z płatnością, chyba że chodzi o 
zwykłe zezwolenia, a w szczególności 
zezwolenia na korzystanie z dóbr lub 
gruntów publicznych;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że zwykłe zezwolenia, np. umowy w sprawie korzystania z dróg, nie są 
przedmiotem niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 417
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie pomiędzy co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 
wykonawcą, której przedmiotem jest 
świadczenie usług innych niż usługi 
wymienione w pkt 2) i 4), w przypadku 
której wynagrodzenie za usługi, które 
mają być świadczone, stanowi albo 
wyłącznie prawo do świadczenia usług 
będących przedmiotem umowy, albo takie 
prawo wraz z płatnością;

(7) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie, na mocy której co najmniej jedna 
instytucja zamawiająca lub co najmniej 
jeden podmiot zamawiający powierzają 
odpowiedzialność za świadczenie usługi, 
za którą są odpowiedzialne, co najmniej 
jednemu wykonawcy i w przypadku której 
wynagrodzenie za takie powierzenie 
odpowiedzialności, równoznaczne z 
upoważnieniem, stanowi albo wyłącznie 
prawo do świadczenia usługi będącej
przedmiotem umowy, albo takie prawo 
wraz z płatnością. Przyznanie prawa do 
eksploatacji obiektu budowlanego lub 
świadczenia usług obejmuje przeniesienie 
na koncesjonariusza zasadniczej części 
ryzyka ekonomicznego związanego z 
eksploatacją tych obiektów budowlanych 
lub świadczeniem usług, definiowanego 
jako ryzyko narażenia na niepewną 
sytuację rynkową. Uznaje się, że 
koncesjonariusz przejmuje zasadniczą 
część ryzyka eksploatacyjnego, jeśli w 
normalnych warunkach eksploatacyjnych 
nie ma gwarancji odzyskania 
poniesionych nakładów inwestycyjnych 
ani kosztów poniesionych w związku z 
eksploatacją obiektów budowlanych lub 
świadczeniem usług będących 
przedmiotem koncesji.

Or. fr

Poprawka 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) „koncesja na usługi” oznacza umowę 
o charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie pomiędzy co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 
wykonawcą, której przedmiotem jest 
świadczenie usług innych niż usługi 
wymienione w pkt 2) i 4), w przypadku 
której wynagrodzenie za usługi, które 
mają być świadczone, stanowi albo 
wyłącznie prawo do świadczenia usług 
będących przedmiotem umowy, albo takie 
prawo wraz z płatnością; procedur państw 
członkowskich, które opierają się na 
zasadzie, że wszystkim usługodawcom, 
niezależnie od ich formy prawnej, którzy 
są w stanie spełnić ustalone z góry 
warunki prawne, zezwala się na 
świadczenie usług, nie uznaje się za 
koncesje na usługi pod warunkiem, że 
uwzględniane są przy tym ogólne zasady 
równego traktowania, przejrzystości i 
niedyskryminacji; 

Or. de

Uzasadnienie

W dyrektywie należy jednoznacznie wyjaśnić, że wszystkim potencjalnym usługodawcom 
udziela się ogólnego pozwolenia na świadczenie usług i nie wchodzą oni w zakres stosowania 
niniejszej dyrektywy.

Poprawka 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) „koncesja na usługi” oznacza umowę 
o charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie pomiędzy co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 
wykonawcą, której przedmiotem jest 
świadczenie usług innych niż usługi 
wymienione w pkt. 2) i 4), w przypadku 
której wynagrodzenie za usługi, które 
mają być świadczone, stanowi albo 
wyłącznie prawo do świadczenia usług 
będących przedmiotem umowy, albo takie 
prawo wraz z płatnością; w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy koncesjami na usługi 
nie są zezwolenia lub zwykłe zezwolenia 
na korzystanie z dóbr lub gruntów 
publicznych;

Or. de

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że niektóre dziedziny nie wchodzą w zakres stosowania niniejszej dyrektywy, 
np. umowy w sprawie korzystania z dróg, które podlegają tylko zezwoleniom publicznym i nie 
stanowią zamówień publicznych.

Poprawka 420
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „wykonawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, podmiot publiczny 
lub grupę takich osób lub podmiotów, 
które oferują wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, 
dostawę produktów lub świadczenie usług 
na rynku;

(10) „wykonawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, podmiot publiczny 
lub grupę takich osób lub podmiotów, w 
tym konsorcja przedsiębiorstw, które 
oferują wykonanie robót budowlanych lub 
obiektu budowlanego, dostawę produktów 
lub świadczenie usług na rynku;

Or. it
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Poprawka 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „środki elektroniczne” oznaczają 
korzystanie ze środków wykorzystujących 
sprzęt elektroniczny w celu przetwarzania 
(w tym także kompresji cyfrowej) i 
przechowywania danych, które są 
przesyłane, przenoszone i odbierane za 
pomocą przewodów, fal radiowych, 
środków optycznych lub innych środków 
elektromagnetycznych;

(12) „środki elektroniczne” oznaczają 
środki wykorzystujące sprzęt elektroniczny 
w celu przetwarzania (w tym także 
kompresji cyfrowej) i przechowywania 
danych, które są przesyłane, przenoszone i 
odbierane za pomocą przewodów, fal 
radiowych, środków optycznych lub 
innych środków elektromagnetycznych; w 
przypadku kocesji na wykonanie robót 
budowlanych „środki elektroniczne” 
oznaczają również stosowanie 
interoperacyjnych trójwymiarowych 
reprezentacji cyfrowych obejmujących 
projekt, wykonanie oraz obsługę budynku 
lub infrastruktury;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to podstawowe narzędzie umożliwiające instytucjom zamawiającym usprawnienie 
procesu decyzyjnego pod względem oszczędości i efektywności. Środek ten umożliwi 
zaoszczędzenie pieniędzy podatników poprzez zagwarantowanie dokonania stosunkowo 
nieskomplikowanej oceny projektów alternatywnych, a w szczególności stwierdzenie, czy inne 
oszczędności w cyklu życia zostały prawidłowo wycenione i czy dokonano ich prawidłowego 
porównania.

Poprawka 422
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „dokumenty specyfikujące koncesję” (13) „dokumenty specyfikujące koncesję” 
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oznaczają wszelkie dokumenty, które 
zostały wytworzone przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający lub 
do których odwołuje się instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający w 
celu opisania lub ustalenia elementów 
zamówienia lub postępowania, w tym 
ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacje 
techniczne, proponowane warunki
umowy, formaty przedstawiania 
dokumentów przez kandydatów i 
oferentów, informacje na temat mających 
ogólne zastosowanie obowiązków oraz 
wszelkie dokumenty dodatkowe;

oznaczają wszelkie dokumenty, które 
zostały wytworzone przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający lub 
do których odwołuje się instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający w 
celu opisania lub ustalenia elementów 
umowy koncesyjnej;

Or. en

Poprawka 423
Marc Tarabella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13 a) „proces produkcji zrównoważony 
pod względem społecznym” oznacza 
umowę koncesji wykonywaną zgodnie z 
przepisami prawnymi, zasadami i 
normami dotyczącymi zdrowia i 
bezpieczeństwa, z przepisami socjalnymi i 
prawem pracy, a zwłaszcza z 
uwzględnieniem zasady równego 
traktowania w miejscu pracy. Zasada 
równego traktowania w miejscu pracy 
dotyczy przestrzegania mających 
zastosowanie warunków zatrudnienia, 
w tym przepisów, zasad i norm w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa, prawa 
socjalnego i prawa pracy, określonych 
w prawodawstwie unijnym i krajowym, 
a także w układach zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu, w którym 
realizuje się roboty budowlane, usługi 
i dostawy;
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Or. fr

Poprawka 424
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w 
tym produkcję, transport, użytkowanie i 
utrzymanie, w czasie istnienia produktu 
lub obiektu budowlanego lub świadczenia 
usługi, od nabycia surowca lub 
pozyskania zasobów po unieszkodliwienie, 
oczyszczenie i finalizację;

(14) „cechy cyklu życia” oznacza 
jakąkolwiek część cyklu życia produktu 
lub robót lub świadczenia usług. Cechy 
cyklu życia zawarte są w produkcie w 
wyniku wyborów dokonanych w procesie 
produkcyjnym lub w innych fazach cyklu 
życia produktu niezwiązanych z 
użytkowaniem go, nawet jeżeli cechy takie 
nie są widocze w fizycznych lub 
funkcjonalnych cechach uzyskanych 
robót lub usług. Cechy cyklu życia 
odnoszące się do procesów produkcyjnych 
obejmują poszanowanie dla wymogów 
środowiskowych, zdrowotnych, 
bezpieczeństwa, wymogów prawa 
socjalnego i prawa pracy zdefiniowanych 
w prawie międzynarodowym, 
ustawodawstwie Unii Europejskiej i 
ustawodawstwie krajowym oraz w 
stosownych przypadkach w układach 
zbiorowych obowiązujących w miejscu 
realizacji robót lub usług.

Or. en

Poprawka 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „cykl życia” oznacza wszystkie (14) „cykl życia” oznacza wszystkie 
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kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w 
tym produkcję, transport, użytkowanie i 
utrzymanie, w czasie istnienia produktu lub 
obiektu budowlanego lub świadczenia 
usługi, od nabycia surowca lub pozyskania 
zasobów po unieszkodliwienie,
oczyszczenie i finalizację;

kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w 
tym produkcję, transport, użytkowanie i 
utrzymanie, w czasie istnienia produktu lub 
obiektu budowlanego lub świadczenia 
usługi, od nabycia surowca lub pozyskania 
zasobów po unieszkodliwienie
i oczyszczenie;

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ nie jest jasne, co konkretnie oznacza termin „finalizacja”, należy go skreślić.

Poprawka 426
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „cykl życia” oznacza wszystkie 
kolejne lub powiązane ze sobą etapy, w 
tym produkcję, transport, użytkowanie i 
utrzymanie, w czasie istnienia produktu 
lub obiektu budowlanego lub świadczenia 
usługi, od nabycia surowca lub pozyskania 
zasobów po unieszkodliwienie, 
oczyszczenie i finalizację;

(14) „cykl życia” oraz „proces produkcji 
zrównoważony pod względem 
społecznym” powinny określić ofertę 
najkorzystniejszą ekonomicznie na 
podstawie uwzględnienia aspektów 
społecznych i środowiskowych, 
konsekwencji wszystkich kolejnych lub
powiązanych ze sobą etapów, w tym 
produkcji, transportu, użytkowania i 
utrzymania, w czasie istnienia produktu 
lub obiektu budowlanego lub świadczenia 
usługi, od nabycia surowca lub pozyskania 
zasobów po unieszkodliwienie, 
oczyszczenie i finalizację; Instytucje 
zamawiające i pomioty zamawiające mogą 
również stosować specyfikacje techniczne 
lub kryteria udzielania koncesji do 
minimalizowania szkodliwych skutków 
społecznych i środowiskowych, a do 
maksymalizowania pozytywnych skutków 
społecznych i środowiskowych 
oferujących najbardziej opłacalne wyniki.

Or. fr
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Poprawka 427
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) „charakter odpłatny” umowa ma 
charakter odpłatny, jeśli wzajemnie 
wiążące zobowiązania, zgodnie z którymi 
wykonanie tych robót lub usług podlega 
szczególnym wymogom określonym przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, są możliwe do 
wyegzekwowania na gruncie prawa.

Or. en

Poprawka 428
Heide Rühle

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.

Przyznanie prawa do eksploatacji obiektu 
budowlanego lub świadczenia usług 
oznacza będzie przeniesienie na 
koncesjonariusza ryzyka gospodarczego 
związanego z eksploatacją tych obiektów 
lub korzystaniem z tych usług określanego 
jako ryzyko narażenia na 
niebezpieczeństwa rynku. Uznaje się, że 
koncesjonariusz przejmuje ryzyko 
ekonomiczne wykonywania koncesji, jeśli 
w normalnych warunkach eksploatacji nie 
ma gwarancji odzyskania poniesionych 
nakładów inwestycyjnych ani kosztów 
poniesionych w związku z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług będących 
przedmiotem koncesji, jednak w 
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przypadkach, gdy ryzyko wykonywania 
koncesji dla niektórych rynków jest 
ograniczone od początku, ale to 
ograniczone ryzyko jest w całości 
przenoszone na koncesjonariusza, 
warunki takie nie wykluczają 
kwalifikowania się jako koncesji.

Or. en

Poprawka 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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.

Przyznanie prawa do eksploatacji obiektu 
budowlanego lub świadczenia usług, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 7 wymaga 
przeniesienia 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. W przypadku 
przyznawania koncesji w sektorze 
działalności podlegającym zasadom lub 
przepisom, które ograniczają ryzyko 
finansowe związane z realizacją koncesji, 
uznaje się jednak, że koncesjonariusz 
przejmuje zasadniczą część ryzyka 
ekonomicznego tam, gdzie przyjmuje on 
na siebie całość lub przynajmniej znaczną 
część ryzyka ekonomicznego, jakie grozi 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiajacemu, nawet jeżeli ryzyko to 
jest od samego początku bardzo 
ograniczone z uwagi na szczegółówe 
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zasady prawa publicznego dotyczące tej 
uslugi.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja przeniesienia znacznego ryzyka, z jakim wiąże się koncesja, powinna wyraźnie 
odzwierciedlać orzecznictwo ETS (sprawy C-206/08 i C 274-09), nawet jeżeli rzeczywista 
wielkość przenoszonego ryzyka jest ograniczona przepisami prawa.

Poprawka 430
Peter Simon

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.

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. Z góry obniżone 
ryzyko związane z prowadzeniem 
działalności nie stanowi w tym wypadku 
przeszkody.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie WAZV Gotha 
(C-206/08), zgodnie z którym o koncesjach można mówić również wtedy, kiedy ryzyko 
koncesjonariusza jest z góry obniżone wskutek obowiązujących przepisów prawa publicznego.
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Poprawka 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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.

Udzielenie koncesji 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.

Or. pl

Uzasadnienie

Przyznanie prawa do eksploatacji stanowi jedynie formę wynagrodzenia właściwą dla 
koncesji dlatego proponuje się jego zastąpienie.

Poprawka 432
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ryzyko ekonomiczne może stanowić: skreślony
(a) ryzyko związane z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub popytem na 
świadczoną usługę; or
(b) ryzyko związane z dostępnością 
infrastruktury zapewnianej przez 
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koncesjonariusza lub wykorzystywanej do 
świadczenia usług użytkownikom.

Or. en

Poprawka 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ryzyko ekonomiczne może stanowić: skreślony
a) ryzyko związane z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub popytem na 
świadczoną usługę; lub
b) ryzyko związane z dostępnością 
infrastruktury zapewnianej przez 
koncesjonariusza lub wykorzystywanej do 
świadczenia usług użytkownikom.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na spójność należy zastąpić pojęcie „ryzyka ekonomicznego” pojęciem „ryzyka 
związanego z prowadzeniem działalności”, które dokładniej zdefiniowano w nowym punkcie 
8a preambuły.

Poprawka 434
Riikka Manner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ryzyko ekonomiczne może stanowić: Ryzyko wykonywania koncesji może 
stanowić:

Or. fi
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Poprawka 435
Lara Comi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ryzyko związane z dostępnością 
infrastruktury zapewnianej przez 
koncesjonariusza lub wykorzystywanej do 
świadczenia usług użytkownikom.

(b) ryzyko związane z dostępnością 
infrastruktury zapewnianej przez 
koncesjonariusza lub wykorzystywanej do 
świadczenia usług użytkownikom, w tym 
instytucjom zamawiającym.

Or. it

Poprawka 436
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy określaniu zasadniczego ryzyka 
ekonomicznego należy uwzględnić 
kryteria Eurostatu, które są niezbędne do 
ustalenia, czy inwestycja ma zostać 
zapisana w budżecie instytucji publicznej 
czy wykonawcy prywatnego, w taki 
sposób, aby uruchomić procedurę 
nadmiernego deficytu.

Or. it

Poprawka 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przyznanie prawa do eksploatacji 
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obiektu budowlanego lub świadczenia 
usług, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 7, 
obejmuje przeniesienie na 
koncesjonariusza ryzyka związanego z 
prowadzeniem działalności. Uznaje się, że 
koncesjonariusz przejmuje ryzyko 
związane z prowadzeniem działalności, 
jeśli nie ma gwarancji odzyskania 
poniesionych nakładów inwestycyjnych 
ani kosztów poniesionych w związku z 
eksploatacją obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług będących 
przedmiotem koncesji. Obowiązuje to 
również wtedy, gdy ryzyko związane z 
prowadzeniem działalności jest z góry 
obniżone.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE (por. sprawa WAZV Gotha (C-
206/08)) należy zezwolić instytucjom zamawiającym na świadczenie usług za pośrednictwem 
koncesji, nawet jeśli ryzyko związane z eksploatacją jest ograniczone ze względu na 
powiązanie sektora z prawem publicznym. Dotyczy to również rynków, w przypadku których 
ryzyko koncesjonariusza jest z góry obniżone wskutek obowiązujących przepisów prawa 
publicznego.

Poprawka 438
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prawa, które przyznano w drodze 
procedury zapewniającej odpowiednie 
nagłośnienie postępowania i których 
przyznanie opierało się na obiektywnych 
kryteriach, zgodnych w szczególności z 
prawem unijnym, nie stanowią „praw 
specjalnych lub wyłącznych” w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy. 
Procedury te obejmują:

skreślony
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(a) procedury udzielania zamówienia z 
uprzednim zaproszeniem do ubiegania się 
o zamówienie spełniające wymogi 
dyrektywy [2004/18/WE lub 2004/17/WE] 
lub niniejszej dyrektywy;
(b) procedury, których podstawę stanowią 
inne unijne akty ustawodawcze 
wymienione w załączniku XI, 
zapewniających odpowiednią uprzednią 
przejrzystość w zakresie przyznawania 
zezwoleń w oparciu o obiektywne kryteria.

Or. en

Poprawka 439
Herbert Dorfmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba ) procedury określone w aktach 
ustawodawczych państw członkowskich, 
zgodne z zapisanymi w Traktacie 
zasadami równego traktowania, 
przejrzystości, proporcjonalności i 
wzajemnego uznawania.

Or. it

Poprawka 440
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 46 w odniesieniu do zmiany 
wykazu unijnych aktów ustawodawczych 
określonych w załączniku XI, w 

skreślony
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przypadku gdy takie zmiany okażą się 
konieczne w związku z przyjęciem lub 
uchyleniem przepisów unijnych.

Or. en

Poprawka 441
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Progi
1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do następujących koncesji, których 
wartość wynosi nie mniej niż 5 000 000 
EUR:
(a) koncesji zawartych przez podmioty 
zamawiające w celu realizacji jednego z 
rodzajów działalności, o których mowa w 
załączniku III;
(b) koncesji zawartych przez instytucje 
zamawiające.
2. Koncesje na usługi, których wartość 
wynosi nie mniej niż 2 500 000 EUR, lecz 
nie więcej niż 5 000 000 EUR, innych niż 
usługi społeczne i inne szczególne usługi, 
podlegają obowiązkowi publikacji 
ogłoszenia o udzieleniu koncesji zgodnie z 
art. 27 i 28.

Or. en

Poprawka 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do następujących koncesji, których wartość 
wynosi nie mniej niż 5 000 000 EUR:

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do następujących koncesji, których wartość 
wynosi nie mniej niż:

Or. en

Poprawka 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do następujących koncesji, których wartość 
wynosi nie mniej niż 5 000 000 EUR:

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do następujących koncesji, których wartość 
wynosi nie mniej niż 10 000 000 EUR:

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na długi okres ważności koncesji należy określić wystarczającą wartość progową, 
aby zapewnić proporcjonalność nakładów administracyjnych. Zwłaszcza w przypadku 
niewielkich instytucji zamawiających wartość progowa wynosząca jedynie 5 mln euro 
skutkowałaby regularnie wysokimi nakładami administracyjnymi.

Poprawka 444
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do następujących koncesji, których wartość 
wynosi nie mniej niż 5 000 000 EUR:

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do następujących koncesji, których wartość 
wynosi nie mniej niż 10 000 000 EUR:

Or. fr
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Poprawka 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) koncesji zawartych przez podmioty 
zamawiające w celu realizacji jednego z 
rodzajów działalności, o których mowa w 
załączniku III;

a) 5 000 000 EUR, w przypadkach, gdy 
okres obowiązywania koncesji nie 
przekracza pięciu lat;

Or. en

Poprawka 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koncesji zawartych przez podmioty 
zamawiające w celu realizacji jednego z 
rodzajów działalności, o których mowa w 
załączniku III;

a) koncesji zawartych przez podmioty 
zamawiające w celu realizacji jednego z 
rodzajów działalności, o których mowa w 
załączniku III, oraz dotyczących sieci, do 
której przyłączonych jest co najmniej 
100 000 klientów lub określonego obszaru 
geograficznego, który zamieszkuje co 
najmniej 100 000 osób;

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do wartości określonych w art. 26 ust. 4 dyrektywy w sprawie wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego energii elektrycznej (2009/72/WE).

Poprawka 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) koncesji zawartych przez instytucje 
zamawiające.

b) 1 000 000 EUR pomnożone przez 
maksymalny okres obowiązywania 
koncesji w latach kalendarzowych, gdzie 
przewidziany okres obowiązywania, 
nieuwzględniający jakiegokolwiek 
dozwolonego wydłużenia, przekracza pięć 
lat. W przyapdkach, gdzy przewidziany 
okres obowiązywania nie jest okrągłą 
liczbą lat, okres obowiązywania zostanie 
zaokrąglony do najbliższego pełnego 
miesiąca kalendarzowego, zaś pułap 
zostanie zaokrąglony do najbliższych 
80 000 EUR.
Przewidzianym okresem obowiązywania 
dla obliczenia pułapu będzie okres 
wskazany w ogłoszeniu o koncesji lub – w 
przypadku, gdy nie przewiduje się 
wezwania do składania ofert – okres 
określony w chwili rozpoczęcia przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający procedury udzielenia 
koncesji, przykładowo poprzez 
skontaktowanie się z wykonawcami w 
związku z udzielaniem zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ustosunkowanie się do obaw, że próg w wysokości 5 mln EUR 
może być zbyt niski w przypadku umów długoterminowych. Wprowadza ona mechanizm 
dostosowywania pułapu w przypadku długich okresów. Konieczne będzie również obliczenie 
ekwiwalentu w walucie krajowej dla panstw nienależących do strefy euro. Być może będzie 
możliwe skopiowanie go z dyrektywy głównej (lub z art. 78 obowiązującej dyrektywy o 
zamówieniach publicznych). Jest to zmiana techniczna, którą można rozpatrzyć z pomocą 
prawników lingwistów.

Poprawka 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník



AM\916800PL.doc 175/187 PE496.581v03-00

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja dokonuje przeglądu progów 
okreslonych w ust. 1 lit. a) i b) co dwa lata 
od daty wejścia w życie nieniejszej 
dyrektywy i w razie konieczności dokonuje 
ich przeglądu zgodnie z procedurą 
określoną w niniejszej dyrektywie.
Pułapy zostaną podwyższone o składaną 
średnią roczną stopę inflacji mierzoną 
zharmonizowanym wskaźnikiem cen 
konsumpcyjnych dla Unii Europejskiej 
zdefiniowanym w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 2494/95 z 23 października 1995 r. 
dotyczącym zharmonizowanych 
wskaźników cen konsumpcyjnych i 
opublikowanym przez Eurostat, przy 
zastosowaniu najnowszego 
opublikowanego wskaźnika przed datą 
przeglądy na mocy niniejszego artykułu. 
Wartość progów poddanych rewizji w ten 
sposób, w miarę potrzeby, zostaje 
zaokrąglona w dół do najbliższego tysiąca 
euro.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji brakowało właściwego odniesienia do ustalonych procedur rewizji 
pułapu.

Poprawka 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koncesje na usługi, których wartość 
wynosi nie mniej niż 2 500 000 EUR, lecz 
nie więcej niż 5 000 000 EUR, innych niż 

skreślony
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usługi społeczne i inne szczególne usługi, 
podlegają obowiązkowi publikacji 
ogłoszenia o udzieleniu koncesji zgodnie z 
art. 27 i 28.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie pułapu pośredniego, zgodnie ze stanowiskiem sprawozdawcy.

Poprawka 450
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koncesje na usługi, których wartość 
wynosi nie mniej niż 2 500 000 EUR, lecz 
nie więcej niż 5 000 000 EUR, innych niż 
usługi społeczne i inne szczególne usługi, 
podlegają obowiązkowi publikacji 
ogłoszenia o udzieleniu koncesji zgodnie z 
art. 27 i 28.

2. Koncesje na usługi, których wartość 
wynosi nie mniej niż 5 000 000 EUR, lecz 
nie więcej niż 10 000 000 EUR, innych niż 
usługi społeczne i inne szczególne usługi, 
podlegają obowiązkowi publikacji 
ogłoszenia o udzieleniu koncesji zgodnie z 
art. 27 i 28.

Or. fr

Poprawka 451
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metody obliczania szacunkowej wartości 
koncesji

Progi i metody obliczania szacunkowej 
wartości koncesji

Or. en
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Poprawka 452
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podstawą obliczenia szacunkowej 
wartości koncesji jest całkowita kwota 
należna, bez VAT, oszacowana przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, z uwzględnieniem wszelkich 
opcji oraz przedłużeń okresu ważności 
koncesji.

skreślony

Or. en

Poprawka 453
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podstawą obliczenia szacunkowej 
wartości koncesji jest całkowita kwota 
należna, bez VAT, oszacowana przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, z uwzględnieniem wszelkich 
opcji oraz przedłużeń okresu ważności 
koncesji.

skreślony

Or. en

Poprawka 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podstawą obliczenia szacunkowej 
wartości koncesji jest całkowita kwota 
należna, bez VAT, oszacowana przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, z uwzględnieniem wszelkich 
opcji oraz przedłużeń okresu ważności
koncesji.

1. Wartość koncesji stanowi szacunkowy 
obrót całkowity koncesjonariusza bez
podatku VAT, z uwzględnieniem robót 
budowlanych i usług, w tym dostaw, 
realizowanych w ramach wykonywania
koncesji.

Or. de

Poprawka 455
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podstawą obliczenia szacunkowej 
wartości koncesji jest całkowita kwota 
należna, bez VAT, oszacowana przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, z uwzględnieniem wszelkich 
opcji oraz przedłużeń okresu ważności 
koncesji.

1. Podstawą obliczenia szacunkowej 
wartości koncesji jest jej obrót bez podatku 
w okresie ważności umowy, oszacowany 
przez koncesjodawcę, do którego dodaje 
się ewentualne publiczne dotacje 
inwestycyjne otrzymane przez 
koncesjonariusza.

Szacunkowa wartość obowiązuje w chwili 
wysłania ogłoszenia o koncesji lub, w 
przypadku gdy nie jest ono wymagane, w 
chwili rozpoczęcia przez koncesjodawcę 
postępowania o udzielenie koncesji.
Jeżeli wartość ta ulega zmianie w wyniku 
negocjacji prowadzonych w trakcie 
postępowania o udzielenie koncesji, 
obowiązuje szacunkowa wartość 
określona w chwili podpisania umowy.

Or. fr

Uzasadnienie

Obliczanie obrotu obecnie nie obejmuje publicznych dotacji inwestycyjnych (w 
przeciwieństwie do dotacji eksploatacyjnych). Tymczasem w przypadku niektórych koncesji 
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publiczne dotacje inwestycyjne mogą być bardzo duże. Aby więc nie fałszować obliczeń 
wartości koncesji, konieczne jest uwzględnienie z jednej strony jej obrotu, a z drugiej strony 
publicznych dotacji inwestycyjnych.

Poprawka 456
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do koncesji, których wartość wynosi nie 
mniej niż 8 000 000 EUR.

Or. en

Poprawka 457
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 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.

skreślony

W przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający przewiduje 
nagrody lub wynagrodzenia dla 
kandydatów lub oferentów, uwzględnia je 
on przy obliczaniu szacunkowej wartości 
koncesji.
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Or. en

Poprawka 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. 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.

skreślony

W przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający przewiduje 
nagrody lub wynagrodzenia dla 
kandydatów lub oferentów, uwzględnia je 
on przy obliczaniu szacunkowej wartości 
koncesji.

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji. Poza tym łączenie zamówień 
prowadzi do problemów, w związku z czym należy skreślić pojęcie „jednego projektu”. 
Zobacz także skreślenie punktu 10 preambuły.

Poprawka 459
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do celów oceny pułapu, szacunkowa 
wartość koncesji równa się 
skumulowanemu szacunkowemu 
dochodowi netto uzyskanemu w czasie 
obowiązywania umowy. Metodę 
obliczania szacunkowej wartości koncesji 
określa się w dokumentach 
specyfikujących koncesję.

Or. en

Poprawka 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wyboru metody wykorzystywanej do 
obliczania szacunkowej wartości koncesji 
nie można dokonywać z zamiarem 
wyłączenia zamówienia z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy. Projekt 
robót budowlanych lub całość usług nie 
mogą być zatem dzielone w celu 
uniknięcia objęcia ich zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy, chyba że 
taki podział jest uzasadniony 
obiektywnymi powodami.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 461
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wyboru metody wykorzystywanej do 
obliczania szacunkowej wartości koncesji 
nie można dokonywać z zamiarem 
wyłączenia zamówienia z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy. Projekt 
robót budowlanych lub całość usług nie 
mogą być zatem dzielone w celu 
uniknięcia objęcia ich zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy, chyba że 
taki podział jest uzasadniony 
obiektywnymi powodami.

3. Wyboru metody wykorzystywanej do 
obliczania szacunkowej wartości koncesji 
nie można dokonywać z zamiarem 
wyłączenia zamówienia z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 462
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Szacunkowa wartość obowiązuje w 
chwili wysłania ogłoszenia o koncesji lub, 
w przypadku gdy nie przewiduje się 
takiego ogłoszenia, w chwili rozpoczęcia 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zmawiający postępowania o udzielenie 
koncesji, w tym, w szczególności, przez 
zdefiniowanie podstawowych cech 
planowanej koncesji, którego instytucja 
lub podmiot zamierza udzielić.

skreślony

Or. en

Poprawka 463
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do koncesji publicznych 
na roboty budowlane i koncesji na roboty 
budowlane, przy obliczaniu ich 
szacunkowej wartości uwzględnia się 
zarówno koszt robót budowlanych, jak i 
szacunkową całkowitą wartość dostaw i 
usług oddawanych do dyspozycji 
przedsiębiorcy budowlanego przez 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające, o ile są one niezbędne do 
wykonania tych robót budowlanych.

skreślony

Or. en

Poprawka 464
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do koncesji publicznych 
na roboty budowlane i koncesji na roboty 
budowlane, przy obliczaniu ich 
szacunkowej wartości uwzględnia się 
zarówno koszt robót budowlanych, jak i 
szacunkową całkowitą wartość dostaw i 
usług oddawanych do dyspozycji 
przedsiębiorcy budowlanego przez 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające, o ile są one niezbędne do 
wykonania tych robót budowlanych.

skreślony

Or. en

Poprawka 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do koncesji publicznych 
na roboty budowlane i koncesji na roboty 
budowlane, przy obliczaniu ich 
szacunkowej wartości uwzględnia się 
zarówno koszt robót budowlanych, jak i 
szacunkową całkowitą wartość dostaw i 
usług oddawanych do dyspozycji 
przedsiębiorcy budowlanego przez 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające, o ile są one niezbędne do 
wykonania tych robót budowlanych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do koncesji publicznych 
na roboty budowlane i koncesji na roboty 
budowlane, przy obliczaniu ich 
szacunkowej wartości uwzględnia się 
zarówno koszt robót budowlanych, jak i 
szacunkową całkowitą wartość dostaw i 
usług oddawanych do dyspozycji 
przedsiębiorcy budowlanego przez 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające, o ile są one niezbędne do 
wykonania tych robót budowlanych.

5. W odniesieniu do koncesji publicznych 
na roboty budowlane i koncesji na roboty 
budowlane, przy obliczaniu ich 
szacunkowej wartości uwzględnia się 
zarówno koszt robót budowlanych, jak i 
szacunkową całkowitą wartość dostaw i 
usług oddawanych do dyspozycji 
przedsiębiorcy budowlanego przez 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające, o ile są one niezbędne do 
wykonania tych robót budowlanych. W 
przypadku koncesji na dobra publiczne 
dotyczące świadczenia usług użyteczności 
publicznej, wartość progowa jest 
szacowana i obliczana w ujęciu rocznym.
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Or. it

Poprawka 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do koncesji publicznych 
na roboty budowlane i koncesji na roboty 
budowlane, przy obliczaniu ich 
szacunkowej wartości uwzględnia się 
zarówno koszt robót budowlanych, jak i 
szacunkową całkowitą wartość dostaw i 
usług oddawanych do dyspozycji 
przedsiębiorcy budowlanego przez 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające, o ile są one niezbędne do 
wykonania tych robót budowlanych.

5. W odniesieniu do koncesji publicznych 
na roboty budowlane i koncesji na roboty 
budowlane, przy obliczaniu ich 
szacunkowej wartości uwzględnia się 
zarówno koszt robót budowlanych, jak i 
szacunkową całkowitą wartość dostaw i 
usług oddawanych do dyspozycji
przedsiębiorcy budowlanego przez 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające, o ile są one niezbędne do 
wykonania tych robót budowlanych. W 
przypadku koncesji na dobra publiczne 
dotyczące świadczenia usług użyteczności 
publicznej, wartość progowa jest
szacowana i obliczana w ujęciu rocznym.

Or. it

Poprawka 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5 bis. W przypadku koncesji na dobra 
publiczne dotyczące świadczenia usług 
bezpośrednio na rzecz konsumentów, 
wartość progowa jest szacowana w ujęciu 
rocznym.

Or. it
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę specyficzny charakter niektórych koncesji (na przykład w sektorze turystyki 
i rekreacji), niezbędne są postanowienia, zgodnie z którymi wartość progowa odnosząca się 
do stosowania niniejszej dyrektywy będzie obliczana w ujęciu rocznym dla całego okresu 
koncesji.

Poprawka 469
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy przewidywana 
realizacja obiektu budowlanego lub 
nabycie usług skutkuje udzieleniem 
koncesji w tym samym czasie w odrębnych 
częściach, uwzględnia się szacunkową 
całkowitą wartość wszystkich tych części.

skreślony

Or. en

Poprawka 470
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy przewidywana 
realizacja obiektu budowlanego lub 
nabycie usług skutkuje udzieleniem 
koncesji w tym samym czasie w odrębnych 
częściach, uwzględnia się szacunkową 
całkowitą wartość wszystkich tych części.

skreślony

Or. it

Poprawka 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy przewidywana 
realizacja obiektu budowlanego lub 
nabycie usług skutkuje udzieleniem 
koncesji w tym samym czasie w odrębnych 
częściach, uwzględnia się szacunkową 
całkowitą wartość wszystkich tych części.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 472
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6 a. Instytucje zamawiające mogą 
zadecydować o udzielenie koncesji w 
odrębnych częściach i w takich 
przypadkach uwzględnia się ogólną 
szacowaną wartość wszystkich części. W 
przypadku gdy łączna wartość części jest 
równa lub większa od wartości progowej 
określonej w art. 5, niniejszą dyrektywę 
stosuje się do udzielenia każdej z nich.

Or. it


