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Poprawka 473
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy łączna wartość części 
jest na poziomie lub powyżej progu 
określonego w art. 5, przepisy niniejszej 
dyrektywy stosuje się do udzielenia każdej 
z części zamówienia.

skreślony

Or. en

Poprawka 474
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy łączna wartość części 
jest na poziomie lub powyżej progu 
określonego w art. 5, przepisy niniejszej 
dyrektywy stosuje się do udzielenia każdej 
z części zamówienia.

skreślony

Or. it

Poprawka 475
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy łączna wartość części 
jest na poziomie lub powyżej progu 
określonego w art. 5, przepisy niniejszej 

skreślony
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dyrektywy stosuje się do udzielenia każdej 
z części zamówienia.

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 476
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą udzielić koncesji na 
poszczególne części bez stosowania 
przepisów dotyczących postępowania o 
udzielenie koncesji przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że 
szacunkowa wartość bez VAT danej części 
wynosi mniej niż 1 mln EUR. Łączna 
wartość części koncesji udzielonych bez 
stosowania przepisów niniejszej dyrektywy 
nie może jednak przekroczyć 20 % łącznej 
wartości wszystkich części, na które został 
podzielony planowany obiekt budowlany 
lub planowany zakup usług.

skreślony

Or. en

Poprawka 477
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą udzielić koncesji na 

skreślony



AM\916802PL.doc 5/147 PE497.782v01-00

PL

poszczególne części bez stosowania 
przepisów dotyczących postępowania o 
udzielenie koncesji przewidzianych w 
niniejszej dyrektywie, pod warunkiem że 
szacunkowa wartość bez VAT danej części 
wynosi mniej niż 1 mln EUR. Łączna 
wartość części koncesji udzielonych bez 
stosowania przepisów niniejszej dyrektywy 
nie może jednak przekroczyć 20 % łącznej 
wartości wszystkich części, na które został 
podzielony planowany obiekt budowlany 
lub planowany zakup usług.

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 478
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Wartość koncesji na usługi stanowi 
szacunkowa całkowita wartość usług, 
które mają być świadczone przez 
koncesjonariusza w całym okresie 
ważności koncesji, obliczona zgodnie z 
obiektywną metodyką, którą musi być 
określona w ogłoszeniu o koncesji lub w 
dokumentach dotyczących koncesji.

skreślony

Podstawą obliczenia szacunkowej 
wartości koncesji, stosownie do 
przypadku, jest:
a) w przypadku usług ubezpieczeniowych: 
należna składka oraz inne rodzaje 
wynagrodzenia;
b) w przypadku usług bankowych i innych 
usług finansowych: opłaty, prowizje, 
odsetki oraz inne rodzaje wynagrodzenia;
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c) w przypadku usług wykonania 
projektu: należne opłaty lub prowizje oraz 
inne rodzaje wynagrodzenia.

Or. en

Poprawka 479
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Wartość koncesji na usługi stanowi 
szacunkowa całkowita wartość usług, 
które mają być świadczone przez 
koncesjonariusza w całym okresie 
ważności koncesji, obliczona zgodnie z 
obiektywną metodyką, którą musi być 
określona w ogłoszeniu o koncesji lub w 
dokumentach dotyczących koncesji.

skreślony

Podstawą obliczenia szacunkowej 
wartości koncesji, stosownie do 
przypadku, jest:
a) w przypadku usług ubezpieczeniowych: 
należna składka oraz inne rodzaje 
wynagrodzenia;
b) w przypadku usług bankowych i innych 
usług finansowych: opłaty, prowizje, 
odsetki oraz inne rodzaje wynagrodzenia;
c) w przypadku usług wykonania 
projektu: należne opłaty lub prowizje oraz 
inne rodzaje wynagrodzenia.

Or. en

Poprawka 480
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Wartość koncesji obejmuje zarówno 
szacunkowe przychody, które mają zostać 
uzyskane od osób trzecich, oraz kwoty, 
które mają zostać zapłacone przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający.

skreślony

Or. en

Poprawka 481
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zapewniają równe 
traktowanie wykonawców oraz działają w 
sposób przejrzysty i proporcjonalny. 
Projekt postępowania o udzielenie koncesji 
nie może być opracowywany z zamiarem 
wyłączenia tej koncesji z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy lub 
celowego ograniczenia konkurencji.

Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zapewniają równe 
traktowanie wykonawców oraz działają w 
sposób przejrzysty i proporcjonalny. 
Projekt postępowania o udzielenie koncesji 
nie może być opracowywany z zamiarem 
wyłączenia tej koncesji z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy lub 
celowego ograniczenia konkurencji. Nie 
może on być również opracowywany 
z zamiarem uniknięcia postępowania 
o udzielenie koncesji zgodnie z 
dyrektywami COM(2011) 896 i 
COM(2011) 895.

Or. de

Poprawka 482
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zapewniają równe 
traktowanie wykonawców oraz działają w 
sposób przejrzysty i proporcjonalny. 
Projekt postępowania o udzielenie 
koncesji nie może być opracowywany z 
zamiarem wyłączenia tej koncesji z 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy 
lub celowego ograniczenia konkurencji.

Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zapewniają równe 
traktowanie wykonawców oraz działają w 
sposób przejrzysty i proporcjonalny.

Or. en

Poprawka 483
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi
udzielone przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający wykonawcy, 
który jest podmiotem zamawiającym lub 
stowarzyszeniem tychże podmiotów, na 
podstawie prawa wyłącznego, które 
przysługuje temu wykonawcy na mocy 
właściwych przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
które zostały opublikowane, i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnym przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania 
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku III.

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
dotyczące zarządzania infrastrukturą 
sieciową w odniesieniu do rodzajów 
działalności określonych w załączniku III, 
gdy koncesje takie:

Or. en
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Poprawka 484
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
udzielone przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający wykonawcy, 
który jest podmiotem zamawiającym lub 
stowarzyszeniem tychże podmiotów, na
podstawie prawa wyłącznego, które 
przysługuje temu wykonawcy na mocy 
właściwych przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
które zostały opublikowane, i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnym przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania 
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku III.

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi
dotyczące infrastruktury sieciowej 
w odniesieniu do rodzajów działalności 
określonych w załączniku III, jeżeli:

a) koncesja na usługi jest udzielana 
wykonawcy na podstawie prawa 
wyłącznego, które przysługuje mu na 
mocy właściwych i opublikowanych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, lub
b) koncesja na usługi dotyczy działalności, 
która w momencie wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy zgodnie z przepisami 
krajowymi podlega taryfikacji 
regulowanej na szczeblu krajowym, lub 
c) koncesja na usługi jest udzielana 
wykonawcy na podstawie prawa 
wyłącznego, które przysługuje mu na 
mocy właściwych i opublikowanych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, lub w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
istnieje regulowany i pozbawiony 
dyskryminacji dostęp.
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Or. de

Uzasadnienie

Obowiązujące dyrektywy w sprawie zamówień publicznych zawierają wyjątek dla koncesji na 
usługi, udzielanych na podstawie prawa wyłącznego. Celem poprawki jest zachowanie tego 
wyjątku. Należy go ponadto uzupełnić o propozycję sprawozdawcy, aby wyłączyć z zakresu 
stosowania dyrektywy te rodzaje działalności, króle podlegają taryfikacji regulowanej na 
szczeblu krajowym.

Poprawka 485
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
udzielone przez instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający wykonawcy, który 
jest podmiotem zamawiającym lub 
stowarzyszeniem tychże podmiotów, na 
podstawie prawa wyłącznego, które 
przysługuje temu wykonawcy na mocy 
właściwych przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
które zostały opublikowane, i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnym przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania 
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku III.

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
udzielone przez instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający wykonawcy, który 
jest podmiotem zamawiającym lub 
stowarzyszeniem tychże podmiotów, na 
podstawie prawa specjalnego lub 
wyłącznego, które przysługuje temu 
wykonawcy na mocy właściwych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, które zostały 
opublikowane, i które zostało przyznane 
zgodnie z postanowieniami Traktatu i 
unijnym przepisami sektorowymi 
dotyczącymi zarządzania infrastrukturą 
sieciową w odniesieniu do rodzajów 
działalności określonych w załączniku III. 
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
w przypadku gdy usługa będąca 
przedmiotem koncesji została już poddana 
przepisom sektorowym.

Or. it

Poprawka 486
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
udzielone przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający wykonawcy, 
który jest podmiotem zamawiającym lub 
stowarzyszeniem tychże podmiotów, na 
podstawie prawa wyłącznego, które 
przysługuje temu wykonawcy na mocy 
właściwych przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
które zostały opublikowane, i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnym przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania 
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku III.

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
dotyczące zarządzania infrastrukturą 
sieciową w odniesieniu do rodzajów 
działalności określonych w załączniku III 
i podlegających w chwili przyjęcia 
niniejszej dyrektywy taryfie regulowanej 
na szczeblu regionalnym zgodnie z 
przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi, ponieważ koncesje te są 
przyznawane przez podmiot udzielający 
koncesji wykonawcy, na podstawie prawa 
wyłącznego, które przysługuje temu 
ostatniemu na mocy właściwych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, które zostały 
opublikowane, i które zostało przyznane 
zgodnie z postanowieniami Traktatu i 
unijnymi przepisami sektorowymi.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego, jeżeli w przepisach 
sektorowych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, nie określono obowiązków w 
zakresie przejrzystości mających 
zastosowanie do danego sektora, stosuje 
się wymogi określone w art. 27 ust. 1 i 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie poprawki 69 złożonej przez sprawozdawcę: odniesienia do koncesji istniejących 
w chwili przyjęcia dyrektywy, a nie w chwili jej wejścia w życie w celu uniknięcia 
potencjalnych nadużyć;
wyjaśnienie zastosowanych terminów prawnych („en application de”) - ta zmiana nie ma 

zastosowania do polskiej wersji językowej.

Poprawka 487
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
udzielone przez instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający wykonawcy, który 
jest podmiotem zamawiającym lub 
stowarzyszeniem tychże podmiotów, na 
podstawie prawa wyłącznego, które 
przysługuje temu wykonawcy na mocy 
właściwych przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
które zostały opublikowane, i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnym przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania 
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku III.

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
udzielone przez instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający wykonawcy, na 
podstawie prawa wyłącznego, które 
przysługuje temu wykonawcy na mocy 
właściwych przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
które zostały opublikowane, i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnym przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania 
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Podmiot zarządzający infrastrukturą, o której mowa w niniejszym ustępie, nie jest podmiotem 
zamawiającym. Dlatego też należy wyeliminować wprowadzający w błąd przepis.

Poprawka 488
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
udzielone przez instytucję zamawiającą
lub podmiot zamawiający wykonawcy, 
który jest podmiotem zamawiającym lub 
stowarzyszeniem tychże podmiotów, na 
podstawie prawa wyłącznego, które 
przysługuje temu wykonawcy na mocy 
właściwych przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
dotyczące zarządzania infrastrukturą 
sieciową w odniesieniu do rodzajów 
działalności określonych w załączniku III 
ani też koncesjom na usługi będące 
przedmiotem rodzajów działalności 
określonych w załączniku III i 
podlegających w chwili wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy taryfie regulowanej 
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które zostały opublikowane, i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnym przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania 
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku III.

przewidzianej dla klientów słabych 
ekonomicznie obowiązującej na szczeblu 
krajowym na podstawie oregionalnym 
zgodnie z przepisami ustawowymi lub 
wykonawczymi, ponieważ koncesje te są 
przyznawane przez podmiot udzielający 
koncesji wykonawcy, na podstawie prawa 
wyłącznego, które przysługuje temu 
ostatniemu na mocy właściwych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, które zostały 
opublikowane, i które zostało przyznane 
zgodnie z postanowieniami Traktatu i 
unijnymi przepisami sektorowymi.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu 
pierwszego, jeżeli w przepisach 
sektorowych, o których mowa w akapicie 
pierwszym, nie określono obowiązków w 
zakresie przejrzystości mających 
zastosowanie do danego sektora, stosuje 
się wymogi określone w art. 27 ust. 1 i 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie wyłaczenia przewidzianego dla koncesji na usługi przyznawanej na podstawie 
wyłącznego prawa i dotyczącej zarządzania infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w załączniku III. Ponadto należałoby rozszerzyć to 
wyłaczenie na taryfy regulowane przewidziane dla klientów słabych pod względem 
ekonomicznym, zgodnie z przepisami przewidzianymi dyrektywą 2009/72/WE.

Poprawka 489
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
udzielone przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający wykonawcy, 
który jest podmiotem zamawiającym lub 
stowarzyszeniem tychże podmiotów, na 

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi
dotyczące infrastruktury sieciowej 
w odniesieniu do rodzajów działalności 
określonych w załączniku III, jeżeli:
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podstawie prawa wyłącznego, które 
przysługuje temu wykonawcy na mocy 
właściwych przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
które zostały opublikowane, i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnym przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania 
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku III.

a) koncesja na usługi jest udzielana 
wykonawcy na podstawie prawa 
wyłącznego, które przysługuje mu na 
mocy właściwych i opublikowanych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, lub
b) koncesja na usługi dotyczy działalności, 
która w momencie wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy zgodnie z przepisami 
krajowymi podlega taryfikacji 
regulowanej na szczeblu krajowym, lub
c) koncesja na usługi jest udzielana 
wykonawcy na podstawie prawa 
wyłącznego, które przysługuje mu na 
mocy właściwych i opublikowanych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych, lub w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
istnieje regulowany i pozbawiony 
dyskryminacji dostęp.

Or. de

Poprawka 490
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
udzielone przez instytucję zamawiającą 

1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
dotyczące zarządzania infrastrukturą 
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lub podmiot zamawiający wykonawcy, 
który jest podmiotem zamawiającym lub 
stowarzyszeniem tychże podmiotów, na 
podstawie prawa wyłącznego, które 
przysługuje temu wykonawcy na mocy 
właściwych przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
które zostały opublikowane, i które zostało 
przyznane zgodnie z postanowieniami 
Traktatu i unijnym przepisami 
sektorowymi dotyczącymi zarządzania 
infrastrukturą sieciową w odniesieniu do 
rodzajów działalności określonych w 
załączniku III.

sieciową w odniesieniu do rodzajów 
działalności określonych w załączniku III, 
ani do koncesji na usługi dotyczące 
jednego rodzaju działalności określonej w 
załączniku III i będących w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
przedmiotem taryfikacji regulowanej na 
szczeblu krajowym zgodnie z przepisami 
ustawowymi lub wykonawczymi, jeżeli 
koncesje te są udzielane przez
koncesjodawcę wykonawcy na podstawie 
prawa wyłącznego, które przysługuje mu 
na mocy właściwych przepisów 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych, które zostały 
opublikowane.

Or. it

Uzasadnienie

Wyłączenie przewidziane odnośnie do koncesji na usługi przyznanych na podstawie prawa 
wyłącznego zostaje rozszerzone na działalność podlegającą taryfikacji regulowanej na 
szczeblu krajowym, a także działania wymienione w załączniku III. Należy w związku z tym 
rozumieć, że wymogi nie mają zastosowania łącznie lecz alternatywnie.

Poprawka 491
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) udzielone przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający wykonawcy na 
podstawie wyłącznego prawa 
przysługującego temu ostatniemu zgodnie 
z właściwymi i opublikowanymi 
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub administracyjnymi, które przyznano 
mu zgodnie z Traktatem oraz unijnymi 
przepisami sektorowymi,

Or. en
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Poprawka 492
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lub do koncesji na usługi w odniesieniu 
do działalności, które w chwili wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy, podlegają 
taryfie regulowanej na szczeblu krajowym 
określonej w przepisach ustawowych lub 
wykonawczych.

Or. en

Poprawka 493
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
niniejszego artykułu, jeżeli w przepisach 
sektorowych, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu, nie określono 
obowiązków w zakresie przejrzystości 
mających zastosowanie do danego 
sektora, stosuje się wymogi określone w 
art. 27 ust. 1 i 3.

skreślony

Or. en

Poprawka 494
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do koncesji, które instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający ma obowiązek 
udzielić lub zorganizować zgodnie z 
procedurami udzielania zamówień
określonymi:

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do koncesji, które instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający ma obowiązek 
udzielić lub zorganizować zgodnie z 
postępowaniami o przyznanie koncesji 
określonymi:

Or. en

Poprawka 495
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w umowie międzynarodowej zawartej 
zgodnie z Traktatem między państwem 
członkowskim a jednym lub wieloma 
państwami trzecimi i obejmującej roboty 
budowlane, dostawy lub usługi 
przeznaczone na potrzeby wspólnej 
realizacji lub eksploatacji projektu przez 
państwa-sygnatariuszy;

a) w umowie międzynarodowej zawartej 
zgodnie z Traktatem między państwem 
członkowskim a jednym lub wieloma 
państwami trzecimi i obejmującej roboty 
budowlane lub usługi przeznaczone na 
potrzeby wspólnej realizacji lub 
eksploatacji projektu przez państwa-
sygnatariuszy;

Or. en

Poprawka 496
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

O wszelkich umowach określonych w 
akapicie pierwszym lit. a) informuje się 
Komisję, która może skonsultować się z 
Komitetem Doradczym ds. Zamówień 
Publicznych, o którym mowa w art. 48.

skreślony
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Or. en

Poprawka 497
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego lit. d), jeżeli 
koncesja jest w znaczącym stopniu 
współfinansowana przez organizację 
międzynarodową lub międzynarodową 
instytucję finansową, strony uzgadniają, 
jakie procedury udzielania koncesji mają 
zastosowanie, przy czym muszą być one 
zgodne z postanowieniami Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

skreślony

Or. en

Poprawka 498
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania, z zastrzeżeniem art. 346 
Traktatu, do udzielania koncesji w 
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w 
zakresie, w jakim przepisy ustanowione w 
niniejszej dyrektywie nie są w stanie 
zapewnić ochrony podstawowych 
interesów bezpieczeństwa państwa 
członkowskiego.

4. Z zastrzeżeniem art. 346 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
udzielania koncesji w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa, za wyjątkiem 
następujących zamówień:

a) koncesji, w przypadku których 
stosowanie przepisów niniejszej dyrektywy 
zobowiązałoby państwo członkowskie do 
dostarczenia informacji, których 
ujawnienie uznaje ono za sprzeczne z jego 
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podstawowymi interesami bezpieczeństwa;
b) koncesji przyznanych w ramach 
programu współpracy, o którym mowa w 
dyrektywie 2009/81/WE,
c) zamówień udzielanych przez rząd 
innemu rządowi, odnoszących się do robót 
i usług bezpośrednio związanych ze 
sprzętem wojskowym lub sprzętem 
mającym newralgiczny charakter lub 
robotami i usługami specjalnie na cele 
wojskowe, bądź robotami i usługami 
mającymi newralgiczny charakter;
d) koncesji udzielonych w państwie 
trzecim, realizowanych podczas 
rozmieszczenia sił poza terytorium Unii, 
w przypadku gdy względy operacyjne 
wymagają udzielenia ich wykonawcom 
usytuowanym w strefie prowadzenia 
działań;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi część pakiet mającego na celu niedopuszczenie, by doszło do 
zazębiania się postanowień niniejszej dyrektywy z dyrektywą w sprawie koordynacji procedur 
udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub 
podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (2009/81/WE), jak 
również odnośnych artykułów traktatu.

Poprawka 499
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji, które nie 
zostały wyłączone w ust. 4, w przypadku 
gdy:
a) ochrona podstawowych interesów 
bezpieczeństwa państwa członkowskiego 
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nie może zostać zagwarantowana w 
ramach jednej z procedur udzielania 
zamówienia przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie;
b) stosowanie niniejszej dyrektywy 
zobowiązywałoby państwo członkowskie 
do dostarczania informacji, których 
ujawnienie państwo to uważa za kluczowe 
dla interesów w zakresie bezpieczeństwa 
lub
c) zamówieniu i realizacji koncesji muszą 
towarzyszyć szczególne środki 
bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi obowiązującymi w 
danym państwie członkowskim. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi część pakietu, mającego na celu niedopuszczenie, by doszło do 
zazębiania się postanowień niniejszej dyrektywy z dyrektywą w sprawie koordynacji procedur 
udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub 
podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (2009/81/WE), jak 
również odnośnych artykułów traktatu.

Poprawka 500
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) nabycia, najmu/dzierżawy lub leasingu, 
bez względu na sposób finansowania, 
gruntu, istniejących budynków lub innych 
nieruchomości lub praw do nich;
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Or. en

Poprawka 501
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że chodzi tu jedynie o najem.

Poprawka 502
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym;

Or. de

Uzasadnienie

Protokół nr 26 do traktatu z Lizbony wyraźnie uznaje prawo samorządu regionalnego i 
lokalnego do zarządzania usługami publicznymi oraz daje organom znaczną swobodę, jeżeli 
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chodzi o udostępnianie, zlecanie i organizowanie tych usług w sposób możliwie najlepiej 
zaspokajający potrzeby użytkowników. W związku z tym dyrektywa nie może mieć 
zastosowania do tych usług.

Poprawka 503
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zamówień udzielanych przez nadawców 
na potrzeby nabycia, opracowania, 
produkcji lub koprodukcji materiałów 
programowych przeznaczonych do 
nadawania, zdefiniowanego jako 
transmisja i rozpowszechnianie za 
pośrednictwem dowolnej sieci 
elektronicznej, ani do koncesji 
dotyczących czasu antenowego 
udzielanych nadawcom;

b) zamówień na potrzeby nabycia, 
opracowania, produkcji lub koprodukcji 
materiałów programowych i związanych z 
nimi usług przygotowawczych 
przeznaczonych na potrzeby usług 
medialnych, ani do zamówień dotyczących 
nadawania lub rozpowszechniania i 
transmitowania;

Or. en

Poprawka 504
Marc Tarabella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zamówień udzielanych przez nadawców 
na potrzeby nabycia, opracowania, 
produkcji lub koprodukcji materiałów 
programowych przeznaczonych do 
nadawania, zdefiniowanego jako 
transmisja i rozpowszechnianie za 
pośrednictwem dowolnej sieci 
elektronicznej, ani do koncesji 
dotyczących czasu antenowego
udzielanych nadawcom;

b) zamówień udzielanych przez nadawców 
na potrzeby nabycia, opracowania, 
produkcji lub koprodukcji materiałów 
programowych i powiązanych z nimi usług 
przygotowawczych przeznaczonych na 
potrzeby usług medialnych, ani do 
koncesji dotyczących czasu antenowego
lub przestrzeni medialnej, ani do 
transmisji i nadawania usług medialnych;
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Or. fr

Poprawka 505
Robert Rochefort

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zamówień udzielanych przez nadawców 
na potrzeby nabycia, opracowania, 
produkcji lub koprodukcji materiałów 
programowych przeznaczonych do 
nadawania, zdefiniowanego jako 
transmisja i rozpowszechnianie za 
pośrednictwem dowolnej sieci 
elektronicznej, ani do koncesji 
dotyczących czasu antenowego
udzielanych nadawcom;

b) zamówień udzielanych przez nadawców 
na potrzeby nabycia, opracowania, 
produkcji lub koprodukcji materiałów 
programowych i innych usług
przygotowawczych przeznaczonych na 
potrzeby usług medialnych, ani do 
koncesji dotyczących nadawania, 
dystrybucji lub transmisji;

Or. fr

Poprawka 506
Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) gier hazardowych wiążących się z 
ustalaniem stawek mających wartość 
pieniężną w grach losowych, łącznie z 
loteriami i zakładami wzajemnymi;

Or. en

Poprawka 507
Peter Simon
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) obrony cywilnej, ochrony przed 
klęskami żywiołowymi i codziennej 
ochrony przed zagrożeniami;

Or. de

Poprawka 508
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług arbitrażowych lub pojednawczych; c) usług arbitrażowych i pojednawczych, 
prawnych oraz notarialnych;

Or. de

Poprawka 509
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) działalność hazardowa, w ramach 
której uczestnicy ryzykują pieniądze w 
grach losowych, prowadzona przez 
jednostki posiadające wyłączne prawo 
przyznane przez jedno lub kilka państw 
członkowskich na mocy mających 
zastosowanie przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych 
opublikowanych i autoryzowanych 
zgodnie z traktatami;

Or. pt
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Poprawka 510
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) działalności w dziedzinie gier 
losowych związanych z ryzykiem 
finansowym wynikającym z 
zaangażowania środków pieniężnych w 
gry hazardowe (loterie, zakłady), 
prowadzonej na szczeblu krajowym przez 
jeden organ posiadający prawo 
wyłączności przyznane mu przynajmniej w 
jednym państwie członkowskim na mocy 
właściwych przepisów ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
które zostały opublikowane, i udzielone 
mu zgodnie z postanowieniami traktatów;

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie poprawki 75 złożonej przez sprawozdawcę.

Poprawka 511
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, usług banku centralnego oraz 
operacji przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej 
(EFSF);

d) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady, usług banku centralnego oraz 
transakcji przeprowadzanych 
z Europejskim Instrumentem Stabilności 
Finansowej (EFSF) i operacji, które służą 
pozyskiwaniu środków finansowych lub 
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kapitału przez instytucje zamawiające;

Or. en

Poprawka 512
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady, usług banku centralnego oraz 
operacji przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej
(EFSF);

d) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady, usług banku centralnego oraz 
operacji przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej
(EFSF) i transakcji służących 
pozyskiwaniu środków finansowych 
i kapitału przez instytucje zamawiające;

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ przy zaciąganiu kredytów stopy procentowe obliczane są co godzinę lub codziennie, 
długotrwała procedura przetargowa jest niepraktyczna i może prowadzić do wyższych 
kosztów kapitału dla instytucji zamawiającej.

Poprawka 513
Kerstin Westphal

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 

d) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
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finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, usług banku centralnego oraz 
operacji przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej
(EFSF);

finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady, transakcji służących pozyskiwaniu 
środków finansowych lub kapitału przez 
instytucje zamawiające, usług banku 
centralnego oraz operacji 
przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej
(EFSF);

Or. de

Uzasadnienie

Obecnie gminy bez problemu zwracają się do co najmniej 20 banków o ofertę kredytową. 
Jeżeli banki muszą utrzymywać warunki przez dłuższy czas – do tej pory przez kilka godzin –
bez możliwości odpowiedniego refinansowania, należałoby obliczać tzw. opcje na swapy z 
uwzględnieniem terminu udzielenia kredytu w przyszłości. Związane z tym koszty przekraczają 
obecne warunki kredytów komunalnych i znacznie podniosłyby koszty finansowania 
publicznego.

Poprawka 514
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, usług banku centralnego oraz 
operacji przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej
(EFSF);

d) usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą, zakupem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych w rozumieniu dyrektywy 
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady, usług banku centralnego oraz 
operacji przeprowadzanych z Europejskim 
Instrumentem Stabilności Finansowej
(EFSF) i transakcji służących 
pozyskiwaniu środków finansowych lub 
kapitału przez instytucje zamawiające;

Or. de
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Poprawka 515
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) umów o pracę; e) umów o pracę i dobrowolnych 
porozumień w zakresie opieki społecznej;

Or. en

Poprawka 516
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) robót lub usług nierozerwalnie 
związanych z realizacją kolejek linowych 
lub zarządzaniem nimi, w przypadku gdy 
służyć one mają prowadzeniu działalności 
przez przedsiębiorstwa zarządzające 
mobilnością w sektorze turystyki, 
rekreacji, rozrywki i sportu na obszarach 
górskich, wraz z powiązanymi usługami;

Or. it

Uzasadnienie

W swoim skierowanym do państw członkowskich i innych zainteresowanych stron 
komunikacie w sprawie pomocy państwa N 376/01 – System pomocy dla urządzeń transportu 
linowego (2002/C 172/02), Komisja wprowadza rozróżnienie między urządzeniami transportu 
linowego do celów uprawiania sportu, które mają generować zyski wypływające z turystyki 
górskiej i nie są przeznaczone do spełniania podstawowych potrzeb publicznych, a 
infrastrukturą transportu linowego, której zadaniem jest spełnianie powszechnego 
zapotrzebowania w dziedzinie transportu.

Poprawka 517
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) usług publicznych w zakresie transportu 
pasażerskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady19.

g) transportu pasażerskiego w zakresie, w 
jakim podlegają one innym aktom 
prawnym Unii;

Or. en

Poprawka 518
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) usług publicznych w zakresie transportu 
pasażerskiego w rozumieniu 
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady19.

g) usług transportu publicznego.

Or. en

Poprawka 519
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) ochrony cywilnej, gotowości i 
reagowania w nadzwyczajnych sytuacjach 
zagrożenia i zapobieganiu codziennym 
zagrożeniom;

Or. en
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Poprawka 520
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) obrony cywilnej, ochrony przed 
klęskami żywiołowymi, a także służb 
ratunkowych i ratownictwa w nagłych 
wypadkach oraz codziennej ochrony przed 
zagrożeniami;

Or. de

Uzasadnienie

Przede wszystkim w ratownictwie w nagłych wypadkach względy ekonomiczne nie mogą 
stanowić decydującego kryterium. Dlatego wystarczy, jeśli przy udzielaniu odnośnych 
koncesji stosowane będą zasady prawa pierwotnego.

Poprawka 521
Werner Kuhn

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) obrony cywilnej, ochrony przed 
klęskami żywiołowymi, a także służb 
ratunkowych i ratownictwa w nagłych 
wypadkach oraz codziennej ochrony przed 
zagrożeniami;

Or. de

Poprawka 522
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera g a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym, a w szczególności 
dostarczania lub odprowadzania wody, 
ścieków, odpadów i energii;

Or. de

Poprawka 523
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) obrony cywilnej, ochrony przed 
klęskami żywiołowymi i codziennej 
ochrony przed zagrożeniami;

Or. de

Poprawka 524
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) usług związanych z pozyskiwaniem, 
dystrybucją i dostarczaniem wody pitnej 
oraz odprowadzaniem ścieków.

Or. en

Poprawka 525
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) usług związanych z pozyskiwaniem i 
dystrybucją wody pitnej, zaopatrywaniem 
w wodę pitną oraz odprowadzaniem i 
oczyszczaniem ścieków, a także budową, 
utrzymywaniem i eksploatacją 
infrastruktury wykorzystywanej do tych 
celów;

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na szczególne wymogi dotyczące środowiska i higieny 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 526
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) usług związanych z pozyskiwaniem i 
dystrybucją wody pitnej, zaopatrywaniem 
w wodę pitną oraz odprowadzaniem i 
oczyszczaniem ścieków, a także budową, 
utrzymywaniem i eksploatacją 
infrastruktury wykorzystywanej do tych 
celów;

Or. de

Poprawka 527
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera g c) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) transakcji finansowych służących 
pozyskiwaniu środków finansowych lub 
kapitału, lokowaniu środków lub 
finansowaniu udzielania koncesji przez 
instytucje zamawiające;

Or. de

Poprawka 528
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera g c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) usług pomocy społecznej i opieki 
zdrowotnej

Or. en

Poprawka 529
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera g c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) dostaw energii elektrycznej, gazu i 
energii cieplnej, a także budowy, 
utrzymywania i eksploatacji 
infrastruktury wykorzystywanej do tych 
celów;

Or. de

Uzasadnienie

Sektor energetyczny jest już regulowany przez szereg przepisów sektorowych. Ponadto sektor 
ten charakteryzuje się szczególnymi powiązaniami między poszczególnymi podmiotami. 



PE497.782v01-00 34/147 AM\916802PL.doc

PL

Nietypowa regulacja w ramach niniejszej dyrektywy nie ma więc sensu.

Poprawka 530
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera g d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gd) usług o charakterze nieekonomicznym 
świadczonych w interesie ogólnym.

Or. en

Poprawka 531
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadawanie, o którym mowa w akapicie 
pierwszym lit. b), obejmuje transmisję i 
rozpowszechnianie za pośrednictwem 
dowolnej sieci elektronicznej.

skreślony

Or. en

Poprawka 532
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadawanie, o którym mowa w akapicie 
pierwszym lit. b), obejmuje transmisję i 
rozpowszechnianie za pośrednictwem 
dowolnej sieci elektronicznej.

Usługi medialne, o których mowa w lit. b), 
ustępu pierwszego obejmują transmisję i 
rozpowszechnianie za pośrednictwem 
dowolnej sieci elektronicznej.
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Or. fr

Poprawka 533
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do umów dotyczących dzierżawy gruntów 
publicznych ani umów dotyczących 
dzierżawy gruntów prywatnych, na mocy 
których państwo lub instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający 
ustanawia wyłącznie ogólne warunki i/ 
lub konkretne wiążące i możliwe do 
wyegzekwowania na gruncie prawa 
obowiązki związane z wykorzystaniem 
gruntu, nienabywając przy tym 
konkretnych robót budowlanych lub 
usług.

Or. en

Uzasadnienie

Umowy związane z gruntami powinny być wyłączone z niniejszej dyrektywy. Nie dochodzi w 
nich do nabycia robót budowlanych ani usług, a obowiązki nakładane na wykonawcę, który 
jest wyłącznie dzierżawcą, odnoszą się do wykorzystania gruntu, a nie do samej usługi.

Poprawka 534
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym ani usługi świadczone w 
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ogólnym interesie, takie jak:
a) usługi związane z wodą
b) usługi związane ze ściekami
c) usługi wywozu odpadów;
d) usługi energetyczne
e) usługi społeczne, w oparciu o 
dobrowolne europejskie ramy jakościowe 
dla usług socjalnych przyjęte przez 
Komisję Ochrony Socjalnej w sektorze 
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, 
obowiązkowego ubezpieczenia 
społecznego oraz ratownictwa i ochrony 
ludności w przypadku katastrof.

Or. en

Poprawka 535
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji na usługi 
świadczone w ogólnym interesie 
gospodarczym, w szczególności w 
dziedzinie zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków, a także usługi 
społeczne, usługi zdrowotne oraz usługi 
dotyczące stowarzyszenia pracowników.

Or. de

Poprawka 536
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do umów dotyczących dzierżawy gruntów 
publicznych ani umów dotyczących 
dzierżawy gruntów prywatnych, na mocy 
których państwo lub instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający 
ustanawia wyłącznie ogólne warunki i/ 
lub konkretne wiążące i możliwe do 
wyegzekwowania na gruncie prawa 
obowiązki związane z wykorzystaniem 
gruntu.

Or. en

Poprawka 537
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego artykułu: skreślony

a) „publiczna sieć łączności” oznacza sieć 
łączności elektronicznej wykorzystywaną 
całkowicie lub głównie do świadczenia 
publicznie dostępnych usług łączności 
elektronicznej, które wspierają 
przekazywanie informacji pomiędzy 
punktami końcowymi sieci;

b) „sieć łączności elektronicznej” oznacza 
systemy transmisyjne oraz, w stosownych 
przypadkach, urządzenia przełączające
lub routingowe oraz inne zasoby, w tym 
nieaktywne elementy sieci, które 
umożliwiają przekazywanie sygnałów 
przewodowo, za pomocą radia, środków 
optycznych lub innych środków 
elektromagnetycznych, w tym sieci 
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satelitarnych, stacjonarnych 
(komutowanych i pakietowych, w tym 
Internetu) i naziemnych sieci 
przenośnych, elektrycznych systemów 
kablowych, w zakresie, w jakim są one 
wykorzystywane do przekazywania 
sygnałów, w sieciach nadawania 
radiowego i telewizyjnego oraz sieciach 
telewizji kablowej, niezależnie od rodzaju 
przekazywanej informacji;

c) „punkt zakończenia sieci” oznacza 
fizyczne miejsce, w którym abonent 
otrzymuje dostęp do sieci łączności 
publicznej; w przypadku sieci stosujących 
przełączanie lub przekierowywanie, punkt 
zakończenia sieci identyfikuje się za 
pomocą konkretnego adresu sieciowego, 
który może być łączony z numerem lub 
nazwiskiem abonenta;

d) „usługa łączności elektronicznej” 
oznacza usługę zazwyczaj świadczoną za 
wynagrodzeniem, polegającą całkowicie 
lub częściowo na przekazywaniu sygnałów 
w sieciach łączności elektronicznej, w tym 
usługi telekomunikacyjne i usługi 
transmisyjne świadczone poprzez sieci 
nadawcze; nie obejmuje jednak usług 
związanych z zapewnianiem albo 
wykonywaniem kontroli treści 
przekazywanych przy wykorzystaniu sieci 
lub usług łączności elektronicznej. Spod 
zakresu niniejszej definicji wyłączone są 
usługi społeczeństwa informacyjnego w 
rozumieniu art. 1 dyrektywy 98/34/WE, 
jeżeli nie polegają one całkowicie lub 
częściowo na przekazywaniu sygnałów w 
sieciach łączności elektronicznej.

Or. en

Poprawka 538
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Wyłączenia dotyczące koncesji 
udzielonych przez podmioty zamawiające
1. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji, których 
podmioty zamawiające udzielają w innym 
celu niż wykonywanie ich działalności, 
określonej w załączniku III, lub w celu 
wykonywania takiej działalności w 
państwie trzecim, w warunkach 
niewymagających fizycznego 
wykorzystania sieci lub obszaru 
geograficznego w obrębie Unii.
2. Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję lub krajowy organ nadzoru, na 
ich wniosek, o każdej działalności, którą 
uważają za wyłączoną. Komisja może 
okresowo publikować w celach 
informacyjnych w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej wykazy kategorii 
działalności, które uznaje za objęte tym 
wyłączeniem. Wykonując te czynności, 
Komisja respektuje wrażliwe aspekty 
handlowe, które podmioty zamawiające 
mogą wskazać przy okazji przekazywania 
informacji.

Or. en

Poprawka 539
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję lub krajowy organ nadzoru, na 
ich wniosek, o każdej działalności, którą 

2. Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję lub w stosownych przypadkach 
istniejące krajowe organy posiadające 
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uważają za wyłączoną. Komisja może 
okresowo publikować w celach 
informacyjnych w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej wykazy kategorii 
działalności, które uznaje za objęte tym 
wyłączeniem. Wykonując te czynności, 
Komisja respektuje wrażliwe aspekty 
handlowe, które podmioty zamawiające 
mogą wskazać przy okazji przekazywania 
informacji.

odpowiednie uprawnienia, na ich wniosek, 
o każdej działalności, którą uważają za 
wyłączoną. Komisja może okresowo 
publikować w celach informacyjnych w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
wykazy kategorii działalności, które uznaje 
za objęte tym wyłączeniem. Wykonując te 
czynności, Komisja respektuje wrażliwe 
aspekty handlowe, które podmioty 
zamawiające mogą wskazać przy okazji 
przekazywania informacji.

Or. de

Uzasadnienie

Należy odrzucić termin „krajowy organ nadzoru”, gdyż można go uznawać za ingerencję w 
wewnętrzną niezależność organizacyjną państw członkowskich.

Poprawka 540
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) może być kontrolowana przez 
współpracę publiczno-prywatną;

Or. en

Poprawka 541
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koncesji udzielanych przez podmiot 
zamawiający przedsiębiorstwu 
powiązanemu;

a) koncesji udzielanych przez podmiot 
zamawiający w rozumieniu art. 4 ust. 1 
punkt 2) i 3) przedsiębiorstwu 
powiązanemu;
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Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy niniejszego artykułu przejmują przepisy dyrektywy 2004/17, której celem było 
umożliwienie podmiotowi zamawiającemu, lokalnym i krajowym przedsiębiorstwom 
zasiedziałym, które nie były instytucjami zamawiającymi, prowadzić działalność przemysłową 
i osiągać synergię grupy, aby mogły one korzystać z usług swych filii utworzonych przez 
przedsiębiorstwo macierzyste. Pożądane jest więc ograniczenie tego przepisy do podmiotów 
zamawiających, które nie są instytucjami zamawiającymi.

Poprawka 542
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) koncesji udzielanych przez wspólne 
przedsięwzięcie, utworzone wyłącznie 
przez kilka podmiotów zamawiających w 
celu prowadzenia działalności określonej w 
załączniku III, na rzecz przedsiębiorstwa 
powiązanego z jednym z tych podmiotów 
zamawiających.

b) koncesji udzielanych przez wspólne 
przedsięwzięcie, utworzone wyłącznie 
przez kilka podmiotów zamawiających w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2) i 3) w celu 
prowadzenia działalności określonej w 
załączniku III, na rzecz przedsiębiorstwa 
powiązanego z jednym z tych podmiotów 
zamawiających.♦

Or. fr

Uzasadnienie

Przepisy niniejszego artykułu przejmują przepisy dyrektywy 2004/17, której celem było 
umożliwienie podmiotowi zamawiającemu, lokalnym i krajowym przedsiębiorstwom 
zasiedziałym, które nie były instytucjami zamawiającymi, prowadzić działalność przemysłową 
i osiągać synergię grupy, aby mogły one korzystać z usług swych filii utworzonych przez 
przedsiębiorstwo macierzyste. Pożądane jest więc ograniczenie tego przepisy do podmiotów 
zamawiających, które nie są instytucjami zamawiającymi.

Poprawka 543
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koncesji na usługi, pod warunkiem że co 
najmniej 80 % średnich obrotów 
przedsiębiorstwa powiązanego 
dotyczących ogólnie usług za poprzednie 
trzy lata pochodzi ze świadczenia takich 
usług dla przedsiębiorstw, z którymi jest 
ono powiązane;

a) koncesji na usługi, pod warunkiem że co 
najmniej 80 % działalności 
przedsiębiorstwa powiązanego, która 
stanowi przedmiot umowy koncesyjnej,
pochodzi ze świadczenia takich usług 
przedsiębiorstwom, z którymi jest ono 
powiązane;

Or. en

Poprawka 544
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koncesji na usługi, pod warunkiem że co 
najmniej 80 % średnich obrotów 
przedsiębiorstwa powiązanego
dotyczących ogólnie usług za poprzednie 
trzy lata pochodzi ze świadczenia takich 
usług dla przedsiębiorstw, z którymi jest 
ono powiązane;

a) koncesji na usługi, pod warunkiem że co 
najmniej 80% średnich obrotów 
przedsiębiorstwa powiązanego, 
uzyskanych w poprzednich trzech latach 
dzięki świadczeniu usług będących 
przedmiotem koncesji na usługi, pochodzi 
ze świadczenia takich usług dla 
przedsiębiorstw, z którymi jest ono 
powiązane;

Or. de

Poprawka 545
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) koncesji na roboty budowlane, pod 
warunkiem że co najmniej 80 % średnich 

b) koncesji na roboty budowlane, pod 
warunkiem że co najmniej 80 % 
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obrotów przedsiębiorstwa powiązanego 
dotyczących ogólnie robót budowlanych 
za poprzednie trzy lata pochodzi z 
realizacji takich robót budowlanych dla 
przedsiębiorstw, z którymi jest ono 
powiązane.

działalności przedsiębiorstwa 
powiązanego, która stanowi przedmiot 
umowy koncesyjnej, pochodzi ze 
świadczenia takich usług 
przedsiębiorstwom, z którymi jest ono 
powiązane;

Or. en

Poprawka 546
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) koncesji na roboty budowlane, pod 
warunkiem że co najmniej 80 % średnich 
obrotów przedsiębiorstwa powiązanego
dotyczących ogólnie robót budowlanych 
za poprzednie trzy lata pochodzi z 
realizacji takich robót budowlanych dla 
przedsiębiorstw, z którymi jest ono 
powiązane.

b) koncesji na roboty budowlane, pod 
warunkiem że co najmniej 80% średnich 
obrotów przedsiębiorstwa powiązanego, 
uzyskanych w poprzednich trzech latach 
dzięki świadczeniu usług będących 
przedmiotem koncesji na roboty 
budowlane, pochodzi z realizacji takich 
robót budowlanych dla przedsiębiorstw, z 
którymi jest ono powiązane.

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa powiązane mogą działać na różnych rynkach, które są w różnym stopniu 
otwarte na konkurencję. Dlatego przy określaniu granicy, w jakim stopniu przedsiębiorstwa 
powiązane mogą działać na rynku również na rzecz podmiotów trzecich, należy uwzględniać 
jedynie działalność będącą przedmiotem koncesji na usługi lub roboty budowlane. 
Uwzględnianie ogółu robót przedsiębiorstwa powiązanego w celu uniknięcia zakłóceń 
konkurencji nie jest konieczne.

Poprawka 547
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) koncesji na roboty budowlane, pod 
warunkiem że co najmniej 80 % średnich 
obrotów przedsiębiorstwa powiązanego 
dotyczących ogólnie robót budowlanych za 
poprzednie trzy lata pochodzi z realizacji 
takich robót budowlanych dla 
przedsiębiorstw, z którymi jest ono 
powiązane.

b) koncesji na roboty budowlane, pod 
warunkiem że co najmniej 80% działań
przedsiębiorstwa powiązanego 
dotyczących ogólnie robót budowlanych za 
poprzednie trzy lata pochodzi z realizacji 
takich robót budowlanych dla 
przedsiębiorstw, z którymi jest ono 
powiązane.

Or. de

Poprawka 548
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli więcej niż jedno przedsiębiorstwo 
powiązane z podmiotem zamawiającym 
realizuje te same lub podobne usługi, 
dostawy lub roboty budowlane, powyższe 
dane procentowe, o których mowa w ust. 
4, są obliczane przy uwzględnieniu 
całkowitych obrotów pochodzących 
odpowiednio z realizacji usług, dostaw lub 
robót budowlanych przez takie 
przedsiębiorstwa powiązane.

skreślony

Or. en

Poprawka 549
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisów art. 15 oraz pod Niezależnie od przepisów art. 15 oraz pod 
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warunkiem że wspólne przedsięwzięcie 
zostało utworzone w celu wykonywania 
danej działalności przez okres co najmniej 
trzech lat oraz że dokument powołujący 
wspólne przedsięwzięcie przewiduje, że 
podmioty zamawiające, które tworzą 
wspólne przedsięwzięcie, pozostaną w jego 
składzie co najmniej przez ten sam okres, 
niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do koncesji udzielanych przez jeden z 
poniższych podmiotów:

warunkiem, że wspólne przedsięwzięcie 
lub formalna współpraca zostały
utworzone w celu wykonywania danej 
działalności przez okres co najmniej roku
oraz że dokument powołujący wspólne 
przedsięwzięcie lub formalną współpracę 
przewiduje, że podmioty zamawiające lub 
współpracujące, które tworzą wspólne 
przedsięwzięcie, pozostaną w jego składzie 
co najmniej przez ten sam okres, niniejsza 
dyrektywa nie ma zastosowania do 
koncesji udzielanych przez jeden z 
poniższych podmiotów:

Or. en

Poprawka 550
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przez wspólne przedsięwzięcie, 
utworzone wyłącznie przez kilka 
podmiotów zamawiających w celu 
prowadzenia działalności w rozumieniu 
załącznika III, jednemu z tych podmiotów 
zamawiających;

a) przez wspólne przedsięwzięcie lub 
formalną współpracę, utworzone 
wyłącznie przez kilka podmiotów 
zamawiających w celu prowadzenia 
działalności w rozumieniu załącznika III, 
jednemu z tych podmiotów 
zamawiających;

Or. en

Poprawka 551
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przez wspólne przedsięwzięcie, 
utworzone wyłącznie przez kilka 

a) przez wspólne przedsięwzięcie, 
utworzone wyłącznie przez kilka 
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podmiotów zamawiających w celu 
prowadzenia działalności w rozumieniu 
załącznika III, jednemu z tych podmiotów 
zamawiających;

podmiotów zamawiających w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt. 2) i 3) w celu prowadzenia 
działalności w rozumieniu załącznika III, 
jednemu z tych podmiotów 
zamawiających;

Or. fr

Poprawka 552
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez podmiot zamawiający takiemu 
wspólnemu przedsięwzięciu, w którego
skład wchodzi ten podmiot..

b) przez podmiot, który wchodzi w skład 
takiego wspólnego przedsięwzięcia lub 
formalnej współpracy.

Or. en

Poprawka 553
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez podmiot zamawiający takiemu 
wspólnemu przedsięwzięciu, w którego 
skład wchodzi ten podmiot.

b) przez podmiot zamawiający w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2) i 3) takiemu 
wspólnemu przedsięwzięciu, w którego 
skład wchodzi ten podmiot.

Or. fr

Poprawka 554
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreślony
Zgłoszenie informacji przez podmioty 
zamawiające
Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję lub krajowy organ nadzoru, na 
ich wniosek, następujące informacje 
dotyczące stosowania art. 11 ust. 2 i 3 oraz 
art. 12:
a) nazwy zainteresowanych 
przedsiębiorstw lub wspólnych 
przedsiębiorców;
b) charakter i wartość przedmiotowych 
koncesji;
c) dowód wymagany przez Komisję lub 
krajowy organ nadzoru na potwierdzenie, 
że relacja pomiędzy przedsiębiorstwem lub 
wspólnym przedsiębiorcą, któremu udziela 
się koncesji, a podmiotem zamawiającym 
spełnia wymogi określone w art. 11 lub 
12.

Or. en

Poprawka 555
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję lub krajowy organ nadzoru, na 
ich wniosek, następujące informacje 
dotyczące stosowania art. 11 ust. 2 i 3 oraz 
art. 12:

Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję lub właściwe organy krajowe, na 
ich wniosek, następujące informacje 
dotyczące stosowania art. 11 ust. 2 i 3 oraz 
art. 12:

Or. en
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Poprawka 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję lub krajowy organ nadzoru, na 
ich wniosek, następujące informacje 
dotyczące stosowania art. 11 ust. 2 i 3 oraz 
art. 12:

Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję lub w stosownych przypadkach 
istniejący krajowy organ posiadający 
odpowiednie uprawnienia, na ich wniosek, 
następujące informacje dotyczące 
stosowania art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 12:

Or. de

Uzasadnienie

Należy odrzucić termin „krajowy organ nadzoru”, gdyż można go uznawać za ingerencję w 
wewnętrzną niezależność organizacyjną państw członkowskich.

Poprawka 557
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dowód wymagany przez Komisję lub 
krajowy organ nadzoru na potwierdzenie, 
że relacja pomiędzy przedsiębiorstwem lub 
wspólnym przedsiębiorcą, któremu udziela 
się koncesji, a podmiotem zamawiającym 
spełnia wymogi określone w art. 11 lub 
12.

skreślony

Or. en

Poprawka 558
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dowód wymagany przez Komisję lub 
krajowy organ nadzoru na potwierdzenie, 
że relacja pomiędzy przedsiębiorstwem lub 
wspólnym przedsiębiorcą, któremu udziela 
się koncesji, a podmiotem zamawiającym 
spełnia wymogi określone w art. 11 lub 12.

c) dowód wymagany przez Komisję lub
w stosownych przypadkach istniejący
krajowy organ posiadający odpowiednie 
uprawnienia na potwierdzenie, że relacja 
pomiędzy przedsiębiorstwem lub 
wspólnym przedsiębiorcą, któremu udziela 
się koncesji, a podmiotem zamawiającym 
spełnia wymogi określone w art. 11 lub 12.

Or. de

Uzasadnienie

Należy odrzucić termin „krajowy organ nadzoru”, gdyż można go uznawać za ingerencję w 
wewnętrzną niezależność organizacyjną państw członkowskich.

Poprawka 559
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do należących do danego państwa 
członkowskiego terenów przygranicznych 
z uwagi na to, że jest to strategiczny 
obszar o szczególnym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa narodowego. 

Or. it

Poprawka 560
Cristiana Muscardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koncesje na roboty, które mają być 
prowadzone na należącym do danego 
państwa członkowskiego obszarze 
przygranicznym nie mogą być udzielane w 
ramach międzynarodowych zaproszeń do 
składania ofert.

Or. it

Poprawka 561
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosunki między instytucjami publicznymi Współpraca między instytucjami 
zamawiającymi

Or. en

Poprawka 562
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosunki między instytucjami publicznymi Współpraca między instytucjami 
zamawiającymi

Or. fr

Poprawka 563
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami;

a) instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę odpowiadającą kontroli, 
jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;

Or. en

Poprawka 564
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami;

a) instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami. 
W celu ustanowienia kontroli w 
rozumieniu niniejszego ustępu nie jest 
absolutnie konieczne, aby instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający 
były w 100% właścicielami;

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1370/2007 należy wyjaśnić, że możliwe jest bezpośrednie 
udzielanie koncesji kontrolowanej jednostce, jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający mogą wywierać decydujący wpływ na cele strategiczne i istotne decyzje. W tym 
celu nie jest konieczne, aby kontrolowana jednostka należała w 100% do instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Poprawka 565
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami;

a) instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami; 
zakłada się, że ma to miejsce wtedy, gdy 
instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wywiera decydujący wpływ 
zarówno na cele strategiczne, jak i na 
istotne decyzje kontrolowanej osoby 
prawnej; w celu ustanowienia takiej 
kontroli można również wziąć pod uwagę 
takie elementy, jak stopień 
reprezentowania w organach 
administracji, zarządu lub nadzoru, 
stosowne postanowienia w statutach lub 
struktura własnościowa; nie jest 
konieczne, aby kontrolowana osoba
prawna należała w pełni do instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego;

Or. de

Poprawka 566
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami;

a) instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę analogiczną do kontroli, 
jaką sprawuje nad własnymi jednostkami, 
tj. wywiera decydujący wpływ zarówno na 
cele strategiczne, jak i na istotne decyzje 
kontrolowanej osoby prawnej; państwa 
członkowskie określają zasady 
prowadzenia tej kontroli;

Or. fr
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Poprawka 567
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

skreślona

Or. fr

Poprawka 568
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

b) co najmniej 80% działalności tej osoby 
prawnej, która to działalność jest 
przedmiotem koncesji, jest prowadzone na 
potrzeby instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego, które sprawują 
kontrolę, lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

Or. en

Poprawka 569
Andreas Schwab
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

b) osoba prawna prowadzi działalność 
przede wszystkim na potrzeby instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot zamawiający. 
Przypuszcza się, że osoba prawna 
prowadzi działalność przede wszystkim na 
potrzeby instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego, które sprawują 
kontrolę, lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający, jeżeli co najmniej 90% jej 
działalności, będącej przedmiotem 
zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
tej instytucji, tego podmiotu lub tych osób;

Or. de

Uzasadnienie

Powyższa propozycja łączy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-107/98 
z klauzulą „bezpiecznej przystani” („safe harbour”), która stanowi podstawę wzruszalnego 
domniemania, kiedy zachodzi transakcja wewnętrzna.

Poprawka 570
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 

b) co najmniej 80% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
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zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

Or. en

Poprawka 571
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

b) cała działalność tej osoby prawnej jest 
prowadzona na potrzeby instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnieć uczciwą konkurencję konieczne jest ograniczenie wyjatków „in-house”.. 
Byłoby nieuczciwe, gdyby wewnątrzfirmowe podmioty miały również dostęp do wolnego rynku 
i konkurowały z innym prywatnym podmiotem, któremu nie udzielono koncesji bez 
jakiejkolwiek procedury konkurencyjnej. Poza tym pozostałe 10% działalności niekoniecznie 
może być bardzo marginalne.

Poprawka 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 

b) co najmniej 80% działalności tej osoby 
prawnej, będącej przedmiotem koncesji,
jest prowadzone na potrzeby instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
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lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot zamawiający. 
Do działalności wykonywanej na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający, należy także działalność 
świadczona na potrzeby osób trzecich, 
jeżeli usługa wchodzi w zakres 
ustawowych obowiązków instytucji 
zamawiającej.

Or. de

Uzasadnienie

Gminy są zobowiązane do wywiązywania się z zadania polegającego na świadczeniu usług 
użyteczności publicznej. Dotyczy to w równym stopniu usług rynkowych, jak i nierynkowych. 
Odbiorcą wszystkich usług gminnych jest zawsze obywatel, a więc osoba trzecia. Gminy –
jako organy administracji lub za pośrednictwem niesamodzielnych pod względem prawnym 
przedsiębiorstw własnych – świadczą więc usługi na rzecz osób trzecich w taki sam sposób 
jak spółki użyteczności publicznej.

Poprawka 573
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej, będącej przedmiotem 
zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

Or. de
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Poprawka 574
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

b) co najmniej 90% ogółu średnich 
obrotów tej osoby prawnej pochodzi z 
działalności prowadzonej na rzecz
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana redakcyjna w kontekście koncesji.

Poprawka 575
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

b) zasadnicza część działalności tej osoby 
prawnej prowadzona jest na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

Or. fr
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Poprawka 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

b) zasadnicza część działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

Or. pl

Poprawka 577
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) co najmniej 80% uzyskanych ogółem 
średnich obrotów osoby prawnej, 
będących przedmiotem koncesji, jest 
realizowane na potrzeby instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający.

Or. de

Poprawka 578
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

skreślona

Or. de

Poprawka 579
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

skreślona

Or. de

Poprawka 580
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem prawnie egzekwowanych form 
udziału podmiotów prywatnych.

Or. en

Poprawka 581
Pier Antonio Panzeri
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem prawnie egzekwowanych form 
udziału podmiotów prywatnych.

Or. en

Poprawka 582
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem form udziału podmiotów 
prywatnych nienastawionych na zysk, 
właściwych dla kontrolującej instytucji 
zamawiającej lub kontrolowanej osoby 
prawnej obecnych w niektórych 
przedsiębiorstwach społecznych 
odpowiedzialnych za wykonanie zadań 
usług publicznych stworzonych 
konkretnie po to, by spełnić wymagania 
ogólnego interesu, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego i które podlegają przepisom 
obowiązującym w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 583
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, 
o ile nie jest to obligatoryjnie 
przewidziane w prawie poszczególnych 
państw członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich z uwagi na kontekst historyczny i utrwalone struktury 
posiadanie udziałów przez podmioty prywatne jest obligatoryjnie przewidziane przepisami 
prawa. Takie formy współpracy powinny być nadal możliwe, lecz we wszelkich innych 
przypadkach udział podmiotów prywatnych powinien być wykluczony zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka 584
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, za 
wyjątkiem form udziałów prywatnych 
nienastawionych na zysk należących do 
instytucji zamawiającej prowadzącej 
kontrolę lub należących do kontrolowanej 
osoby prawnej obecnych w niektórych 
przedsiębiorstwach społecznych mających 
za zadanie pełnienie misji służby 
publicznej, utworzonych specjalnie w celu 
zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym 
o charakterze innym niż przemysłowy i 
komercyjny i podlegających 
ustawodawstwu obowiązującemu w 
państwach członkowskich;

Or. fr
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Poprawka 585
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych.

Or. es

Poprawka 586
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 1 sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, 
jaką sprawuje nad własnymi jednostkami 
w rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

skreślony

Or. en

Poprawka 587
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający w rozumieniu art. 4 

skreślony
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ust. 1 pkt 1 sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, 
jaką sprawuje nad własnymi jednostkami 
w rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wytyczone cele uproszczenia i zredukowania przepisów dotyczących udzielania 
koncesji należy unikać zbyt daleko idących wyjaśnień w tekście aktu, które nie prowadzą do 
większej pewności prawa oraz wychodzą poza zakres orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości UE.

Poprawka 588
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 1 sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, 
jaką sprawuje nad własnymi jednostkami 
w rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

skreślony

Or. de

Poprawka 589
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 1 sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami w 
rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

Uznaje się, że instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 1 sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami w 
rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej. 
Powyższe warunki muszą być 
odpowiednio spełnione, jeżeli instytucja 
zamawiająca udziela zamówienia 
publicznego osobie prawnej, nad którą 
sprawuje kontrolę wspólnie z innymi 
instytucjami zamawiającymi.

Or. de

Poprawka 590
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 1 sprawuje nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami w 
rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 
jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

[Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.]

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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Poprawka 591
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela koncesji 
podmiotowi sprawującemu nad nim 
kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się koncesji 
publicznej, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten wykracza poza orzecznictwo ETS (sprawa Teckel) i w zbyt dużym stopniu 
ograniczyłby konkurencję.

Poprawka 592
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela koncesji 
podmiotowi sprawującemu nad nim 
kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się koncesji 

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela koncesji 
podmiotowi sprawującemu nad nim 
kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający, 
pod warunkiem że w osobie prawnej, 
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publicznej, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

której udziela się koncesji publicznej, nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem prawnie egzekwowanych form 
udziału podmiotów prywatnych.

Or. en

Poprawka 593
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela koncesji
podmiotowi sprawującemu nad nim 
kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się koncesji 
publicznej, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela koncesji
jednostce lub jednostkom sprawującym
nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1370/2007 należy wyjaśnić, że możliwe jest bezpośrednie 
udzielanie koncesji kontrolowanej jednostce, jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający mogą wywierać decydujący wpływ na cele strategiczne i istotne decyzje. W tym 
celu nie jest konieczne, aby kontrolowana jednostka należała w 100% do instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Poprawka 594
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela koncesji 
podmiotowi sprawującemu nad nim 
kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się koncesji 
publicznej, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela koncesji 
podmiotowi lub podmiotom sprawującym
lub innej osobie prawnej kontrolowanej 
przez tę instytucję zamawiającą pod 
warunkiem, że w osobie prawnej, której 
udziela się koncesji publicznej, nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem prawnie egzekwowanych form 
udziału podmiotów prywatnych.

Or. en

Poprawka 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela koncesji 
podmiotowi sprawującemu nad nim 
kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się koncesji 
publicznej, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot lub 
podmioty będące instytucją zamawiającą 
lub podmiotem zamawiającym w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela 
koncesji podmiotowi sprawującemu nad 
nim kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się koncesji 
publicznej, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne wyjątkiem form 
udziału podmiotów prywatnych 
nienastawionych na zysk, właściwych dla 
kontrolującej instytucji zamawiającej lub 
kontrolowanej osoby prawnej obecnych w 
niektórych przedsiębiorstwach 
społecznych odpowiedzialnych za 
wykonanie zadań usług publicznych 
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stworzonych konkretnie po to, by spełnić 
wymagania ogólnego interesu, które nie 
mają charakteru przemysłowego ani 
handlowego i które podlegają przepisom 
obowiązującym w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 596
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela koncesji
podmiotowi sprawującemu nad nim 
kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się koncesji 
publicznej, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela koncesji
jednostce lub jednostkom sprawującym
nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą.

Or. de

Poprawka 597
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym w rozumieniu 

2. Ustęp 1 ma także zastosowanie w 
przypadku, gdy kontrolowany podmiot 
będący instytucją zamawiającą lub 
podmiotem zamawiającym w rozumieniu 
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art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela koncesji 
podmiotowi sprawującemu nad nim 
kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się koncesji 
publicznej, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

art. 4 ust. 1 pkt 1 udziela koncesji 
podmiotowi lub podmiotom sprawującym
nad nim kontrolę lub innej osobie prawnej 
kontrolowanej przez tę instytucję 
zamawiającą, pod warunkiem że w osobie 
prawnej, której udziela się zamówienia 
publicznego, nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne, za wyjątkiem form 
udziałów prywatnych nienastawionych na 
zysk należących do instytucji 
zamawiającej lub należących do podmiotu 
zamawiającego prowadzącego kontrolę, 
bądź należących do kontrolowanej osoby 
prawnej obecnych w niektórych 
przedsiębiorstwach społecznych mających 
za zadanie pełnienie misji służby 
publicznej, utworzonych specjalnie w celu 
zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym 
o charakterze innym niż przemysłowy i 
komercyjny i podlegających 
ustawodawstwu obowiązującemu w 
państwach członkowskich.

Or. fr

Poprawka 598
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przepisy niniejszego artykułu nie mają 
zastosowania do osób prawnych 
nienastawionych na zysk prowadzących 
działalność w dziedzinie gospodarki 
społecznej i solidarnej (stowarzyszenia, 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
spółki itp.);

Or. fr
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Poprawka 599
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. [...] skreślony

Or. de

Poprawka 600
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które nie sprawują nad osobą 
prawną kontroli w rozumieniu ust. 1, 
mogą udzielić koncesji osobie prawnej, 
nad którą sprawuje kontrolę wspólnie z 
innymi instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, bez 
zastosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące 
warunki: 

skreślony

a) instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1 sprawują wspólnie nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, 
jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 



AM\916802PL.doc 71/147 PE497.782v01-00

PL

zamawiający;

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 sprawują 
wspólnie kontrolę nad daną osobą 
prawną, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:  

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających 
lub podmiotów zamawiających w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1;

b) wspomniane instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 mogą wspólnie wywierać 
decydujący wpływ na cele strategiczne 
oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby 
prawnej;

c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;

d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się ograniczać wyjątki „in-house” do podmiotów, które są kontrolowane przez 
instytucję zamawiającą. Rozszerzenie tego wyjątku również na podmioty prawne, nad którymi 
instytucja zamawiająca sprawuje kontrolę wspólną z inną instytucją zamawiającą, 
doprowadziłoby do zbytniego ograniczenia konkurencji.

Poprawka 601
Pier Antonio Panzeri
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 
1, które nie sprawują nad osobą prawną 
kontroli w rozumieniu ust. 1, mogą 
udzielić koncesji osobie prawnej, nad którą 
sprawuje kontrolę wspólnie z innymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, bez 
zastosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są następujące 
warunki:

Instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 
1, które nie sprawują nad osobą prawną 
kontroli w rozumieniu ust. 1, mogą 
udzielić koncesji poza zakresem niniejszej 
dyrektywy osobie prawnej, nad którą 
sprawuje kontrolę wspólnie z innymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, zaś osoba 
prawa, nad którą instytucja lub instytucje 
zamawiające sprawuje kontrolę, może 
nabywać towary i usługi od tych 
publicznych właścicieli bez stosowania 
niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są 
następujące warunki:

Or. en

Poprawka 602
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 
1 sprawują wspólnie nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami;

a) instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 
1 sprawują wspólnie nad daną osobą 
prawną kontrolę odpowiadającą kontroli, 
jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;

Or. en

Poprawka 603
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 
1 sprawują wspólnie nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami;

a) instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1 sprawują wspólnie nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami. 
W celu ustanowienia kontroli w 
rozumieniu niniejszego ustępu nie jest 
absolutnie konieczne, aby instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający 
były w 100% właścicielami;

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1370/2007 należy wyjaśnić, że możliwe jest bezpośrednie 
udzielanie koncesji kontrolowanej jednostce, jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający mogą wywierać decydujący wpływ na cele strategiczne i istotne decyzje. W tym 
celu nie jest konieczne, aby kontrolowana jednostka należała w 100% do instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Poprawka 604
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1 sprawują wspólnie nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, 
jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;

a) organy decyzyjne zainteresowanych 
osób prawnych są wyznaczane przez 
większość uczestniczących instytucji 
zamawiających;

Or. fr

Poprawka 605
Françoise Castex
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 
1 sprawują wspólnie nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami;

a) instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1 sprawują wspólnie nad daną osobą 
prawną kontrolę analogiczną do kontroli, 
jaką sprawują nad własnymi jednostkami, 
tj. wywierają decydujący wpływ zarówno 
na cele strategiczne, jak i na istotne 
decyzje kontrolowanej osoby prawnej, to 
znaczy wywierają decydujący wpływ 
jednocześnie na cele strategiczne, jak i na 
ważne decyzje kontrolowanej osoby 
prawnej;. państwa członkowskie określają 
zasady kontroli stosowania tego przepisu;

Or. fr

Poprawka 606
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 
1 sprawują wspólnie nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami;

a) instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 
1 sprawują wspólnie nad daną osobą 
prawną kontrolę podobną do kontroli, jaką 
sprawuje nad własnymi jednostkami; 
zakłada się, że ma to miejsce wtedy, gdy 
instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wywiera decydujący wpływ 
zarówno na cele strategiczne, jak i na 
istotne decyzje kontrolowanej osoby 
prawnej; w celu ustanowienia takiej 
kontroli można również wziąć pod uwagę 
takie elementy, jak stopień 
reprezentowania w organach 
administracji, zarządu lub nadzoru, 
stosowne postanowienia w statutach lub 
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struktura własnościowa; nie jest 
konieczne, aby kontrolowana osoba 
prawna należała w pełni do instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego;

Or. de

Poprawka 607
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający;

skreślona

Or. fr

Poprawka 608
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję
zamawiającą lub ten sam podmiot 

b) co najmniej 80% będącej przedmiotem 
koncesji działalności tej osoby prawnej jest 
prowadzone na potrzeby instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1, które 
sprawują kontrolę, lub na potrzeby innych 
osób prawnych kontrolowanych przez tę 
samą instytucję zamawiającą lub ten sam 
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zamawiający; podmiot zamawiający;

Or. en

Poprawka 609
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający;

b) osoba prawna prowadzi działalność 
przede wszystkim na potrzeby instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot zamawiający. 
Przypuszcza się, że osoba prawna 
prowadzi działalność przede wszystkim na 
potrzeby instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego, które sprawują 
kontrolę, lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez tę 
instytucję zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający, jeżeli co najmniej 90% jej 
działalności, będącej przedmiotem 
zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
tej instytucji, tego podmiotu lub tych osób;

Or. de

Uzasadnienie

Powyższa propozycja łączy orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-107/98 
z klauzulą „bezpiecznej przystani” („safe harbour”), która stanowi podstawę wzruszalnego 
domniemania, kiedy zachodzi transakcja wewnętrzna.

Poprawka 610
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający;

b) co najmniej 80% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający;

Or. en

Poprawka 611
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający;

b) co najmniej 90% średnich obrotów tej 
osoby prawnej pochodzi z działalności 
prowadzonej na potrzeby instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1, które 
sprawują kontrolę, lub na potrzeby innych 
osób prawnych kontrolowanych przez tę 
samą instytucję zamawiającą lub ten sam 
podmiot zamawiający;

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana redakcyjna w kontekście koncesji.

Poprawka 612
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający;

b) co najmniej 80% działalności tej osoby 
prawnej, będącej przedmiotem 
zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający. Do działalności 
wykonywanej na potrzeby instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający, należy także działalność 
świadczona na potrzeby osób trzecich, 
jeżeli usługa wchodzi w zakres 
ustawowych obowiązków instytucji 
zamawiającej lub jest świadczona dla 
innych instytucji zamawiających;

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na spójność dyrektywy wartość 80% zamiast 90% działalności wydaje się bardziej 
odpowiednia (por. próg 80% w art. 11 ust. 4 lit. a)). Poza tym wartość 80% daje w praktyce 
większą elastyczność dla gmin. Odwołanie do przedmiotu koncesji doprowadzi do większej 
pewności prawa w praktyce.

Poprawka 613
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 

b) co najmniej 90% działalności tej osoby
prawnej, będącej przedmiotem 
zamówienia, jest prowadzone na potrzeby 
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zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający;

instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający;

Or. de

Poprawka 614
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający;

b) zasadnicza część działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzona na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający; państwa członkowskie mogą 
określić minimalną obowiązkową część 
obrotów kontrolowanych przez instytucję 
zamawiającą;

Or. fr

Poprawka 615
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 

b) zasadnicza część działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
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zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający;

zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający;

Or. pl

Poprawka 616
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) co najmniej 80% działalności tej 
osoby prawnej, wykonywanej w ramach 
umowy, jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiających sprawujących 
kontrolę lub na potrzeby innych osób 
prawnych kontrolowanych przez te 
instytucje zamawiające;

Or. de

Poprawka 617
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wytyczone cele uproszczenia i zredukowania przepisów dotyczących udzielania 
koncesji należy unikać zbyt daleko idących wyjaśnień w tekście aktu, które nie prowadzą do 
większej pewności prawa oraz wychodzą poza zakres orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości.
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Poprawka 618
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

skreślona

Or. de

Poprawka 619
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem prawnie egzekwowanych form 
udziału podmiotów prywatnych.

Or. en

Poprawka 620
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem prawnie egzekwowanych form 
udziału podmiotów prywatnych.

Or. en
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Poprawka 621
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, z 
wyjątkiem form udziału podmiotów 
prywatnych nienastawionych na zysk, 
właściwych dla kontrolującej instytucji 
zamawiającej lub kontrolowanej osoby 
prawnej obecnych w niektórych 
przedsiębiorstwach społecznych 
odpowiedzialnych za wykonanie zadań 
usług publicznych stworzonych 
konkretnie po to, by spełnić wymagania 
ogólnego interesu, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani 
handlowego i które podlegają przepisom 
obowiązującym w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 622
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, 
o ile nie jest to obligatoryjnie 
przewidziane w prawie poszczególnych 
państw członkowskich.

Or. de
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Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich z uwagi na kontekst historyczny i utrwalone struktury 
posiadanie udziałów przez podmioty prywatne jest obligatoryjnie przewidziane przepisami 
prawa. Takie formy współpracy powinny być nadal możliwe, lecz we wszelkich innych 
przypadkach udział podmiotów prywatnych powinien być wykluczony zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka 623
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne.

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie 
posiadają udziałów podmioty prywatne, za 
wyjątkiem form udziałów prywatnych
nienastawionych na zysk należących do 
instytucji zamawiającej lub 
kontrolowanego podmiotu 
zamawiającego, bądź do kontrolowanej 
osoby prawnej obecnych w niektórych 
przedsiębiorstwach społecznych mających 
za zadanie pełnienie misji służby 
publicznej, utworzonych specjalnie w celu 
zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym 
o charakterze innym niż przemysłowy i 
komercyjny i podlegających 
ustawodawstwu obowiązującemu w 
państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 624
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje skreślony



PE497.782v01-00 84/147 AM\916802PL.doc

PL

zamawiające lub podmioty zamawiające w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 sprawują 
wspólnie kontrolę nad daną osobą 
prawną, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:
a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających 
lub podmiotów zamawiających w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1;
b) wspomniane instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 mogą wspólnie wywierać 
decydujący wpływ na cele strategiczne 
oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby 
prawnej;
c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;
d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

Or. en

Poprawka 625
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 sprawują 
wspólnie kontrolę nad daną osobą 
prawną, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

skreślony

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
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przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających 
lub podmiotów zamawiających w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1;
b) wspomniane instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 mogą wspólnie wywierać 
decydujący wpływ na cele strategiczne 
oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby 
prawnej;
c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;
d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

Or. de

Poprawka 626
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. a) uznaje się, że instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 sprawują 
wspólnie kontrolę nad daną osobą 
prawną, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

skreślony

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających 
lub podmiotów zamawiających w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1;
b) wspomniane instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 mogą wspólnie wywierać 
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decydujący wpływ na cele strategiczne 
oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby 
prawnej;
c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;
d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

Or. de

Poprawka 627
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających 
lub podmiotów zamawiających w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1;

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających 
lub podmiotów zamawiających w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1, przy czym 
jeden przedstawiciel może reprezentować 
jedną uczestniczącą instytucję 
zamawiającą lub więcej uczestniczących 
instytucji zamawiających;

Or. en

Poprawka 628
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich
uczestniczących instytucji zamawiających 
lub podmiotów zamawiających w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1;

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele uczestniczących instytucji 
zamawiających lub podmiotów 
zamawiających w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1;

Or. de

Poprawka 629
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kontrolowana osoba prawna nie działa 
w interesie innym niż interes powiązanych 
z nią instytucji publicznych;

skreślona

Or. en

Poprawka 630
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) kontrolowana osoba prawna nie działa w 
interesie innym niż interes powiązanych z 
nią instytucji publicznych;

c) kontrolowana osoba prawna nie działa w 
interesie odbiegającym od interesu
powiązanych z nią instytucji publicznych;

Or. fr

Poprawka 631
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych kosztów, z zamówień 
publicznych udzielanych jej przez 
instytucje zamawiające.

d) kontrolowana osoba prawna nie czerpie 
żadnego zysku, poza zwrotem rzeczywiście 
poniesionych opłat zakorzystanie i kosztów 
inwestycji związanych z koncesjami
przyznanymi jej przez instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające 
lub podmioty zamawiające w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana redakcyjna w kontekście koncesji.

Poprawka 632
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 nie uznaje się za koncesję 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej 
dyrektywy, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

4. Umowy zawartej między dwiema lub 
więcej instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 nie uznaje się za koncesję 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej 
dyrektywy, a tym samym wychodzą poza 
zakres niniejszej dyrektywy, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki:

Or. en

Poprawka 633
Françoise Castex
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do umowy zawartej między 
dwiema lub więcej instytucjami 
zamawiającymi lub podmiotami 
zamawiającymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt. 1 lub grupami złożonymi z instytucji 
zamawiających lub podmiotów 
zamawiających w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, która w ramach organizacji 
wewnętrznej państw członkowskich 
przewiduje przekazanie kompetencji 
między stronami w celu realizacji zadań 
użyteczności publicznej.
przepisy niniejszego artykułu nie mają 
zastosowania do osób prawnych 
nienastawionych na zysk prowadzących 
działalność w dziedzinie gospodarki 
społecznej i solidarnej (stowarzyszenia, 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
spółki itp.);

Or. fr

Poprawka 634
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

skreślona

Or. en
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Poprawka 635
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

skreślona

Or. de

Poprawka 636
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

a) celem partnerstwa jest wykonywanie 
zadań użyteczności publicznej 
powierzonych wszystkim uczestniczącym 
instytucjom publicznym;

Or. en

Poprawka 637
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, które działają 
w charakterze właściwego organu, aby 
wspólnie wykonywać zadania służby 
publicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie współpracy horyzontalnej.

Poprawka 638
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne prawa 
i obowiązki stron;

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych lub zgromadzenie środków 
niezbędnych do ich właściwej realizacji i 
obejmującą wzajemne prawa i obowiązki 
stron; 

Or. fr

Poprawka 639
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną lub wzajemną realizację ich 
zadań publicznych;

Or. de

Poprawka 640
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych;

Or. de

Poprawka 641
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 

a) umowa podlega względom interesu 
publicznego; obejmuje to również usługi 
pomocnicze niezbędne do wykonania 
usług użyteczności publicznej;
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publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie do usług użyteczności publicznej wynika z orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-480/06. Musi to również obejmować usługi 
pomocnicze (wewnętrzne), z których korzysta instytucja zamawiająca w celu zapewnienia 
funkcjonowania własnych służb i struktur administracyjnych oraz organizacji wykonywania 
zadań ustawowych. Również te usługi są usługami użyteczności publicznej.

Poprawka 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) celem partnerstwa jest wykonywanie 
zadań użyteczności publicznej 
powierzonych organom administracji 
publicznej bądź realizacja pomocniczych 
działań zakupowych w rozumieniu art. 2 
ust. 17 proponowanej dyrektywy o 
zamówieniach publicznych 
(COM(2011)896), które są niezbędne do 
wykonania zadań użyteczności publicznej;
wspólna realizacja zadań ma miejsce 
również wtedy, gdy na gminie spoczywa 
jedynie obowiązek zapłaty, tak długo jak 
współpraca ta pozwala gminie na bardziej 
rentowną i skuteczną realizację własnych 
zobowiązań;

Or. de

Poprawka 643
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

skreślona

Or. de

Poprawka 644
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

skreślona

Or. de

Poprawka 645
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa podlega względom interesu 
publicznego, może to również obejmować 
wykonanie pomocniczego zadania 
koniecznego do wyświadczenia 
odpowiedniej usługi;

Or. en

Poprawka 646
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego i nie jest 
zorientowana na rynek;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie współpracy horyzontalnej.

Poprawka 647
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego; obejmuje to również 
drugorzędne usługi pomocnicze niezbędne 
do wykonania usług użyteczności 
publicznej;

Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie do usług użyteczności publicznej, jak wynika z orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-480/06, powinno obejmować również 
wewnętrzne usługi pomocnicze, z których korzysta instytucja zamawiająca w celu 
zapewnienia funkcjonowania własnych służb i struktur administracyjnych oraz organizacji 
wykonywania zadań ustawowych, i które nie są świadczone na potrzeby osób trzecich.

Poprawka 648
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

b) umowa podlega względom interesu 
publicznego, a usługi oraz niezbędne do 
ich wykonania usługi pomocnicze 
odnoszą się do tych względów;

Or. de

Poprawka 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zadanie jest wykonywane wyłącznie 
przez zainteresowane organy 
administracji publicznej, bez udziału 
aktywnego kapitału prywatnego;

Or. de

Uzasadnienie

Z całą pewnością względy interesu publicznego stanowią centralny punkt umowy. Bardziej 
konkretne jest jednak odniesienie do zakazu aktywnego kapitału prywatnego.

Poprawka 650
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające nie prowadzą 
na otwartym rynku więcej niż 10 % 
mierzonej obrotami działalności, której 
dotyczy umowa;

skreślona
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Or. en

Poprawka 651
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające nie prowadzą 
na otwartym rynku więcej niż 10 % 
mierzonej obrotami działalności, której 
dotyczy umowa;

skreślona

Or. en

Poprawka 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające nie prowadzą 
na otwartym rynku więcej niż 10 % 
mierzonej obrotami działalności, której 
dotyczy umowa;

skreślona

Or. de

Poprawka 653
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające nie prowadzą 
na otwartym rynku więcej niż 10 % 
mierzonej obrotami działalności, której 
dotyczy umowa;

skreślona

Or. fr

Poprawka 654
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające nie prowadzą 
na otwartym rynku więcej niż 10 % 
mierzonej obrotami działalności, której 
dotyczy umowa;

skreślona

Or. de

Poprawka 655
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające nie prowadzą 
na otwartym rynku więcej niż 10 % 
mierzonej obrotami działalności, której 
dotyczy umowa;

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające nie prowadzą 
na otwartym rynku więcej niż 20 % 
mierzonej obrotami działalności, której 
dotyczy umowa;

Or. en
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Poprawka 656
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające nie prowadzą 
na otwartym rynku więcej niż 10 % 
mierzonej obrotami działalności, której 
dotyczy umowa;

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające nie prowadzą 
działalności na otwartym rynku;

Or. en

Poprawka 657
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi lub podmiotami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

skreślona

Or. en

Poprawka 658
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 

skreślona
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zamawiającymi lub podmiotami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

Or. de

Poprawka 659
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi lub podmiotami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

skreślona

Or. de

Poprawka 660
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi lub podmiotami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

skreślona

Or. de
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Poprawka 661
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) umowa nie obejmuje przekazywania 
między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi lub podmiotami 
zamawiającymi środków finansowych 
innych niż środki stanowiące zwrot 
rzeczywiście poniesionych kosztów robót 
budowlanych, usług lub dostaw;

d) umowa w zasadzie nie obejmuje 
przekazywania między uczestniczącymi 
instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi środków 
finansowych innych niż środki stanowiące 
zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów 
robót budowlanych, usług lub dostaw;

Or. de

Poprawka 662
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej lub podmiotach 
zamawiających nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

skreślona

Or. de

Poprawka 663
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w żadnej uczestniczącej instytucji e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
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zamawiającej lub podmiotach 
zamawiających nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

zamawiającej lub podmiotach 
zamawiających nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne, z wyjątkiem prawnie 
egzekwowanych form udziału podmiotów 
prywatnych.

Or. en

Poprawka 664
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej lub podmiotach 
zamawiających nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

e) zadanie to zostało wykonane wyłącznie 
przez zainteresowane instytucje publiczne 
i w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej lub podmiotach 
zamawiających nie posiadają czynnych 
udziałów podmioty prywatne, z wyjątkiem 
prawnie egzekwowanych form udziału 
podmiotów prywatnych.

Or. en

Poprawka 665
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej lub podmiotach 
zamawiających nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej lub podmiotach 
zamawiających nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne, z wyjątkiem form 
udziału podmiotów prywatnych 
nienastawionych na zysk, właściwych dla 
instytucji zamawiającej sprawującej 
kontrolę lub kontrolowanej osoby prawnej 
obecnych w roli podmiotów objętych 
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prawem publicznym na mocy art. 4 ust. 1 
pkt 1) w niektórych przedsiębiorstwach 
społecznych odpowiedzialnych za 
wykonanie zadań usług publicznych 
stworzonych konkretnie po to, by spełnić 
wymagania ogólnego interesu, które nie 
mają charakteru przemysłowego ani 
handlowego i które podlegają przepisom 
obowiązującym w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 666
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej lub podmiotach 
zamawiających nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej lub podmiotach 
zamawiających nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne, o ile nie jest to 
obligatoryjnie przewidziane w prawie 
poszczególnych państw członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich z uwagi na kontekst historyczny i utrwalone struktury 
posiadanie udziałów przez podmioty prywatne jest obligatoryjnie przewidziane przepisami 
prawa. Takie formy współpracy powinny być nadal możliwe, lecz we wszelkich innych 
przypadkach udział podmiotów prywatnych powinien być wykluczony zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka 667
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej lub podmiotach 
zamawiających nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne.

e) w żadnej uczestniczącej instytucji 
zamawiającej lub podmiotach 
zamawiających nie posiadają udziałów 
podmioty prywatne, za wyjątkiem form
udziałów prywatnych nienastawionych na 
zysk należących do instytucji 
zamawiającej prowadzącej kontrolę lub 
należących do kontrolowanej osoby 
prawnej obecnych w niektórych 
przedsiębiorstwach społecznych mających 
za zadanie pełnienie misji służby 
publicznej, utworzonych specjalnie w celu 
zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym 
o charakterze innym niż przemysłowy i 
komercyjny i podlegających 
ustawodawstwu obowiązującemu w 
państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 668
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Brak udziałów podmiotów prywatnych, 
o którym mowa w ust. 1–4, weryfikuje się
na etapie udzielenia koncesji lub zawarcia 
umowy.

skreślony

Wyłączenia przewidziane w niniejszym 
artykule przestają obowiązywać w chwili 
nabycia udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych koncesji na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania koncesji.

Or. de
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Poprawka 669
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Brak udziałów podmiotów prywatnych, o 
którym mowa w ust. 1–4, weryfikuje się na 
etapie udzielenia koncesji lub zawarcia 
umowy.

skreślony

Or. en

Poprawka 670
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Brak udziałów podmiotów prywatnych, o 
którym mowa w ust. 1–4, weryfikuje się na 
etapie udzielenia koncesji lub zawarcia 
umowy.

skreślony

Or. de

Poprawka 671
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Brak udziałów podmiotów prywatnych, o 
którym mowa w ust. 1–4, weryfikuje się na 
etapie udzielenia koncesji lub zawarcia 
umowy.

skreślony
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Or. en

Poprawka 672
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Brak udziałów podmiotów prywatnych, o 
którym mowa w ust. 1–4, weryfikuje się na 
etapie udzielenia koncesji lub zawarcia 
umowy.

Wszystkie warunki, o którym mowa w ust. 
1–4, weryfikuje się na etapie udzielenia 
koncesji lub zawarcia umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawdzenia wymagają wszystkie warunki, nie tylko udziały prywatnych podmiotów.

Poprawka 673
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w niniejszym 
artykule przestają obowiązywać w chwili 
nabycia udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych koncesji na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania koncesji.

skreślony

Or. en

Poprawka 674
Marc Tarabella
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w niniejszym 
artykule przestają obowiązywać w chwili 
nabycia udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych koncesji na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania koncesji.

skreślony

Or. fr

Poprawka 675
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w niniejszym 
artykule przestają obowiązywać w chwili 
nabycia udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych koncesji na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania koncesji.

Wyłączenia przewidziane w niniejszym 
artykule przestają obowiązywać w chwili 
nabycia udziałów przez podmiot prywatny, 
z wyjątkiem prawnie egzekwowanych 
form udziału podmiotów prywatnych, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych koncesji na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania koncesji. 

Or. en

Poprawka 676
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w niniejszym Wyłączenia przewidziane w niniejszym 
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artykule przestają obowiązywać w chwili 
nabycia udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych koncesji na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania koncesji.

artykule przestają obowiązywać w chwili, 
gdy nie jest już spełniany łącznie 
jakikolwiek z wymienionych w nim 
warunków, skutkując obowiązkiem 
otwarcia realizowanych koncesji na 
konkurencję przez zastosowanie zwykłych
procedur udzielania koncesji.

Or. en

Poprawka 677
Vicente Miguel Garcés Ramón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w niniejszym 
artykule przestają obowiązywać w chwili 
nabycia udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych koncesji na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania koncesji.

Wyłączenia przewidziane w niniejszym 
artykule przestają obowiązywać w chwili, 
gdy nie są spełniane wymienione w nim 
warunki, skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych, zawartych po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy koncesji na 
konkurencję przez zastosowanie zwykłych 
procedur udzielania koncesji.

Or. en

Poprawka 678
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w niniejszym 
artykule przestają obowiązywać w chwili 
nabycia udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych koncesji na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania koncesji.

Wyłączenia przewidziane w niniejszym 
artykule przestają obowiązywać po wejściu
w życie dyrektywy, w chwili nabycia 
udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych koncesji na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
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udzielania koncesji.

Or. de

Poprawka 679
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyłączenia przewidziane w niniejszym 
artykule przestają obowiązywać w chwili 
nabycia udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych koncesji na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania koncesji.

Wyłączenia przewidziane w niniejszym 
artykule przestają obowiązywać w chwili 
nabycia udziałów przez podmiot prywatny, 
skutkując obowiązkiem otwarcia 
realizowanych koncesji na konkurencję 
przez zastosowanie zwykłych procedur 
udzielania koncesji, chyba że udział 
podmiotów prywatnych w osobie prawnej, 
który czyni z niej przedsiębiorstwo 
powiązane został nabyty w drodze 
procedury przewidzianej w niniejszej 
dyrektywie lub w dyrektywach 
(zastępujących dyrektywy 2004/17/WE 
i 2004/18/WE).

Or. es

Poprawka 680
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Okres ważności koncesji jest ograniczony. 
Koncesjodawca szacuje okres ważności 
koncesji w oparciu o wymagane roboty 
budowlane lub usługi. Jeżeli 
koncesjonariusz musi ponieść koszt
nakładów inwestycyjnych, okres ważności 
koncesji odzwierciedla charakter i 
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zwrotu z zainwestowanego kapitału. wielkość związanych z nią inwestycji, tak 
początkowych, jak i dalszych nakładów 
poniesionych w ciągu trwania koncesji, a 
okres ten powinien uwzględniać okres 
spłaty.

Or. en

Poprawka 681
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 682
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Okres ważności koncesji jest ograniczony
w czasie. Okres obowiązywnia umowy 
uwzględnia czas niezbędny
koncesjonariuszowi do pokrycia kosztów 
eksploatacji i inwestycji, do 
zagwarantowania mu wynagrodzenia oraz 
do realizacji celów ustalonych przez 
koncesjodawcę, w szczególności w 
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zakresie wykonania danej usługi.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie okresu ważności koncesji w celu uwzględnienia ich charakteru. Ważne jest 
uwzględnienie w nim kryterium realizacji usługi. Nie wydaje się konieczne wprowadzenie 
rozróżnienia na koncesje na wykonanie robót oraz koncesje na świadczenie usług.

Poprawka 683
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Okres ważności koncesji jest ograniczony 
do szacunkowego okresu (co jest jednym z 
szeregu czynników) niezbędnego 
koncesjonariuszowi do odzyskania 
nakładów inwestycyjnych poniesionych w 
związku z eksploatacją obiektów 
budowlanych lub wykonywaniem usług, 
uwzględniając też inne obiektywne 
kryteria, takie jak interes publiczny w 
świadczeniu usługi wysokiej jakości lub 
zrównoważone pod względem 
środowiskowym i społecznym wyniki 
świadczenia usługi.

Or. en

Poprawka 684
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres ważności koncesji jest ograniczony 
do szacunkowego okresu niezbędnego 

1. Koncesje mają ograniczony okres 
ważności. Jest on określany przez 
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koncesjonariuszowi do odzyskania 
nakładów inwestycyjnych poniesionych w 
związku z eksploatacją obiektów 
budowlanych lub wykonywaniem usług, 
wraz z racjonalnie określonym poziomem 
zwrotu z zainwestowanego kapitału.

koncesjodawcę na podstawie robót lub 
usług zleconych koncesjonariuszowi.

Jeżeli nakłady inwestycyjne ponosi 
koncesjonariusz, okres ważności koncesji
uwzględnia charakter i wysokość tych 
nakładów i w takim przypadku nie może 
on przekroczyć normalnego okresu 
amortyzacji.
Jeżeli koncesjonariusz nie musi ponosić 
nakładów inwestycyjnych okres ważności 
koncesji uwzględnia szacunkowy czas 
niezbędny koncesjonariuszowi do 
osiągnięcia celów ustalonych w umowie, 
w szczególności w zakresie wykonania 
danej usługi.
2. Normalny okres amortyzacji odpowiada 
racjonalnie przewidywanemu okresowi, w 
którym koncesjonariuszowi może 
odzyskać nakłady inwestycyjne oraz 
zapewnić sobie racjonalny poziom zwrotu 
z zainwestowanego kapitału.

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana poprawki 106 wniesionej przez sprawozdawcę. Normalny okres amortyzacji 
odpowiada okresowi czasu, jakiego potrzebuje koncesjonariusz, aby odzyskać swe nakłady 
inwestycyjne, a nie koszty eksploatacji. Te ostatnie są elementem ryzyka ekonomicznego, jakie 
bierze na siebie koncesjonariusz.

Poprawka 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku koncesji o okresie 
obowiązywania przekraczającym pięć lat, 
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maksymalny okres ważności koncesji nie 
przekracza szacunkowego okresu 
niezbędnego koncesjonariuszowi do 
odzyskania nakładów inwestycyjnych 
poniesionych w związku z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług, wraz z określonym 
poziomem zwrotu z zainwestowanego 
kapitału. Instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający, działając słusznie, 
szacunkowo określa ów okres ważności w 
chwili, kiedy zostaje wysłane ogłoszenia o 
koncesji lub, jeśli nie przewidziano 
ogłoszenia, okres ważności zostaje 
oszacowany w chwili rozpoczęcia 
postępowania o udzielenie koncesji przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, na przykład w drodze 
skontaktowania się z wykonawcami w 
związku z zamówieniem. 

Or. en

Uzasadnienie

Chodzi o to, by uzmysłowić, że okres ważności koncesji nie jest daną empiryczną i jeśli 
koncesjodawca działa słusznie, szacunkowa ocena instytucji zamawiającej powinna być 
możliwa do zaakceptowania.

Poprawka 686
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy zapis nie narusza przepisów art. 
42:

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie tego zapisu ma znaczenie dla celów proponowanych poprawek do art. 42.
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Poprawka 687
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 688
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Koncesje na usługi społeczne oraz inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku X, objęte zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy, podlegają wyłącznie 
obowiązkowi określonemu w art. 27 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi swego rodzaju wyjście awaryjne, jeśli odstępstwo nie zostanie przyjęte.

Poprawka 689
Barbara Weiler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Koncesje na usługi społeczne oraz inne 
szczególne usługi wymienione w 
załączniku X, objęte zakresem stosowania 
niniejszej dyrektywy, podlegają 
ograniczonym obowiązkom określonym w 
art. 26 ust. 3 i art. 27 ust. 1.

Or. de

Poprawka 690
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne wyjaśnienie w sprawie wymogów.

Poprawka 691
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koncesji, których przedmiotem są 
zarówno usługi w rozumieniu art. 17, jak i 
inne usługi, udziela się zgodnie z 
przepisami mającymi zastosowanie do 
tego rodzaju usługi, który odpowiada 
głównemu przedmiotowi danej koncesji.

skreślony

Or. en

Poprawka 692
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku zamówień mieszanych, o 
których mowa w ust. 1 i 2, główny 
przedmiot ustala się poprzez porównanie 
wartości odpowiednich usług lub dostaw.

skreślony

Or. en

Poprawka 693
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku zamówień, których 
przedmiotem są koncesje objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy oraz 
zamówienia lub inne elementy nieobjęte 
zakresem niniejszej dyrektywy ani 
dyrektywy [zastępującej dyrektywę 
2004/17/WE i dyrektywę 2004/18] bądź 
dyrektywy 2009/81/WE, zamówienia w 
części stanowiącej koncesję objętą 

skreślony
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zakresem stosowania niniejszej dyrektywy 
udziela się zgodnie z przepisami niniejszej 
dyrektywy. Jeżeli jednak poszczególnych 
części zamówienia nie da się w obiektywny 
sposób rozdzielić, zastosowanie niniejszej 
dyrektywy ustala się w oparciu o główny 
przedmiot zamówienia.

Or. en

Poprawka 694
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku zamówień, których 
przedmiotem są koncesje objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy oraz 
zamówienia lub inne elementy nieobjęte
zakresem niniejszej dyrektywy ani 
dyrektywy [zastępującej dyrektywę 
2004/17/WE i dyrektywę 2004/18] bądź 
dyrektywy 2009/81/WE, zamówienia w 
części stanowiącej koncesję objętą 
zakresem stosowania niniejszej dyrektywy 
udziela się zgodnie z przepisami niniejszej 
dyrektywy. Jeżeli jednak poszczególnych 
części zamówienia nie da się w 
obiektywny sposób rozdzielić, 
zastosowanie niniejszej dyrektywy ustala 
się w oparciu o główny przedmiot 
zamówienia.

4. Z zastrzeżeniem akapitów 5a (nowy) i 
5b (nowy), w przypadku zamówień, 
których przedmiotem są koncesje objęte 
zakresem stosowania niniejszej dyrektywy 
oraz zamówienia lub inne elementy objęte 
zakresem dyrektyw [zastępujących 
dyrektywę 2004/17/WE i dyrektywę 
2004/18], zamówienia w części 
stanowiącej koncesję objętą zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy udziela 
się zgodnie z przepisami niniejszej 
dyrektywy. Jeżeli jednak poszczególnych 
części zamówienia nie da się w 
obiektywny sposób rozdzielić, 
zastosowanie niniejszej dyrektywy ustala 
się w oparciu o główny przedmiot 
zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi część pakietu, mającego na celu niedopuszczenie do zazębiania 
się postanowień niniejszej dyrektywy z dyrektywą w sprawie koordynacji procedur udzielania 
niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (2009/81/WE), jak również 
odnośnych artykułów traktatu.



PE497.782v01-00 118/147 AM\916802PL.doc

PL

Poprawka 695
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku zamówień, których 
przedmiotem są koncesje objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy oraz 
zamówienia lub inne elementy nieobjęte 
zakresem niniejszej dyrektywy ani 
dyrektywy [zastępującej dyrektywę 
2004/17/WE i dyrektywę 2004/18] bądź 
dyrektywy 2009/81/WE, zamówienia w 
części stanowiącej koncesję objętą 
zakresem stosowania niniejszej dyrektywy 
udziela się zgodnie z przepisami niniejszej 
dyrektywy. Jeżeli jednak poszczególnych 
części zamówienia nie da się w obiektywny 
sposób rozdzielić, zastosowanie niniejszej 
dyrektywy ustala się w oparciu o główny 
przedmiot zamówienia.

4. W przypadku zamówień, których 
przedmiotem są koncesje objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy oraz 
zamówienia lub inne elementy nieobjęte 
zakresem niniejszej dyrektywy ani 
dyrektywy [zastępującej dyrektywę 
2004/17/WE i dyrektywę 2004/18] 
zastosowanie niniejszej dyrektywy ustala 
się w oparciu o główny przedmiot 
zamówienia.

Or. es

Poprawka 696
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku zamówień, których 
przedmiotem są koncesje objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy oraz 
zamówienia lub inne elementy nieobjęte 
zakresem niniejszej dyrektywy ani 
dyrektywy [zastępującej dyrektywę 
2004/17/WE i dyrektywę 2004/18] bądź 
dyrektywy 2009/81/WE, zamówienia w 
części stanowiącej koncesję objętą 

4. W przypadku zamówień, których 
przedmiotem są koncesje objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy oraz 
zamówienia lub inne elementy nieobjęte 
zakresem niniejszej dyrektywy ani 
dyrektywy [zastępującej dyrektywę 
2004/17/WE i dyrektywę 2004/18] bądź 
dyrektywy 2009/81/WE, zamówienia w 
części stanowiącej koncesję objętą 
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zakresem stosowania niniejszej dyrektywy 
udziela się zgodnie z przepisami niniejszej 
dyrektywy. Jeżeli jednak poszczególnych 
części zamówienia nie da się w 
obiektywny sposób rozdzielić, 
zastosowanie niniejszej dyrektywy ustala 
się w oparciu o główny przedmiot 
zamówienia.

zakresem stosowania niniejszej dyrektywy 
udziela się zgodnie z przepisami niniejszej 
dyrektywy. Jeżeli jednak poszczególnych 
części zamówienia nie da się w 
obiektywny sposób rozdzielić, 
zastosowanie niniejszej dyrektywy ustala 
się w oparciu o główny przedmiot 
zamówienia, bez uszczerbku dla przepisów 
ustawowych Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie przepisów sektorowych.

Poprawka 697
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku koncesji podlegających 
przepisom niniejszej dyrektywy oraz 
zamówień podlegających przepisom 
[dyrektywy 2004/18/WE lub 2004/17/WE] 
lub 2009/81/WE, zamówienia w części 
stanowiącej koncesję objętą zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy udziela
się zgodnie z jej przepisami.

W przypadku koncesji podlegających 
przepisom niniejszej dyrektywy oraz
zamówień podlegających przepisom 
[dyrektywy 2004/18/WE lub 2004/17/WE] 
lub 2009/81/WE, zastosowanie niniejszej 
dyrektywy ustala się w oparciu o główny 
przedmiot zamówienia.

Jeżeli poszczególnych części takiego 
zamówienia nie da się w obiektywny 
sposób rozdzielić, zastosowanie niniejszej 
dyrektywy ustala się w oparciu o główny 
przedmiot zamówienia.

Or. es

Poprawka 698
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku koncesji podlegających 
przepisom niniejszej dyrektywy oraz 
zamówień podlegających przepisom 
[dyrektywy 2004/18/WE lub 2004/17/WE] 
lub 2009/81/WE21, zamówienia w części 
stanowiącej koncesję objętą zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy udziela 
się zgodnie z jej przepisami.

skreślony

Or. en

Poprawka 699
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku koncesji podlegających 
przepisom niniejszej dyrektywy oraz 
zamówień podlegających przepisom 
[dyrektywy 2004/18/WE lub 2004/17/WE] 
lub 2009/81/WE21, zamówienia w części 
stanowiącej koncesję objętą zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy udziela 
się zgodnie z jej przepisami.

W przypadku koncesji podlegających 
przepisom niniejszej dyrektywy oraz 
zamówień podlegających przepisom 
[dyrektywy 2004/18/WE lub 2004/17/WE], 
zamówienia w części stanowiącej koncesję 
objętą zakresem stosowania niniejszej 
dyrektywy udziela się zgodnie z jej 
przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi część pakietu, mającego na celu niedopuszczenie do zazębiania 
się postanowień niniejszej dyrektywy z dyrektywą w sprawie koordynacji procedur udzielania 
niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (2009/81/WE), jak również 
odnośnych artykułów traktatu.

Poprawka 700
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli poszczególnych części takiego 
zamówienia nie da się w obiektywny 
sposób rozdzielić, zastosowanie niniejszej 
dyrektywy ustala się w oparciu o główny 
przedmiot zamówienia.

skreślony

Or. en

Poprawka 701
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku zamówień, których 
przedmiotem są koncesje objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy i 
dyrektywy 2009/81/WE, jak i koncesje lub 
inne elementy nieobjęte żadną z tych 
dyrektyw, zamówienie nie jest 
przedmiotem niniejszej dyrektywy pod 
warunkiem, że przyznanie pojedynczego 
zamówienia jest uzasadnione z 
obiektywnych przyczyn. Decyzja o 
przyznaniu pojedynczego zamówienia nie 
może być jednak podjęta w celu 
wyłączenia zamówień spod zakresu 
obowiązywania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi część pakietu, mającego na celu niedopuszczenie do zazębiania 
się postanowień niniejszej dyrektywy z dyrektywą w sprawie koordynacji procedur udzielania 
niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (2009/81/WE), jak również 
odnośnych artykułów traktatu.
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Poprawka 702
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Jeżeli poszczególnych części takich 
zamówień nie da się w obiektywny sposób 
rozdzielić, zastosowanie niniejszej 
dyrektywy ustala się w oparciu o główny 
przedmiot zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi część pakietu, mającego na celu niedopuszczenie do zazębiania 
się postanowień niniejszej dyrektywy z dyrektywą w sprawie koordynacji procedur udzielania 
niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (2009/81/WE), jak również 
odnośnych artykułów traktatu.

Poprawka 703
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. W przypadku zamówień, których 
przedmiotem są koncesje objęte zakresem 
stosowania niniejszej dyrektywy, jak i 
koncesje lub inne elementy objęte 
zakresem stosowania dyrektywy 
2009/81/WE, zamówienie przyznaje się 
zgodnie z dyrektywą 2009/81/WE pod 
warunkiem, że przyznanie pojedynczego 
zamówienia jest uzasadnione z 
obiektywnych przyczyn.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi część pakietu, mającego na celu niedopuszczenie do zazębiania 
się postanowień niniejszej dyrektywy z dyrektywą w sprawie koordynacji procedur udzielania 
niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (2009/81/WE), jak również 
odnośnych artykułów traktatu.

Poprawka 704
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyboru między udzieleniem jednej 
koncesji a udzieleniem kilku odrębnych 
koncesji nie wolno jednak dokonywać w 
celu wyłączenia koncesji z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. en

Poprawka 705
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli jeden z rodzajów działalności, 
których dotyczy koncesja podlegająca 
przepisom niniejszej dyrektywy, jest objęty 
wykazem znajdującym się w załączniku 
III, a inny z tych rodzajów działalności 
nie znajduje się w tym wykazie, oraz jeżeli 
nie ma obiektywnej możliwości określenia, 
którego z rodzajów działalności dotyczy 
zasadniczo koncesja, wówczas koncesja 
udzielana jest zgodnie z przepisami 
mającymi zastosowanie do koncesji 
udzielanych przez instytucje zamawiające.

skreślony
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Or. en

Poprawka 706
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli jeden z rodzajów działalności, 
których dotyczy koncesja podlegająca 
przepisom niniejszej dyrektywy, jest objęty 
wykazem znajdującym się w załączniku 
III, a inny z tych rodzajów działalności nie 
znajduje się w tym wykazie, oraz jeżeli nie 
ma obiektywnej możliwości określenia, 
którego z rodzajów działalności dotyczy 
zasadniczo koncesja, wówczas koncesja 
udzielana jest zgodnie z przepisami 
mającymi zastosowanie do koncesji 
udzielanych przez instytucje zamawiające.

2. Jeżeli jeden z rodzajów działalności, 
których dotyczy koncesja podlegająca 
przepisom niniejszej dyrektywy, jest objęty 
wykazem znajdującym się w załączniku 
III, a inny z tych rodzajów działalności nie 
znajduje się w tym wykazie, oraz jeżeli nie 
ma obiektywnej możliwości określenia, 
którego z rodzajów działalności dotyczy 
zasadniczo koncesja, wówczas koncesja 
udzielana jest zgodnie z przepisami 
mającymi zastosowanie do koncesji 
udzielanych przez instytucje zamawiające 
bez uszczerbku dla przepisów ustawowych 
Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie przepisów sektorowych.

Poprawka 707
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jeden z rodzajów działalności, 
których dotyczy umowa lub koncesja, 
podlega niniejszej dyrektywie, a inny z 
tych rodzajów działalności nie podlega 
niniejszej dyrektywie ani [dyrektywie 
2004/18/WE lub 2004/17/WE] lub 

skreślony
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dyrektywie 2009/81/WE22, oraz jeżeli nie 
ma obiektywnej możliwości określenia, 
którego z rodzajów działalności dotyczy 
zasadniczo umowa lub koncesja, wówczas 
umowa lub koncesja udzielana jest 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 708
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie koncesji dla zakładów pracy 
chronionej oraz wykonawców, których 
głównym celem jest społeczna i zawodowa 
integracja pracowników 
niepełnosprawnych oraz pracowników 
znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć 
możliwość wykonywania tych koncesji w 
ramach programów pracy chronionej, pod 
warunkiem że ponad 30 % osób 
zatrudnionych przez te zakłady, przez tych 
wykonawców lub w ramach tych 
programów stanowią pracownicy 
niepełnosprawni lub pracownicy 
znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie koncesji dla zakładów pracy 
chronionej oraz wykonawców, których 
głównym celem jest społeczna i zawodowa 
integracja pracowników 
niepełnosprawnych oraz pracowników 
znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć 
możliwość wykonywania tych koncesji w 
ramach programów pracy chronionej, pod 
warunkiem że ponad 30% osób 
zatrudnionych przez te zakłady, przez tych 
wykonawców lub w ramach tych 
programów stanowią osoby 
niepełnosprawne lub osoby znajdujące się 
w niekorzystnej sytuacji. „Osoby 
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji” 
obejmują między innymi: bezrobotnych, 
osoby mające szczególne trudności z 
integracją, osoby zagrożone 
wykluczeniem, członków grup szczególnie 
wrażliwych i członków 
nieuprzywilejowanych mniejszości. 
Ogłoszenie o koncesji musi zawierać 
odniesienie do tego przepisu.

Or. en
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Poprawka 709
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie koncesji dla zakładów pracy 
chronionej oraz wykonawców, których 
głównym celem jest społeczna i zawodowa 
integracja pracowników 
niepełnosprawnych oraz pracowników 
znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć 
możliwość wykonywania tych koncesji w 
ramach programów pracy chronionej, pod 
warunkiem że ponad 30 % osób 
zatrudnionych przez te zakłady, przez tych 
wykonawców lub w ramach tych 
programów stanowią pracownicy 
niepełnosprawni lub pracownicy 
znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach o 
udzielenie koncesji dla zakładów pracy 
chronionej oraz wykonawców, których 
głównym celem jest społeczna i zawodowa 
integracja pracowników 
niepełnosprawnych oraz pracowników 
znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć 
możliwość wykonywania tych koncesji w 
ramach programów pracy chronionej pod 
warunkiem, że zakłady te, wykonawcy lub 
programy zatrudniają osoby 
niepełnosprawne lub znajdujące się w 
niekorzystnej sytuacji. „Osoby znajdujące 
się w niekorzystnej sytuacji” obejmują 
między innymi: bezrobotnych, osoby ze 
środowisk imigranckich, osoby zagrożone 
wykluczeniem, członków grup szczególnie 
wrażliwych i członków 
nieuprzywilejowanych mniejszości.

Or. en

Poprawka 710
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogłoszenie o koncesji musi zawierać 
odniesienie do tego przepisu.

skreślony

Or. en
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Poprawka 711
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do koncesji na usługi badawcze i 
rozwojowe o kodach CPV od 73000000-2 
do 73436000-7, z wyjątkiem 73200000-4, 
73210000-7 lub 73220000-0, pod 
warunkiem że spełnione są oba poniższe 
warunki:

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do koncesji na usługi badawcze i 
rozwojowe o kodach CPV od 73000000-2 
do 73436000-7, z wyjątkiem 73200000-4, 
73210000-7 lub 73220000-0.

Or. en

Poprawka 712
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) korzyści z tych usług przypadają 
wyłącznie instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu na potrzeby 
ich własnej działalności;

skreślona

Or. en

Poprawka 713
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) całość wynagrodzenia za świadczoną skreślona
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usługę wypłaca instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający.

Or. en

Poprawka 714
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 46 w sprawie numerów 
referencyjnych, o których mowa w 
niniejszym artykule, w każdym przypadku 
gdy zmiany w nomenklaturze CPV muszą 
zostać uwzględnione w niniejszej 
dyrektywie i nie oznaczają modyfikacji 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. en

Poprawka 715
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 46 w sprawie numerów 
referencyjnych, o których mowa w 
niniejszym artykule, w każdym przypadku 
gdy zmiany w nomenklaturze CPV muszą 
zostać uwzględnione w niniejszej 
dyrektywie i nie oznaczają modyfikacji 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. en
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Poprawka 716
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wykonawcy, którzy zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego, w którym 
prowadzą działalność, są uprawnieni do 
świadczenia danych usług, nie mogą 
zostać odrzuceni jedynie na podstawie 
tego, że zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, w którym kontrakt jest 
udzielany, wymagane byłoby posiadanie 
przez nich statusu osób fizycznych lub 
prawnych.

skreślony

Or. en

Poprawka 717
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wykonawcy, którzy zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego, w którym 
prowadzą działalność, są uprawnieni do 
świadczenia danych usług, nie mogą 
zostać odrzuceni jedynie na podstawie 
tego, że zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, w którym kontrakt jest 
udzielany, wymagane byłoby posiadanie 
przez nich statusu osób fizycznych lub 
prawnych.

skreślony

Or. en
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Poprawka 718
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Procedury udzielania koncesji muszą 
przewidywać ustalenia gwarantujące 
udział i zaangażowanie małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Or. it

Poprawka 719
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Grupy wykonawców, w tym konsorcja 
przedsiębiorstw, mogą składać oferty lub 
wysuwać swoje kandydatury.

Or. it

Poprawka 720
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające nie mogą ustanawiać w 
odniesieniu do takich grup szczególnych 
warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie koncesji, które nie obowiązują 
kandydatów indywidualnych. Instytucje 
zamawiające ani podmioty zamawiające 
nie mogą wymagać, aby grupy te 
przybierały określoną formę prawną w 

skreślony
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celu złożenia wniosku lub oferty.

Or. en

Poprawka 721
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające nie mogą ustanawiać w 
odniesieniu do takich grup szczególnych 
warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie koncesji, które nie obowiązują 
kandydatów indywidualnych. Instytucje
zamawiające ani podmioty zamawiające 
nie mogą wymagać, aby grupy te 
przybierały określoną formę prawną w 
celu złożenia wniosku lub oferty.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Powyższy ustęp niepotrzebnie ogranicza elastyczność podmiotów zamawiających. Tego typu 
regulacja nie wnosi żadnej wartości dodanej.

Poprawka 722
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. O ile nie przewidziano inaczej w 
niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 

1. O ile nie przewidziano inaczej w 
niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
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wiadomości publicznej informacji o 
udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 27 i 35 
niniejszej dyrektywy, instytucja 
zamawiająca nie ujawnia informacji 
przekazanych jej przez wykonawców i 
oznaczonych przez nich jako poufne, w 
tym między innymi tajemnic technicznych 
lub handlowych oraz poufnych aspektów 
ofert.

wiadomości publicznej informacji o 
udzielonych koncesjach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 27 i 35 
niniejszej dyrektywy, koncesjodawca nie 
ujawnia informacji przekazanych jej przez 
wykonawców i oznaczonych przez nich 
jako poufne, w szczególności tajemnic 
technicznych lub handlowych oraz 
poufnych aspektów ofert.

Niedopełnienie tego wymagania prowadzi 
do pociągnięcia koncesjodawcy do 
odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 723
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. O ile nie przewidziano inaczej w 
niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji o 
udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 27 i 35 
niniejszej dyrektywy, instytucja 
zamawiająca nie ujawnia informacji 
przekazanych jej przez wykonawców i 
oznaczonych przez nich jako poufne, w 
tym między innymi tajemnic technicznych 
lub handlowych oraz poufnych aspektów 
ofert.

1. O ile nie przewidziano inaczej w 
niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji o 
udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 27 i 35 
niniejszej dyrektywy oraz zgodnie z 
krajowymi i unijnymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych, organ 
nadzoru udziela na pisemny wniosek 
nieograniczonego, pełnego, 
bezpośredniego i bezpłatnego dostępu do 
udzielonych zamówień. Dostępu do 
pewnych części umów można odmówić, 
jeżeli ich ujawnienie mogłoby utrudnić 
stosowanie przepisów prawa lub byłoby 
sprzeczne z interesem publicznym, 
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mogłoby zaszkodzić uzasadnionym 
interesom handlowym wykonawców
publicznych lub prywatnych, bądź 
mogłoby zaszkodzić uczciwej konkurencji 
pomiędzy nimi.
Dostęp do części, które mogą być 
ujawnione, zapewnia się w odpowiednim 
terminie.
Wnioskodawcy składający wniosek o 
uzyskanie dostępu do zamówienia nie 
muszą wykazać żadnego bezpośredniego 
ani pośredniego interesu w związku z 
danym zamówieniem. Należy zezwolić 
odbiorcy informacji na ich 
upublicznienie. 

Or. de

Poprawka 724
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. O ile nie przewidziano inaczej w 
niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji o 
udzielonych zamówieniach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 27 i 35 
niniejszej dyrektywy, instytucja 
zamawiająca nie ujawnia informacji 
przekazanych jej przez wykonawców i 
oznaczonych przez nich jako poufne, w 
tym między innymi tajemnic technicznych 
lub handlowych oraz poufnych aspektów 
ofert.

1. O ile nie przewidziano inaczej w 
niniejszej dyrektywie lub w prawie 
krajowym dotyczącym dostępu do 
informacji, a także bez uszczerbku dla 
obowiązków związanych z podawaniem do 
wiadomości publicznej informacji o 
udzielonych koncesjach oraz 
udostępnianiem kandydatom i oferentom 
informacji, określonych w art. 27 i 35 
niniejszej dyrektywy, koncesjodawca nie 
ujawnia informacji przekazanych jej przez 
wykonawców i oznaczonych przez nich 
słusznie jako poufne, w tym między 
innymi tajemnic technicznych lub 
handlowych oraz poufnych aspektów ofert.

Niedopełnienie tego wymagania prowadzi 
do pociągnięcia koncesjodawcy do 
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odpowiedzialności.
Niniejszy artykuł nie uniemożliwia 
podawania do wiadomości publicznej 
treści zawartych umów, w tym wszelkich
późniejszych zmian ich tekstu.

Or. en

Poprawka 725
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą nakładać na 
wykonawców wymogi mające na celu 
ochronę poufnego charakteru informacji, 
które udostępniają w toku postępowania o 
udzielenie koncesji.

skreślony

Or. de

Poprawka 726
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą nakładać na 
wykonawców wymogi mające na celu 
ochronę poufnego charakteru informacji, 
które udostępniają w toku postępowania o 
udzielenie koncesji.

2. Koncesjodawca może nakładać na 
wykonawców wymogi mające na celu 
ochronę poufnego charakteru informacji, 
które udostępnia w toku postępowania o 
udzielenie koncesji

Niedopełnienie tego wymagania prowadzi 
do pociągnięcia wykonawcy do 
odpowiedzialności.



AM\916802PL.doc 135/147 PE497.782v01-00

PL

Or. en

Poprawka 727
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreślony
[...]

Or. en

Poprawka 728
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Narzędzia wykorzystywane do celów 
komunikacji za pomocą środków 
elektronicznych, jak również ich 
właściwości techniczne, muszą mieć 
charakter niedyskryminacyjny, 
ogólnodostępny i kompatybilny z 
produktami technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych będącymi w 
powszechnym użyciu oraz nie mogą 
ograniczać dostępu wykonawców do 
postępowania o udzielenie koncesji. 
Szczegóły techniczne i charakterystyki 
urządzeń do elektronicznego odbioru 
uznawanych za spełniające wymogi 
akapitu pierwszego niniejszego ustępu 
określa załącznik XII.

skreślony

Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 46 w celu zmiany 
szczegółów technicznych i charakterystyk 
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określonych w załączniku XII ze względu 
na rozwój technologiczny lub z przyczyn 
administracyjnych.
Aby zapewnić kompatybilność formatów 
technicznych, a także standardów w 
zakresie procesów i przekazywania 
wiadomości, zwłaszcza w kontekście 
transgranicznym, Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 46 w celu 
ustanowieniu obowiązku stosowania 
określonych standardów technicznych, co 
najmniej w zakresie korzystania z 
elektronicznego składania ofert i 
wniosków, katalogów elektronicznych i 
elektronicznych środków 
uwierzytelniania.

Or. en

Poprawka 729
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające mogą, w razie potrzeby, 
wymagać zastosowania narzędzi, które nie 
są ogólnodostępne, pod warunkiem że 
oferują alternatywne środki dostępu.

skreślony

Uznaje się, że instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające oferują 
odpowiednie alternatywne środki dostępu, 
jeżeli zachodzi jedna z poniższych 
sytuacji:
a) oferują nieograniczony i pełny 
bezpośredni dostęp za pomocą środków 
elektronicznych do tych narzędzi od daty 
publikacji ogłoszenia zgodnie z 
załącznikiem IX lub od daty wysłania 
zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania. W tekście ogłoszenia lub 
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zaproszenia do potwierdzenia 
zainteresowania podaje się adres 
internetowy, pod którym dostępne są te 
narzędzia;
b) zapewniają oferentom, którzy prowadzą 
działalność w innym państwie 
członkowskim niż państwo instytucji 
zamawiającej, możliwość dostępu do 
postępowania o udzielenie koncesji dzięki 
wykorzystaniu tymczasowych tokenów 
udostępnianych online bez dodatkowych 
kosztów;
c) prowadzą alternatywny kanał 
elektronicznego składania ofert.

Or. en

Poprawka 730
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do urządzeń do 
elektronicznego przesyłania i odbioru 
ofert oraz urządzeń do elektronicznego 
przesyłania i odbioru wniosków 
zastosowanie mają następujące zasady:

skreślony

a) informacje na temat specyfikacji 
dotyczących elektronicznego składania 
ofert oraz wniosków o dopuszczenie do 
udziału, w tym kodowania oraz 
oznaczania czasu odbioru, są dostępne dla 
zainteresowanych stron;
b) urządzenia, metody uwierzytelniania 
oraz podpisy elektroniczne muszą spełniać 
wymogi określone w załączniku XII;
c) instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające określają poziom 
bezpieczeństwa wymagany dla środków 
komunikacji elektronicznej stosowanych 
na różnych etapach danego postępowania 
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o udzielenie koncesji. Poziom ten jest 
proporcjonalny do stwarzanego 
zagrożenia.
d) w przypadku gdy wymagany jest 
zaawansowany podpis elektroniczny 
określony w dyrektywie 1999/93/WE24

Parlamentu Europejskiego i Rady, 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające akceptują podpis oparty na 
kwalifikowanym certyfikacie 
elektronicznym określonym w zaufanej 
liście przewidzianej w decyzji Komisji 
Europejskiej 2009/767/WE25, składany za 
pomocą bezpiecznego urządzenia 
służącego do składania podpisów lub bez 
takiego urządzenia, o ile spełnione są 
następujące warunki:
(i) muszą one ustalić wymagany format 
zaawansowanego podpisu w oparciu o 
formaty ustanowione decyzją Komisji 
2011/130/UE26 oraz wprowadzić niezbędne 
środki umożliwiające techniczną obsługę 
tych formatów;

(ii) jeżeli oferta jest podpisywana z 
wykorzystaniem certyfikatu 
kwalifikowanego, który jest umieszczony 
na zaufanej liście, nie mogą one stosować 
dodatkowych wymogów utrudniających 
oferentom korzystanie z tych podpisów.

Or. en

Poprawka 731
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 2 – rozdział -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział -I
Zasady ogólne
Artykuł -26
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Swoboda koncesjodawcy zorganizowania 
postępowania

Koncesjodawca ma swobodę 
zorganizowania postępowania 
prowadzącego do wyłonienia 
koncesjobiorcy pod warunkiem 
dopełnienia przepisów niniejszej dyrektyw, 
opublikowania ogłoszenia o koncesji na 
początku postępowania, z wyjątkiem 
przypadków określonych w art. 17 i art. 26 
ust. 5, i publikacji ogłoszenia o udzieleniu 
koncesji na zakończenie postępowania.
Koncesjodawca może zapewnić etapy 
przejściowe w trakcie postępowania o 
udzielenie koncesji, jak rozesłanie 
zaproszenia do składania ofert do 
kandydatów, którzy odpowiedzieli na 
ogłoszenie o koncesji.
Artykuł - 26a
Zasady ogólne
1. Koncesji udziela się w oparciu o 
kryteria określone przez koncesjodawcę 
lub podmiot zamawiający zgodnie z art. 
38a pod warunkiem, że spełnione są 
łącznie następujące warunki:
a) oferta jest zgodna z wymaganiami, 
warunkami i kryteriami określonymi w 
ogłoszeniu o koncesji lub w zaproszeniu 
do składania ofert oraz w dokumentach 
specyfikujących koncesję;
b) ofertę składa oferent, który
(i) nie został wykluczony z uczestnictwa w 
postępowaniu o udzielenie koncesji 
zgodnie z art. 36 ust. 5 i oraz z 
zastrzeżeniem art. 39 ust. 8, i
(ii) spełnia kryteria kwalifikacji określone 
przez koncesjodawcę zgodnie z art. 36 ust. 
2–3.
2. W trakcie postępowania o udzielenie 
koncesji koncesjodawca zapewnia równe 
traktowanie wykonawców oraz działa w 
sposób przejrzysty i proporcjonalny. W
szczególności nie udziela informacji w 
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sposób dyskryminujący, który mógłby 
pozwolić niektórym spośród kandydatów 
lub oferentów uzyskać przewagę nad 
pozostałymi. Projekt postępowania o 
udzielenie koncesji nie może być 
opracowywany z zamiarem wyłączenia tej
koncesji z zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy lub celowego ograniczenia 
konkurencji.
3. Koncesjodawca i wykonawca 
przestrzegają obowiązków dotyczących 
ochrony socjalnej i ochrony zatrudnienia 
oraz warunków pracy obowiązujących w 
miejscu, gdzie koncesja jest wykonywana, 
jak określono to w umowach zbiorowych, 
przepisach prawa krajowego i 
międzynarodowego prawa pracy.
Koncesjodawca ma pełną swobodę 
określenia w dokumentacji przetargowej 
kryteriów społecznych i środowiskowych, 
które wykraczają poza ww. obowiązki. 
Obejmuje to zgodność z konwencją MOP 
nr 94, nawet jeśli konwencja nie została 
wdrożona do prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 732
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł -26 i -26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -26
Swoboda działania w organizacji 

postępowania przez koncesjodawcę
Koncesjodawca może samodzielnie 
organizować postępowanie prowadzące do 
wyboru koncesjonariusza, z zastrzeżeniem 
poszanowania przepisów niniejszej 
dyrektywy, w ramach którego dwoma 
obowiązkowymi etapami są jedynie 
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publikacja ogłoszenia o koncesji na 
początku postępowania – z wyjątkiem 
sytuacji przewidzianych w art. 17 i art. 26 
ust. 5 – oraz publikacja ogłoszenia o 
udzieleniu koncesji na końcu 
postępowania.
Koncesjodawca może w toku 
postępowania o udzielenie koncesji 
przewidzieć etapy przejściowe, takie jak 
wysłanie zaproszenia do złożenia oferty 
kandydatowi, który w stosownym 
przypadku odpowiedział na ogłoszenie o 
koncesji.

Artykuł - 26 a
Zasady ogólne

1. Koncesji udziela się w oparciu o 
kryteria określone przez koncesjodawcę 
zgodnie z art. 38 a, pod warunkiem że 
spełnione są łącznie następujące warunki:
a) oferta jest zgodna z wymogami, 
warunkami i kryteriami określonymi w 
ogłoszeniu o koncesji lub w zaproszeniu 
do składania ofert oraz w dokumentach 
dotyczących udzielenia koncesji;
b) ofertę składa oferent, który
(i) nie został wykluczony z uczestnictwa w 
postępowaniu o udzielenie koncesji 
zgodnie z art. 36 ust. 5 i 7 i z 
zastrzeżeniem art. 39 ust. 8;
(ii) spełnia kryteria kwalifikacji określone 
przez koncesjodawcę zgodnie z art. 36 ust. 
2 i 3.
2. W toku postępowania o udzielenie 
koncesji koncesjodawca zapewnia równe 
traktowanie wykonawców oraz działa w 
sposób przejrzysty i proporcjonalny. W 
szczególności nie może on udzielać 
informacji w sposób dyskryminacyjny, 
który może dać niektórym kandydatom lub 
oferentom przewagę nad innymi. Projekt 
postępowania o udzielenie koncesji nie 
może być opracowywany z zamiarem 
wyłączenia tej koncesji z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy lub 
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celowego ograniczenia konkurencji.
3. Koncesjodawca powinien upewnić się, 
że wykonawca wywiązuje się ze 
zobowiązań dotyczących ochrony 
socjalnej oraz obowiązujących warunków 
pracy, zgodnie z przepisami ustawowymi 
oraz układami zbiorowymi 
obowiązującymi w miejscu, gdzie 
wykonuje się koncesję, mając jednak 
możliwość określenia uzupełniających 
kryteriów socjalnych i środwiskowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Dodanie ustępu dotyczącego poszanowania praw socjalnych do art. -26 przewidzianego w 
nowej strukturze tekstu zaproponowanego przez sprawozdawcę.

Poprawka 733
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ogłoszenia o koncesji zawierają 
informacje, o których mowa w załączniku 
IV, oraz, w stosownych przypadkach, 
wszelkie inne informacje, które instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający 
uznają za użyteczne, zgodnie z formatem 
standardowych formularzy.

2. Ogłoszenia o koncesji zawierają 
informacje, o których mowa w załączniku 
IV, oraz, w stosownych przypadkach, 
wszelkie inne informacje, które instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający 
uznają za użyteczne.

Or. en

Poprawka 734
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Koncesjodawca i wykonawca 
przestrzegają obowiązków dotyczących 
ochrony socjalnej i ochrony zatrudnienia 
oraz warunków pracy obowiązujących w 
miejscu, gdzie koncesja jest wykonywana, 
jak określono to w umowach zbiorowych, 
przepisach prawa krajowego i 
międzynarodowego prawa pracy.
Koncesjodawca ma pełną swobodę 
określenia w dokumentacji przetargowej 
kryteriów społecznych i środowiskowych, 
które wykraczają poza ww. obowiązki. 
Obejmuje to zgodność z konwencją MOP 
nr 94, nawet jeśli konwencja nie została 
wdrożona do prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 735
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zamierzające udzielić 
koncesji na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi informują o swoim 
zamiarze planowanego udzielenia 
koncesji poprzez publikację wstępnego 
ogłoszenia informacyjnego tak szybko, jak 
to możliwe po rozpoczęciu roku 
budżetowego. Ogłoszenia te zawierają 
informacje określone w załączniku XIII.

skreślony

Or. en

Poprawka 736
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zamierzające udzielić 
koncesji na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi informują o swoim 
zamiarze planowanego udzielenia koncesji 
poprzez publikację wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego tak szybko, jak to możliwe 
po rozpoczęciu roku budżetowego. 
Ogłoszenia te zawierają informacje 
określone w załączniku XIII.

3. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zamierzające udzielić 
koncesji na usługi społeczne i inne 
szczególne usługi umieszczone w 
załączniku X informują o swoim zamiarze 
planowanego udzielenia koncesji poprzez 
publikację wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego tak szybko, jak to możliwe 
po rozpoczęciu roku budżetowego. 
Ogłoszenia te zawierają informacje 
określone w załączniku XIII.

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie brakującego odniesienia.

Poprawka 737
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja ustanawia wspomniane 
standardowe formularze. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
48.

skreślony

Or. en

Poprawka 738
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające nie mają obowiązku 
publikacji ogłoszenia o koncesji w 
dowolnym z następujących przypadków:

skreślony

a) jeżeli w toku postępowania o udzielenie 
koncesji nie złożono żadnej oferty bądź 
żadnej odpowiedniej oferty lub żadnego 
wniosku, o ile pierwotne warunki koncesji 
nie ulegają zasadniczym zmianom oraz 
pod warunkiem że odpowiednia 
informacja zostanie przesłana Komisji lub 
krajowemu organowi nadzoru 
wyznaczonemu zgodnie z art. 84 
dyrektywy [zastępującej dyrektywę 
2004/18/WE], jeżeli tego zażądają;
b) jeżeli roboty budowlane, dostawy lub 
usługi mogą zostać dostarczone wyłącznie 
przez określonego wykonawcę z powodu 
braku konkurencji ze względów 
technicznych, ochrony wynikającej z 
patentów, praw autorskich lub innych 
praw własności intelektualnej, ochrony 
wynikającej z innych praw wyłącznych 
oraz gdy nie istnieje inne rozsądne 
rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a 
brak konkurencji nie jest wynikiem 
sztucznego zawężenia parametrów 
koncesji;
c) w przypadku nowych robót 
budowlanych lub usług polegających na 
powtórzeniu podobnych robót lub usług 
powierzonych wykonawcy, któremu te 
same instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające udzieliły pierwotnej koncesji, 
z zastrzeżeniem wymogu określonego w 
ust. 1, pod warunkiem że takie roboty 
budowlane lub usługi pozostają w 
zgodności z podstawowym projektem, na 
który udzielono pierwotnej koncesji. 
Podstawowy projekt musi wskazywać 
zakres ewentualnych dodatkowych robót 
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budowlanych lub usług oraz warunki, na 
jakich będą udzielane te koncesje.

Or. en

Uzasadnienie

Zbyt szczegółowy zapis, który wzmaga prawdopodobieństwo popełnienia błędów przy 
udzielaniu koncesji. Obowiązek wydania ogłoszenia o koncesji przy użyciu odpowiedniego 
formularza jest wystarczający.

Poprawka 739
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające nie 
mają obowiązku publikacji ogłoszenia o 
koncesji w dowolnym z następujących 
przypadków:

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające nie 
mają obowiązku publikacji ogłoszenia o 
koncesji w przypadkach określonych 
w art. 30 dyrektywy o zamówieniach 
publicznych [dawnej dyrektywy 
2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r.]:

Or. de

Poprawka 740
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające nie 
mają obowiązku publikacji ogłoszenia o 
koncesji w dowolnym z następujących 
przypadków:

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające nie 
mają obowiązku publikacji ogłoszenia o 
koncesji w przypadkach wymienionych 
w art. 30 dyrektywy [zastępującej 
dyrektywę 2004/18/WE]:

Or. de
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Uzasadnienie

W tym miejscu wstawia się odniesienie do dyrektywy o zamówieniach publicznych, ponieważ 
w tym przypadku byłoby dobrze, aby przy udzielaniu koncesji i zamówień publicznych 
obowiązywały te same wyłączenia.

Poprawka 741
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jeżeli w toku postępowania o udzielenie 
koncesji nie złożono żadnej oferty bądź 
żadnej odpowiedniej oferty lub żadnego 
wniosku, o ile pierwotne warunki koncesji 
nie ulegają zasadniczym zmianom oraz 
pod warunkiem że odpowiednia 
informacja zostanie przesłana Komisji lub 
krajowemu organowi nadzoru 
wyznaczonemu zgodnie z art. 84 
dyrektywy [zastępującej dyrektywę 
2004/18/WE], jeżeli tego zażądają;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne dostosowanie do nowego tekstu całego ustępu.


