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Poprawka 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Skreślenie ze względu na spójność z art. 30 dyrektywy o zamówieniach publicznych.

Poprawka 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

skreślona
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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;

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne dostosowanie do nowego tekstu całego ustępu.

Poprawka 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie ze względu na spójność z art. 30 dyrektywy o zamówieniach publicznych.

Poprawka 745
Herbert Dorfmann
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

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, 
łącznie z tymi, które gwarantują 
wykonawcy dostęp do terenów oraz innych 
niezamiennych dóbr majątkowych o 
zasadniczym znaczeniu i niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy koncesji
oraz gdy nie istnieje inne rozsądne 
rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a 
brak konkurencji nie jest wynikiem 
sztucznego zawężenia parametrów 
koncesji;

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka wychodzi od wymogu ochrony rzeczywistych praw, takich jak prawo własności, lub 
obowiązku, jak w przypadku praw nabytych wraz z umową najmu lub dzierżawy, które 
wykonawca posiada na określonych konkretnych terenach koniecznych do wykonania robót 
lub usług będących przedmiotem umowy koncesji, włączając ponownie te prawa do grupy 
„inne wyłączne prawa”, o których już jest mowa w obecnym tekście.

Poprawka 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku nowych robót 
budowlanych lub usług polegających na 
powtórzeniu podobnych robót lub usług 

skreślona
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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 
budowlanych lub usług oraz warunki, na 
jakich będą udzielane te koncesje.

Or. de

Uzasadnienie

Konieczne dostosowanie do nowego tekstu całego ustępu.

Poprawka 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
budowlanych lub usług oraz warunki, na 
jakich będą udzielane te koncesje.

skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

Skreślenie ze względu na spójność z art. 30 dyrektywy o zamówieniach publicznych.

Poprawka 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) w przypadku koncesji na dobra 
publiczne, które były przeznaczone do 
świadczenia usług turystycznych w 
ośrodkach nadmorskich z inicjatywy i na 
wniosek wykonawcy i która stała się na 
tyle konieczna dla jego przedsiębiorstwa, 
że jej brak mógłby spowodować utratę 
przez niego prawa własności tego 
przedsiębiorstwa.

Or. it

Poprawka 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) w przypadku koncesji na dobra 
publiczne przeznaczone do świadczenia 
usług na wniosek wykonawcy, któremu te 
same instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające udzieliły pierwotnej koncesji, 
z zastrzeżeniem wymogu określonego w 
ust. 1, jeżeli brak koncesji spowodowałby 
faktyczne zaprzestanie działalności przez 
przedsiębiorstwo.

Or. it
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Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest ochrona mikroprzedsiębiorstw, często o charakterze rodzinnym, 
działających np. w obszarze usług turystycznych i balneologicznych i dla których brak 
koncesji oznaczałby zaprzestanie działalności.

Poprawka 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) w przypadku koncesji na dobra 
publiczne, które były przeznaczone do 
świadczenia usług turystycznych w 
ośrodkach nadmorskich z inicjatywy i na 
wniosek wykonawcy i która stała się na 
tyle konieczna dla jego przedsiębiorstwa, 
że jej brak mógłby spowodować utratę 
przez niego prawa własności tego 
przedsiębiorstwa.

Or. it

Poprawka 751
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po ogłoszeniu zaproszenia do ubiegania 
się o realizację pierwszego projektu 
całkowita szacunkowa wartość dalszych 
robót budowlanych lub usług musi zostać 
uwzględniona przez instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające w 
zakresie stosowania przez nie przepisów 
art. 5.

skreślony

Or. en
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Poprawka 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po ogłoszeniu zaproszenia do ubiegania 
się o realizację pierwszego projektu 
całkowita szacunkowa wartość dalszych 
robót budowlanych lub usług musi zostać 
uwzględniona przez instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające w 
zakresie stosowania przez nie przepisów 
art. 5.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Skreślenie ze względu na spójność z art. 30 dyrektywy o zamówieniach publicznych.

Poprawka 753
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do celów akapitu pierwszego lit. a) 
ofertę uznaje się za nieodpowiednią, 
jeżeli:

skreślony

– jest nieprawidłowa lub niemożliwa do 
przyjęcia; oraz
– jest całkowicie bez znaczenia dla 
koncesji, ponieważ nie jest w stanie 
zaspokoić potrzeb instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego określonych 
w dokumentach specyfikujących koncesję.
Ofertę uznaje się za nieprawidłową, gdy 
jest niezgodna z dokumentami 
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specyfikującymi koncesję lub gdy 
oferowane ceny są chronione przed 
zwykłymi mechanizmami konkurencji.
Ofertę uznaje się za niemożliwą do 
przyjęcia w każdym z następujących 
przypadków, gdy:
a) wpłynęła po terminie;
b) została złożona przez oferenta, który nie 
posiada wymaganych kwalifikacji; c)
c) jej cena przekracza budżet instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego ustalony przed 
rozpoczęciem postępowania o udzielenie 
koncesji i udokumentowany na piśmie;
d) została uznana za rażąco tanią.

Or. en

Uzasadnienie

O wiele za szczegółowe, a zatem zwiększa się prawdopodobieństwo błędów przy udzielaniu 
koncesji. Obowiązek wydania ogłoszenia o koncesji we właściwej formie jest wystarczający.

Poprawka 754
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego lit. a) ofertę 
uznaje się za nieodpowiednią, jeżeli:

Do celów ust. 5 a ofertę uznaje się za 
nieodpowiednią, jeżeli nie ma ona związku 
z koncesją, gdyż nie jest w stanie spełnić 
potrzeb koncesjodawcy określonych w 
dokumentach specyfikujących koncesję.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić i ograniczyć przypadki, w których koncesjodawca może nie publikować 
nowego ogłoszenia o koncesji (określone w art. 26 ust. 5a / poprawka 145 sprawozdawcy). 
Jest to możliwe jedynie w przypadku gdy oferty nie mają związku z koncesją. Stąd też bardziej 
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szczegółowe określanie niewłaściwego lub niedopuszczalnego charakteru oferty wydaje się 
zbędne.

Poprawka 755
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jest nieprawidłowa lub niemożliwa do 
przyjęcia; oraz

skreślone

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić i ograniczyć przypadki, w których koncesjodawca może nie publikować 
nowego ogłoszenia o koncesji (określone w art. 26 ust. 5a / poprawka 145 sprawozdawcy). 
Jest to możliwe jedynie w przypadku gdy oferty nie mają związku z koncesją. Stąd też bardziej 
szczegółowe określanie niewłaściwego lub niedopuszczalnego charakteru oferty wydaje się 
zbędne. Zob. poprawka złożona do art. 26 ust. 6 tiret pierwsze.

Poprawka 756
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jest całkowicie bez znaczenia dla 
koncesji, ponieważ nie jest w stanie 
zaspokoić potrzeb instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego określonych 
w dokumentach specyfikujących koncesję.

skreślone

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić i ograniczyć przypadki, w których koncesjodawca może nie publikować 
nowego ogłoszenia o koncesji (określone w art. 26 ust. 5a / poprawka 145 sprawozdawcy). 
Jest to możliwe jedynie w przypadku gdy oferty nie mają związku z koncesją. Stąd też bardziej 
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szczegółowe określanie niewłaściwego lub niedopuszczalnego charakteru oferty wydaje się 
zbędne. Zob. poprawka złożona do art. 26 ust. 6 tiret pierwsze.

Poprawka 757
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ofertę uznaje się za nieprawidłową, gdy 
jest niezgodna z dokumentami 
specyfikującymi koncesję lub gdy 
oferowane ceny są chronione przed 
zwykłymi mechanizmami konkurencji.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić i ograniczyć przypadki, w których koncesjodawca może nie publikować 
nowego ogłoszenia o koncesji (określone w art. 26 ust. 5a / poprawka 145 sprawozdawcy). 
Jest to możliwe jedynie w przypadku gdy oferty nie mają związku z koncesją. Stąd też bardziej 
szczegółowe określanie niewłaściwego lub niedopuszczalnego charakteru oferty wydaje się 
zbędne. Zob. poprawka złożona do art. 26 ust. 6 tiret pierwsze.

Poprawka 758
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ofertę uznaje się za niemożliwą do 
przyjęcia w każdym z następujących 
przypadków, gdy:

skreślony

a) wpłynęła po terminie;
b) została złożona przez oferenta, który nie 
posiada wymaganych kwalifikacji; c)
c) jej cena przekracza budżet instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
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zamawiającego ustalony przed 
rozpoczęciem postępowania o udzielenie 
koncesji i udokumentowany na piśmie;
d) została uznana za rażąco tanią.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić i ograniczyć przypadki, w których koncesjodawca może nie publikować 
nowego ogłoszenia o koncesji (określone w art. 26 ust. 5a / poprawka 145 sprawozdawcy). 
Jest to możliwe jedynie w przypadku gdy oferty nie mają związku z koncesją. Stąd też bardziej 
szczegółowe określanie niewłaściwego lub niedopuszczalnego charakteru oferty wydaje się 
zbędne. Zob. poprawka złożona do art. 26 ust. 6 tiret pierwsze.

Poprawka 759
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Zasady ogólne

1. Koncesji udziela się w oparciu o 
kryteria określone przez koncesjodawcę 
zgodnie z art. 38a, 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 oraz z 
zastrzeżeniem art. 39 ust. 8 i
(ii) spełnia kryteria kwalifikacji określone 
przez koncesjodawcę zgodnie z art. 36 ust. 
2 i 3
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(iii) spełnia obowiązujące warunki 
zatrudnienia, w tym przepisy, zasady i 
normy dotyczące środowiska, zdrowia i 
bezpieczeństwa, prawa socjalnego i prawa 
pracy, określone przez prawodawstwo 
unijne i krajowe oraz układy zbiorowe, 
które mają zastosowanie w miejscu 
realizacji robót budowlanych, usług i 
dostaw.
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 
sposób dyskryminujący, który mógłby
pozwolić niektórym spośród 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 sztucznego ograniczenia konkurencji.
3. Koncesjodawca i wykonawca 
wypełniają zobowiązania związane z 
ochroną socjalną i ochroną zatrudnienia 
oraz warunkami pracy, mające 
zastosowanie w miejscu realizacji 
koncesji, zgodnie z układami zbiorowymi, 
prawodawstwem krajowym i unijnym oraz 
postanowieniami międzynarodowego 
prawa pracy.
Koncesjodawca ma pełną swobodę 
określania w dokumentach przetargowych 
społecznych i środowiskowych kryteriów 
wychodzących poza te zobowiązania. 
Obejmuje to zgodność z Konwencją nr 94 
MOP, nawet jeśli nie została ona 
wdrożona do prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 760
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 
stosuje się także do tych koncesji na 
usługi, których szacunkowa wartość 
obliczona zgodnie z metodą określoną w 
art. 6 ust. 5, jest nie mniejsza niż 2 500 
000 EUR, za wyjątkiem usług społecznych 
i innych szczególnych usług, o których 
mowa w art. 17.

skreślony

Or. en

Poprawka 761
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ogłoszenia te zawierają informacje 
określone w załączniku V lub w 
przypadku koncesji na usługi społeczne 
lub inne szczególne usługi – informacje 
określone w załączniku VI, oraz podlegają 
publikacji zgodnie z przepisami art. 28.

skreślony

Or. en

Poprawka 762
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
[...]
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Or. en

Poprawka 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 skreślony
[...]

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 764
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Publikacja na poziomie krajowym
1. Ogłoszeń, o których mowa w art. 26 i 27 
oraz informacji w nich zawartych nie 
można publikować na poziomie krajowym 
przed publikacją wynikającą z art. 28.
2. Ogłoszenia publikowane na poziomie 
krajowym nie mogą zawierać informacji 
innych niż informacje zawarte w 
ogłoszeniach przesłanych Komisji, lecz 
muszą wskazywać datę wysłania 
ogłoszenia do Komisji.

Or. en
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Poprawka 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Publikacja na poziomie krajowym
1. Ogłoszeń, o których mowa w art. 26 i 27 
oraz informacji w nich zawartych nie 
można publikować na poziomie krajowym 
przed publikacją wynikającą z art. 28.
2. Ogłoszenia publikowane na poziomie 
krajowym nie mogą zawierać informacji 
innych niż informacje zawarte w 
ogłoszeniach przesłanych Komisji, lecz 
muszą wskazywać datę wysłania 
ogłoszenia do Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30 skreślony
Dostępność w formie elektronicznej 
dokumentów specyfikujących koncesję
1. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zapewniają nieograniczony, 
pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp, za 
pomocą środków elektronicznych, do 
dokumentów specyfikujących koncesję, od 
daty publikacji ogłoszenia zgodnie z art. 
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28 lub od daty wysłania zaproszenia do 
składania ofert. W tekście ogłoszenia lub 
tych zaproszeń podaje się adres strony 
internetowej, na której dostępne są te 
dokumenty.
2. Pod warunkiem wystąpienia z 
wnioskiem w odpowiednim czasie 
instytucje zamawiające, podmioty 
zamawiające lub właściwe jednostki 
dostarczają informacje dodatkowe 
związane z dokumentami specyfikującymi 
koncesję nie później niż na sześć dni przed 
terminem składania ofert.

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a
Ochrona osób zgłaszających 

nieprawidłowości
Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające dysponują wewnętrznymi 
procedurami umożliwiającymi 
pracownikom zgłaszanie 
nieprawidłowości w celu dopilnowania, 
by:
a) każdy pracownik (w tym pracownicy 
pracujący na czas określony i 
kontraktowi, stażyści i konsultanci), który 
ujawni w dobrej wierze dowolny rodzaj 
nieprawidłowości materialnej, był 
chroniony przed wszelkimi formami 
odwetu, nękania czy krzywdzących 
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zachowań pod jego adresem;
b) osoby zgłaszające nieprawidłowości 
pozostały anonimowe, chyba że same 
oznajmią wyraźnie, że tego nie chcą;
c) zostały udostępnione odpowiednie 
mechanizmy ujawniania 
nieprawidłowości, takie jak infolinie i 
formularze internetowe;
d) osoba zgłaszająca nieprawidłowość, 
która padła ofiarą działania odwetowego, 
miała prawo do uczciwego wysłuchania 
przed bezstronnym gremium i otrzymała 
pełną rekompensatę; osoby dopuszczające 
się działań odwetowych zostały należycie 
ukarane;
e) w sprawie ujawnionych 
nieprawidłowości zostało przeprowadzone 
należyte dochodzenie i (w razie potrzeby) 
zostały podjęte działania naprawcze, a 
osoby zgłaszające nieprawidłowości miały 
możliwość uczestniczenia w tych 
procedurach;
f) kierownicy musieli udowodnić, że 
wszelkie działania podjęte przeciwko 
osobie zgłaszającej nieprawidłowości były 
umotywowane względami innymi niż 
zgłoszenie nieprawidłowości;
g) niedokładne ujawnienie 
nieprawidłowości, jeśli zostało dokonane 
w dobrej wierze, było objęte ochroną; 
ujawnienie nieprawidłowości − jeśli 
wykazano, że zostało dokonane w złej 
wierze − nie było objęte ochroną;
h) kierownictwo i pracownicy zostali 
odpowiednio przeszkoleni w zakresie praw 
osoby zgłaszającej nieprawidłowości, a 
także związanych z tym strategii i 
procedur;
i) strategie dotyczące zgłaszania 
nieprawidłowości były monitorowane i 
poddawane regularnej ocenie przez 
niezależne organy;
j) zgłaszanie nieprawidłowości na 
zewnątrz poprzez informowanie 
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urzędników wybranych w wyborach, 
organizacji pozarządowych, mediów i 
innych odpowiednich podmiotów było 
objęte ochroną, jeżeli kanały wewnętrzne 
nie działają lub nie istnieją.

Or. en

Poprawka 768
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 30a
Zwalczanie korupcji i zapobieganie 

konfliktom interesów
Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
zwalczające nadużycia finansowe, 
faworyzowanie i korupcję oraz przepisy 
zapobiegające konfliktom interesów, 
mające na celu zapewnienie przejrzystości 
postępowania o udzielenie koncesji oraz 
równego traktowania wszystkich 
kandydatów i oferentów.
Przyjęte środki ustanawiają oraz stosują 
kompleksowe i skutkujące podjęciem 
działania systemy wskaźników i 
monitorowania, służące zapobieganiu 
przypadkom nadużyć finansowych, 
korupcji, konfliktu interesów i innym 
poważnym nieprawidłowościom w 
zakresie koncesji oraz ich wykrywaniu i 
eliminowaniu. W odniesieniu do 
konfliktów interesów środki te przewidują 
możliwość wykluczenia oferenta lub 
kandydata z postępowania wyłącznie w 
przypadku, gdy konfliktowi interesów nie 
można skutecznie zaradzić przy 
wykorzystaniu innych środków.

Or. en
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Poprawka 769
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
[...]

Or. en

Uzasadnienie

Zbędne, ponieważ ogólne zasady dotyczące równego traktowania i niedyskryminacji, 
przejrzystości i proporcjonalności są już zawarte w art. 7 dyrektywy.

Poprawka 770
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32 skreślony
[...]

Or. en

Poprawka 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specyfikacje techniczne, zdefiniowane w
załączniku VIII pkt 1, przedstawia się w
dokumentach dotyczących koncesji.

Specyfikacje techniczne i/lub wymogi 
funkcjonalne określane są w 
dokumentach specyfikujących koncesję i 
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Precyzuje się w nich wymagane cechy 
robót budowlanych, usług lub dostaw.

są zgodne z zasadą równego dostępu 
wykonawców do postępowania o 
udzielenie koncesji oraz nie mogą tworzyć 
nieuzasadnionych przeszkód dla otwarcia 
koncesji na konkurencję.

W szczególności jeżeli nie uzasadnia tego 
przedmiot zamówienia, specyfikacje 
techniczne i/lub wymogi funkcjonalne nie 
zawierają odniesienia do konkretnej 
marki lub źródła, ani do szczególnego 
procesu, ani do znaku towarowego, 
patentu, typu bądź konkretnej produkcji, 
które mogłoby prowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania 
pewnych przedsiębiorstw lub produktów. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza 
się stosowanie takich odniesień, jeżeli 
niemożliwe jest opisanie przedmiotu 
zamówienia w wystarczająco precyzyjny i 
zrozumiały sposób; takim odniesieniom 
towarzyszą słowa „lub równoważne”.

Or. en

Uzasadnienie

W pierwotnym projekcie wniosku jedynie powtarza się postanowienia dotyczące specyfikacji 
technicznych obecne w głównej dyrektywie, co nie jest jednak w pełni dostosowane do 
koncesji. Sprawozdawca sugeruje prostsze odniesienie do specyfikacji technicznych w nowym 
art. 38b, ale chyba lepiej pozostawić je w art. 32. Nie byłoby pożądane usunięcie wszystkich 
odniesień do specyfikacji technicznych, ponieważ zachęciłoby to do przyjęcia podejścia 
protekcjonistycznego. Opiera się to na propozycji sprawozdawcy.

Poprawka 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cechy te mogą również dotyczyć 
określonego procesu produkcji lub 
realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, lub 
dowolnego innego etapu cyklu życia, o 

skreślony
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którym mowa w art. 2 pkt 14.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to jest powiązane z poprawką mającą na celu zastąpienie tekstu art. 32.

Poprawka 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Specyfikacje techniczne określają 
ponadto, czy konieczne będzie 
przeniesienie praw własności 
intelektualnej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to jest powiązane z poprawką mającą na celu zastąpienie tekstu art. 32.

Poprawka 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wszystkich koncesji, których 
przedmiot jest przeznaczony do użytku 
osób – zarówno ogółu społeczeństwa, jak i 
pracowników instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego – przedmiotowe 
specyfikacje techniczne sporządza się, z 
wyjątkiem przypadków należycie 
uzasadnionych, w taki sposób, aby 
uwzględnić kryteria dostępności dla osób 
niepełnosprawnych lub dostosowanie 

skreślony
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projektu do potrzeb wszystkich 
użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to jest powiązane z poprawką mającą na celu zastąpienie tekstu art. 32.

Poprawka 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy obowiązkowe normy 
dostępności są przyjmowane w drodze 
unijnego aktu ustawodawczego, 
specyfikacje techniczne określa się – jeżeli 
chodzi o kryteria dostępności – przez 
odniesienie do tego aktu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to jest powiązane z poprawką mającą na celu zastąpienie tekstu art. 32.

Poprawka 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Specyfikacje techniczne muszą 
gwarantować równy dostęp wykonawców 
do postępowania o udzielenie koncesji i 
nie mogą tworzyć nieuzasadnionych 
przeszkód dla otwarcia udzielenia koncesji 
na konkurencję.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to jest powiązane z poprawką mającą na celu zastąpienie tekstu art. 32.

Poprawka 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Bez uszczerbku dla obowiązujących 
krajowych reguł technicznych, w zakresie, 
w jakim są one zbieżne z prawem 
unijnym, specyfikacje techniczne 
formułuje się w jeden z poniższych 
sposobów:

skreślony

a) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, w 
tym aspektów środowiskowych, pod 
warunkiem że parametry są dostatecznie 
precyzyjne, aby umożliwić oferentom 
ustalenie przedmiotu koncesji, a 
instytucjom zamawiającym lub 
podmiotom zamawiającym udzielenie 
koncesji;
b) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych zdefiniowanych w 
załączniku VIII oraz, w kolejności 
preferencji, poprzez odniesienie do: norm 
krajowych przenoszących normy 
europejskie, europejskich aprobat 
technicznych, wspólnych specyfikacji 
technicznych, norm międzynarodowych, 
innych systemów referencji technicznych 
ustanowionych przez europejskie organy 
normalizacyjne lub – w przypadku ich 
braku – do norm krajowych, krajowych 
aprobat technicznych lub krajowych 
specyfikacji technicznych dotyczących 
zasad projektowania, wyliczeń i realizacji 
robót budowlanych oraz wykorzystania 
dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą 
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słowa „lub równoważne”;
c) pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w lit. a), z odniesieniem do 
specyfikacji technicznych wymienionych 
w lit. b) stanowiących środek 
domniemania zgodności z tego rodzaju 
wymaganiami wydajnościowymi lub 
funkcjonalnymi;
d) poprzez odniesienie do specyfikacji 
technicznych wymienionych w lit. b) w 
zakresie określonych cech oraz poprzez 
odniesienie do wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, o 
których mowa w lit. a), w zakresie innych 
cech.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to jest powiązane z poprawką mającą na celu zastąpienie tekstu art. 32.

Poprawka 778
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. w odniesieniu do aspektów 
społecznych odnoszących się do 
zewnętrznych kosztów społecznych, które 
są bezpośrednio związane z cyklem życia, 
takie jak wpływ produkcji na otaczające 
środowisko i na sąsiadujące społeczności; 
w odniesieniu do warunków społecznych i 
warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, zabezpieczenia społecznego 
i warunków pracy określonych w unijnych 
i krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
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przepisach międzynarodowego prawa 
pracy, które mają zastosowanie w miejscu 
świadczenia usług; wymienione obowiązki 
mają zastosowanie również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy z 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Zasadniczo zgadzam się z propozycją p. Juvina, aby skreślić w tym miejscu termin 
„specyfikacje techniczne”. Dodaję tę poprawkę, na wypadek gdyby nie uzyskał on 
większościowego poparcia dla swej propozycji.

Poprawka 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot 
zamówienia, specyfikacje techniczne nie 
zawierają odniesienia do konkretnej 
marki lub źródła, ani do szczególnego 
procesu, ani do znaku handlowego, 
patentu, typu bądź konkretnego 
pochodzenia lub produkcji, które mogłoby 
prowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw 
lub produktów. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się stosowanie 
takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest 
opisanie przedmiotu zamówienia w 
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały 
sposób zgodnie z ust. 3; takim 
odniesieniom towarzyszą słowa „lub 
równoważne”.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Skreślenie to jest powiązane z poprawką mającą na celu zastąpienie tekstu art. 32.

Poprawka 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający 
korzysta z możliwości zastosowania 
odniesienia do specyfikacji, o których 
mowa w ust. 3 lit. b), nie może ona 
odrzucić oferty na podstawie faktu, iż 
roboty budowlane, dostawy i usługi 
będące przedmiotem oferty nie są zgodne 
ze specyfikacjami, do których się ona 
odnosi, jeżeli oferent w odpowiedni sposób 
udowodni w swojej ofercie za pomocą 
dowolnych odpowiednich środków, w tym 
za pomocą środków dowodowych, o 
których mowa w art. 33, że proponowane 
przez niego rozwiązania w równoważnym 
stopniu spełniają wymagania określone w 
specyfikacjach technicznych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to jest powiązane z poprawką mającą na celu zastąpienie tekstu art. 32.

Poprawka 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 6 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający korzysta z 
możliwości przewidzianej w ust. 3 lit. a) w 
zakresie sformułowania specyfikacji 
technicznych pod względem wymagań 
wydajnościowych lub funkcjonalnych, nie 
może ona odrzucić oferty na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi zgodnej z 
normą krajową przenoszącą normę 
europejską, z europejską aprobatą 
techniczną, ze wspólną specyfikacją 
techniczną, z normą międzynarodową lub 
z systemem referencji technicznych 
ustanowionym przez europejski organ 
normalizacyjny, jeżeli powyższe 
specyfikacje odpowiadają wymaganiom 
wydajnościowym lub funkcjonalnym 
określonym przez tę instytucję 
zamawiającą.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to jest powiązane z poprawką mającą na celu zastąpienie tekstu art. 32.

Poprawka 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W swojej ofercie oferent musi uzasadnić 
za pomocą wszelkich odpowiednich 
środków, w tym za pomocą środków, o 
których mowa w art. 33, że obiekty 
budowlane, dostawy lub usługi zgodne z 
normą spełniają wymagania 
wydajnościowe lub funkcjonalne 
określone przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie to jest powiązane z poprawką mającą na celu zastąpienie tekstu art. 32.

Poprawka 783
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreślony
Raporty z testów, certyfikacja i inne środki 
dowodowe
1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą wymagać od 
wykonawców przedstawienia raportu z 
testów opracowanego przez uznany organ 
lub certyfikatu wystawionego przez taki 
organ jako środka dowodowego 
potwierdzającego zgodność ze 
specyfikacjami technicznymi.
W przypadku gdy instytucje zamawiające 
wymagają przedstawienia certyfikatów 
sporządzonych przez uznane organy, 
potwierdzających zgodność z daną 
specyfikacją techniczną, instytucje 
zamawiające akceptują również 
certyfikaty wystawione przez inne 
równoważne uznane organy.
2. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające akceptują również inne 
odpowiednie środki dowodowe, takie jak 
dokumentacja techniczna producenta, w 
przypadku gdy dany wykonawca nie ma 
dostępu do certyfikatów lub raportów z 
testów, o których mowa w ust. 1, ani 
możliwości ich uzyskania w odpowiednim 
terminie.
3. „Uznane organy” w rozumieniu 
niniejszego artykułu oznaczają 
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laboratoria testowe i kalibracyjne oraz 
wszelkie jednostki certyfikujące i 
kontrolujące akredytowane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200829.
4. Państwa członkowskie udostępniają 
innym państwom członkowskim na ich 
wniosek wszelkie informacje związane z 
dowodami i dokumentami 
przedstawianymi w celu udowodnienia 
zgodności z wymaganiami technicznymi, o 
których mowa w art. 32 i w niniejszym 
artykule. Właściwe organy państwa 
członkowskiego prowadzenia działalności 
przekazują te informacje zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ładu 
administracyjno-regulacyjnego, o którym 
mowa w art. 88 (dyrektywy zastępującej 
dyrektywę 2004/18/WE).

Or. en

Poprawka 784
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 34 skreślony
Zasady ogólne
Koncesji udziela się w oparciu o kryteria 
określone przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający zgodnie z art. 
39, 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 potwierdzenia zainteresowania oraz w 
dokumentach dotyczących udzielenia 
koncesji;
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b) ofertę składa oferent, który
(i) nie został wykluczony z uczestnictwa w 
postępowaniu o udzielenie koncesji 
zgodnie z art. 36 ust. 4–8 oraz
(ii) spełnia kryteria kwalifikacji określone 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający zgodnie z art. 36 ust. 1–3.

Or. en

Poprawka 785
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iia) spełnia obowiązujące warunki 
zatrudnienia, w tym przepisy, zasady i 
normy dotyczące środowiska, zdrowia i 
bezpieczeństwa, prawa socjalnego i prawa 
pracy, określone przez prawodawstwo 
unijne i krajowe oraz układy zbiorowe, 
które mają zastosowanie w miejscu 
realizacji robót budowlanych, usług i 
dostaw.

Or. en

Poprawka 786
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreślony
[...]

Or. en
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Uzasadnienie

O wiele za szczegółowe, a zatem zwiększa prawdopodobieństwo błędów przy udzielaniu 
koncesji. Podstawowe zasady dotyczące równego traktowania i niedyskryminacji, 
przejrzystości i proporcjonalności są wystarczające i już zawarte w art. 7 dyrektywy.

Poprawka 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy procedura udzielenia 
koncesji obejmuje negocjacje, instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające 
stosują się do następujących zasad:

skreślony

a) jeżeli negocjacje mają miejsce po 
złożeniu ofert, negocjują one z oferentami 
złożone przez nich oferty w celu 
dostosowania ich do kryteriów i wymogów 
wskazanych zgodnie z ust. 1;
b) nie ujawniają innym uczestnikom 
proponowanych rozwiązań ani innych 
informacji poufnych udzielanych przez 
kandydata biorącego udział w 
negocjacjach bez jego zgody. Zgoda ta nie 
może mieć formy ogólnego zwolnienia, ale 
musi być wyrażona w odniesieniu do 
planowanego przekazania określonych 
rozwiązań lub innych informacji 
poufnych.
c) mogą podzielić negocjacje na kolejne 
etapy w celu ograniczenia liczby ofert 
będących przedmiotem negocjacji poprzez 
zastosowanie kryteriów udzielenia 
koncesji wskazanych w ogłoszeniu o 
zamówieniu, zaproszeniu do składania 
ofert lub dokumentach specyfikujących 
koncesję. W ogłoszeniu o zamówieniu, 
zaproszeniu do składania ofert lub 
dokumentach specyfikujących koncesję 
instytucja zamawiająca wskazuje, czy 
skorzystała z takiego rozwiązania.
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d) oceniają oferty będące przedmiotem 
negocjacji na podstawie pierwotnie 
określonych kryteriów udzielenia 
koncesji;
e) sporządzają pisemny protokół 
dokumentujący przebieg formalnych 
obrad oraz wszelkie inne działania i 
wydarzenia dotyczące postępowania o 
udzielenie koncesji. W szczególności 
zapewnia on, przy zastosowaniu wszelkich 
stosownych środków, możliwość 
prześledzenia przebiegu negocjacji.

Or. de

Uzasadnienie

Wszystkie procedury powinny być równorzędne, nie należy więc wyróżniać żadnej z nich.

Poprawka 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Na wniosek zainteresowanej strony, 
instytucja zamawiająca informuje tak 
szybko, jak to możliwe, a w każdym razie 
w terminie 15 dni od otrzymania 
pisemnego wniosku:

skreślony

a) każdego niewybranego kandydata o 
powodach odrzucenia jego wniosku;
b) każdego niewybranego oferenta o 
powodach odrzucenia jego oferty, w tym –
w przypadkach określonych w art. 32 ust. 
5 i 6 – o powodach decyzji o braku 
równoważności lub decyzji stanowiącej, że 
roboty budowlane, dostawy lub usługi nie 
spełniają wymagań wydajnościowych lub 
funkcjonalnych;
c) każdego oferenta, który złożył 
dopuszczalną ofertę, o cechach i 
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odpowiednich przewagach oferty, która 
została wybrana, jak również o 
nazwie/imieniu i nazwisku zwycięskiego 
oferenta lub nazwach/imionach i 
nazwiskach stron umowy ramowej;
d) każdego oferenta, który złożył 
dopuszczalną ofertę, o przebiegu i 
postępie negocjacji i dialogu z oferentami.

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji. Poza tym decyzja o koncesji i tak 
jest publikowana, zatem powyższe obowiązki informowania są zbędne.

Poprawka 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Instytucje zamawiające mogą jednak 
podjąć decyzję o nieudzielaniu pewnych 
informacji, o których mowa w ust. 6, 
dotyczących koncesji, jeżeli ich 
ujawnienie mogłoby utrudnić stosowanie 
przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z 
interesem publicznym, mogłoby szkodzić 
uzasadnionym interesom handlowym 
wykonawców publicznych lub 
prywatnych, bądź mogłoby zaszkodzić 
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 790
Pier Antonio Panzeri
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikacja i ocena podmiotowa
kandydatów

Kwalifikacja i ocena jakościowa 
kandydatów i ofert oraz podstawy 
wykluczenia

Or. en

Poprawka 791
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwalifikacja i ocena podmiotowa 
kandydatów

Kwalifikacja i ocena podmiotowa 
kandydatów i oferentów wraz z 
podstawami wykluczenia

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie poprawki 169. sprawozdawcy.

Poprawka 792
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp -1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Koncesjodawca przewiduje:
a) w ogłoszeniu o koncesji – opis koncesji 
i warunków udziału;
b) w ogłoszeniu o koncesji, w zaproszeniu 
do składania ofert lub w dokumentach 
specyfikujących koncesję – opis kryteriów 



AM\916835PL.doc 37/154 PE497.783v03-00

PL

udzielania koncesji.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie poprawki 169. sprawozdawcy. W ogłoszeniu o koncesji obowiązkowo musi 
znaleźć się opis koncesji i warunków udziału w celu zagwarantowania przestrzegania zasad 
przejrzystości, niedyskryminacji oraz równego traktowania kandydatów i oferentów.

Poprawka 793
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające określają w 
ogłoszeniu o koncesji warunki udziału 
dotyczące:

Instytucje zamawiające sprawdzają 
warunki udziału dotyczące zdolności 
zawodowej i technicznej, sytuacji 
finansowej kandydatów lub oferentów 
oraz referencje, jakie należy przedłożyć w
ramach dowodów zgodnie z wymogami 
określonymi w ogłoszeniu o koncesji. 
Warunki te są powiązane z przedmiotem 
zamówienia, nie są dyskryminacyjne i 
mogą im towarzyszyć w razie konieczności 
minimalne wymogi.

Or. en

Poprawka 794
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające określają w 
ogłoszeniu o koncesji warunki udziału 
dotyczące:

Instytucje zamawiające określają w 
ogłoszeniu o koncesji warunki udziału 
dotyczące w szczególności:



PE497.783v03-00 38/154 AM\916835PL.doc

PL

Or. de

Poprawka 795
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kompetencji do prowadzenia 
działalności zawodowej;

skreślona

Or. en

Poprawka 796
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej; skreślona

Or. en

Poprawka 797
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zdolności technicznej i zawodowej. skreślona

Or. en
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Poprawka 798
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Uzasadnienie

Słowo „ściśle” jest w tym miejscu zbędne, ponieważ nie można stopniować przymiotnika 
„proporcjonalne” w tym kontekście.

Poprawka 800
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 
odpowiednie dla zagwarantowania, że 
kandydat lub oferent posiada zdolność 
prawną i finansową oraz zdolność 
handlową i techniczną niezbędne do 
wykonywania udzielanej koncesji.

Or. de

Poprawka 801
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające określają również w 
ogłoszeniu o koncesji referencje, jakie 
należy przedłożyć na dowód posiadania 
przez wykonawcę wspomnianej zdolności. 
Wymogi dotyczące tych referencji muszą 
być niedyskryminacyjne i współmierne do 
przedmiotu koncesji.

skreślony
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Or. en

Poprawka 802
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające określają również w 
ogłoszeniu o koncesji referencje, jakie 
należy przedłożyć na dowód posiadania 
przez wykonawcę wspomnianej zdolności. 
Wymogi dotyczące tych referencji muszą 
być niedyskryminacyjne i współmierne do 
przedmiotu koncesji.

Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające określają również w 
ogłoszeniu o koncesji referencje, jakie 
należy przedłożyć na dowód posiadania 
przez wykonawcę wspomnianej zdolności. 
Wymogi dotyczące tych referencji muszą 
być niedyskryminacyjne.

Or. de

Poprawka 803
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Koncesjodawca uwzględnia w 
ogłoszeniu o koncesji, w zaproszeniu do 
składania ofert lub w dokumentach 
specyfikujących koncesję opis koncesji, 
warunki udziału oraz kryteria udzielenia 
koncesji.
Koncesjodawca sprawdza warunki udziału 
dotyczące:
a) kompetencji do prowadzenia 
działalności zawodowej;
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
c) zdolności technicznej i zawodowej;
d) przepisów prawa, zasad i norm 
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dotyczących środowiska naturalnego, 
zdrowia i bezpieczeństwa, prawa 
socjalnego i prawa pracy, określonych w 
prawodawstwie unijnym i krajowym oraz 
w układach zbiorowych, mających 
zastosowanie w miejscu realizacji robót 
budowlanych, usług lub dostaw.
Zdolność zawodowa i techniczna oraz 
sytuacja finansowa kandydatów lub 
oferentów, a także referencje, jakie należy 
przedłożyć w ramach dowodów zgodnie z 
wymogami wymienionymi w ogłoszeniu o 
koncesji. Warunki te są powiązane z 
przedmiotem zamówienia, proporcjonalne 
do niego i niedyskryminacyjne, a także 
mogą im towarzyszyć w razie konieczności 
minimalne wymogi.

Or. en

Poprawka 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do kryteriów, o których 
mowa w ust. 1, wykonawca może, w 
stosownych przypadkach oraz w 
odniesieniu do konkretnej koncesji, 
polegać na zdolności innych podmiotów, 
bez względu na charakter prawny 
związków łączących go z tymi podmiotami. 
Musi on w takiej sytuacji udowodnić 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu, iż będzie dysponował 
przez cały okres ważności koncesji 
niezbędnymi zasobami, na przykład 
przedstawiając w tym celu stosowne 
zobowiązanie tych podmiotów. W 
odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i 
finansowej instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające mogą wymagać od 

skreślony
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wykonawców i tych podmiotów solidarnej 
odpowiedzialności za wykonanie koncesji.

Or. de

Uzasadnienie

Stosunki między koncesjonariuszem a poszczególnymi podwykonawcami powinno regulować 
prawo cywilne państw członkowskich, a nie prawo UE.

Poprawka 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do kryteriów, o których 
mowa w ust. 1, wykonawca może, w 
stosownych przypadkach oraz w 
odniesieniu do konkretnej koncesji, 
polegać na zdolności innych podmiotów, 
bez względu na charakter prawny 
związków łączących go z tymi podmiotami. 
Musi on w takiej sytuacji udowodnić 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu, iż będzie dysponował 
przez cały okres ważności koncesji 
niezbędnymi zasobami, na przykład 
przedstawiając w tym celu stosowne 
zobowiązanie tych podmiotów. W 
odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i 
finansowej instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające mogą wymagać od 
wykonawców i tych podmiotów solidarnej 
odpowiedzialności za wykonanie koncesji.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji. Poza tym przepisy dotyczące 
odpowiedzialności należą do prawa cywilnego, a nie do prawa zamówień publicznych.
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Poprawka 806
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do kryteriów, o których 
mowa w ust. 1, wykonawca może, w 
stosownych przypadkach oraz w 
odniesieniu do konkretnej koncesji, 
polegać na zdolności innych podmiotów, 
bez względu na charakter prawny 
związków łączących go z tymi 
podmiotami. Musi on w takiej sytuacji 
udowodnić instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu, iż będzie 
dysponował przez cały okres ważności 
koncesji niezbędnymi zasobami, na 
przykład przedstawiając w tym celu 
stosowne zobowiązanie tych podmiotów.
W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i 
finansowej instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające mogą wymagać od 
wykonawców i tych podmiotów solidarnej 
odpowiedzialności za wykonanie koncesji.

2. Aby spełnić warunki udziału określone
w ust. 1, wykonawca może, w stosownych
przypadkach oraz w odniesieniu do 
konkretnej koncesji, polegać na zdolności 
innych podmiotów, bez względu na 
charakter prawny związków łączących go z 
tymi podmiotami. Musi on w takiej 
sytuacji udowodnić instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu, iż będzie 
dysponował przez cały okres ważności 
koncesji niezbędnymi zasobami, na 
przykład przedstawiając w tym celu 
stosowne zobowiązanie tych podmiotów.
W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i 
finansowej instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające mogą wymagać od 
wykonawców i tych podmiotów solidarnej 
odpowiedzialności za wykonanie koncesji.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja sprawozdawcy jest zdecydowanie lepsza.

Poprawka 807
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do kryteriów, o których 
mowa w ust. 1, wykonawca może, w 
stosownych przypadkach oraz w 
odniesieniu do konkretnej koncesji, 

2. W przypadku zaangażowania 
podwykonawców wykonawca udowadnia
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu, iż będzie dysponował 
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polegać na zdolności innych podmiotów, 
bez względu na charakter prawny 
związków łączących go z tymi podmiotami. 
Musi on w takiej sytuacji udowodnić
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu, iż będzie dysponował 
przez cały okres ważności koncesji 
niezbędnymi zasobami, na przykład 
przedstawiając w tym celu stosowne 
zobowiązanie tych podmiotów. W 
odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i 
finansowej instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające mogą wymagać od 
wykonawców i tych podmiotów solidarnej 
odpowiedzialności za wykonanie koncesji.

przez cały okres ważności koncesji 
niezbędnymi zasobami, na przykład 
przedstawiając w tym celu stosowne 
zobowiązanie tych podmiotów.
Zaangażowani podwykonawcy muszą 
także spełniać warunki prawne określone 
w ust. 5–7 tego samego artykułu. 
Wykonawcy muszą poświadczyć brak 
podstaw wykluczenia. W odniesieniu do 
sytuacji ekonomicznej i finansowej
wykonawca odpowiada za wszystkich 
zaangażowanych przez niego 
podwykonawców, bez względu na 
charakter prawny jego powiązań z tymi 
podmiotami.

Or. de

Poprawka 808
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na tych samych warunkach grupa 
wykonawców, o której mowa w art. 22, 
może polegać na zdolności członków tej 
grupy lub innych podmiotów

skreślony

Or. en

Poprawka 809
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Koncesjodawca może ograniczyć – w 
przejrzysty sposób i w oparciu o 
obiektywne kryteria – liczbę kandydatów 
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lub oferentów do odpowiedniego poziomu. 
Liczba zaproszonych kandydatów lub 
oferentów musi być wystarczająca do 
zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie poprawki 173 sprawozdawcy; celem jest zapewnienie rzeczywistej konkurencji.

Poprawka 810
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 b. Zgodnie z art. 38a koncesjodawca 
może zorganizować negocjacje z 
kandydatami i oferentami. Zapewnia on 
właściwą konsygnację w odniesieniu do 
głównych etapów procedury, z 
wykorzystaniem środków, które uzna za 
stosowne, pod warunkiem, że 
postanowienia art. 24 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy będą przestrzegane.

Or. fr

Uzasadnienie

W związku z przyznaniem instytucjom i podmiotom zamawiającym i dużego pola manewru, 
należy wprowadzić wymóg przestrzegania zasad przejrzystości. Konsygnacja koncesjodawcy 
w odniesieniu do głównych etapów procedury ma na celu zwalczanie arbitralnych decyzji.

Poprawka 811
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują przepisy 
zwalczające praktyki faworyzowania, 
korupcję oraz przepisy zapobiegające 
konfliktowi interesów, mające na celu 
zapewnienie przejrzystości postępowania o 
udzielenie koncesji oraz równego 
traktowania wszystkich oferentów.

skreślony

Or. en

Poprawka 812
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki przyjęte w odniesieniu do konfliktu 
interesów nie mogą wykraczać poza to, co 
jest bezwzględnie konieczne, aby nie 
dopuszczać do powstania konfliktu 
interesów lub ten konflikt eliminować. W 
szczególności środki te przewidują 
możliwość wykluczenia oferenta lub 
kandydata z postępowania wyłącznie w 
przypadku, gdy konfliktowi interesów nie 
można skutecznie zaradzić przy 
wykorzystaniu innych środków.

skreślony

Or. en

Poprawka 813
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z udziału w koncesji wyklucza się każdego skreślony
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kandydata lub oferenta, w stosunku do 
którego wydany został prawomocny wyrok 
z powodu dopuszczenia się jednego z 
następujących czynów:
a) udziału w organizacji przestępczej, 
zgodnie z definicją takiej organizacji 
zawartą w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej 
Rady 2008/841/WSiSW30;
b) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w 
art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania 
korupcji urzędników Wspólnot 
Europejskich i urzędników państw 
członkowskich Unii Europejskiej i art. 2 
decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW31, 
jak również korupcji zdefiniowanej w 
prawie krajowym państwa instytucji 
zamawiającej lub wykonawcy;
c) nadużycia finansowego w rozumieniu 
art. 1 Konwencji w sprawie ochrony 
interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich32;
d) przestępstw terrorystycznych lub 
przestępstw związanych z działalnością 
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą 
odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej 
2002/475/WSiSW33, bądź podżegania do 
popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, 
współsprawstwa lub usiłowania, o czym 
mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
e) prania pieniędzy, zgodnie z definicją 
zawartą w art. 1 dyrektywy Rady 
91/308/EWG34.

Or. en

Poprawka 814
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z udziału w koncesji wyklucza się każdego Z udziału w koncesji wyklucza się każdego 
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kandydata lub oferenta, w stosunku do 
którego wydany został prawomocny wyrok 
z powodu dopuszczenia się jednego z
następujących czynów:

kandydata lub oferenta, w stosunku do 
którego wydany został prawomocny wyrok 
z jednego z powodów znajdujących 
odpowiednie zastosowanie w art. 55 ust. 1 
dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych [uprzednio dyrektywy 
2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r.]:

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji i zapewnienie spójności z 
przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) udziału w organizacji przestępczej, 
zgodnie z definicją takiej organizacji 
zawartą w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej 
Rady 2008/841/WSiSW30;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji i zapewnienie spójności z 
przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w 
art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania 

skreślona
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korupcji urzędników Wspólnot 
Europejskich i urzędników państw 
członkowskich Unii Europejskiej i art. 2 
decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW31, 
jak również korupcji zdefiniowanej w 
prawie krajowym państwa instytucji 
zamawiającej lub wykonawcy;

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji i zapewnienie spójności z 
przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nadużycia finansowego w rozumieniu 
art. 1 Konwencji w sprawie ochrony 
interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich32;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji i zapewnienie spójności z 
przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 818
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nadużycia finansowego w rozumieniu 
art. 1 Konwencji w sprawie ochrony 

c) nadużycia finansowego w rozumieniu 
art. 1 Konwencji w sprawie ochrony 
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interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich;

interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich, a także nadużycia 
finansowego w rozumieniu prawa 
poszczególnych państw;

Or. de

Poprawka 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przestępstw terrorystycznych lub 
przestępstw związanych z działalnością 
terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą 
odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej 
2002/475/WSiSW, bądź podżegania do 
popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, 
współsprawstwa lub usiłowania, o czym 
mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji i zapewnienie spójności z 
przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) prania pieniędzy, zgodnie z definicją 
zawartą w art. 1 dyrektywy Rady 
91/308/EWG34.

skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji i zapewnienie spójności z 
przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 821
Pier Antonio Panzeri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) udziału w czerpaniu korzyści z handlu 
ludźmi i pracy dzieci, które objęte są 
przepisami dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 
5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 
handlowi ludźmi i zwalczania tego 
procederu oraz ochrony ofiar.

Or. en

Poprawka 822
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek wykluczenia kandydata lub 
oferenta z udziału w koncesji ma 
zastosowanie również w przypadku, gdy 
skazanie prawomocnym wyrokiem dotyczy 
dyrektorów przedsiębiorstw lub wszelkich 
innych osób posiadających uprawnienia 
do reprezentowania kandydata lub 
oferenta, podejmowania dotyczących go 
decyzji lub sprawowania nad nim 
kontroli.

skreślony

Or. en
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Poprawka 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek wykluczenia kandydata lub 
oferenta z udziału w koncesji ma 
zastosowanie również w przypadku, gdy 
skazanie prawomocnym wyrokiem dotyczy 
dyrektorów przedsiębiorstw lub wszelkich 
innych osób posiadających uprawnienia 
do reprezentowania kandydata lub 
oferenta, podejmowania dotyczących go 
decyzji lub sprawowania nad nim 
kontroli.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji i zapewnienie spójności z 
przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 824
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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zgodnie z przepisami prawa kraju 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego.

Or. en

Poprawka 825
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Wykonawcę wyklucza się z udziału w 
koncesji przy odpowiednim zastosowaniu 
art. 55 ust. 2 dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych [uprzednio 
dyrektywy 2004/18/WE z dnia 31 marca 
2004 r.].

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji i zapewnienie spójności z 
przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

językowej.]

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Z udziału w koncesji wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wie 
o decyzji, która uzyskała powagę rzeczy 
osądzonej lub o decyzji ze skutkiem 
prawnym wydanej przez organ publiczny, 
w której stwierdza się, że wykonawca nie 
wypełnił obowiązków dotyczących 
płatności podatków lub opłacenia składek 
na ubezpieczenie społeczne lub wszelkich 
innych obowiązków dotyczących 
warunków socjalnych i zatrudnienia, jak 
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
zabezpieczenie społeczne i warunki pracy, 
określonych w unijnych i krajowych 
przepisach ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych, orzeczeniach 
arbitrażowych, układach zbiorowych i 
umowach oraz postanowieniach 
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międzynarodowego prawa pracy 
wymienionych w Załączniku XI, mających 
zastosowanie w miejscu realizacji robót 
budowlanych, usług lub dostaw; 
wymienione obowiązki stosuje się również 
w sytuacjach transgranicznych, gdy 
pracownicy jednego państwa 
członkowskiego świadczą usługi w innym 
państwie członkowskim, lub w przypadku 
gdy właściwe organy wiedzą o 
udokumentowanych i dowiedzionych 
przypadkach naruszenia przepisów.

Or. en

Poprawka 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Z udziału w koncesji wyklucza się 
każdego wykonawcę, jeżeli instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wie 
o decyzji, która uzyskała powagę rzeczy 
osądzonej, lub o decyzji administracyjnej,
w której stwierdza się, że wykonawca nie 
wypełnił obowiązków dotyczących 
płatności podatków lub opłacenia składek 
na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z 
przepisami prawa kraju, w którym 
prowadzi działalność, lub zgodnie z 
przepisami prawa kraju instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, lub też gdy na wykonawcę 
wydawano wielokrotnie wyroki z tytułu 
prawa pracy. Wielokrotne wyroki z tytułu 
prawa pracy oznaczają wydanie co 
najmniej pięciu wyroków z tytułu prawa 
pracy na danego wykonawcę.

Or. de
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Poprawka 829
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich takie decyzje podejmowane są przez organy 
administracyjne i mogą podlegać następnie kontroli sądowej.

Poprawka 830
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą podjąć decyzję o 
wykluczeniu z udziału w koncesji każdego 
wykonawcy, jeżeli wiedzą one o decyzji, 
która uzyskała powagę rzeczy osądzonej, 
w której stwierdza się, że wykonawca nie 
wypełnił obowiązków dotyczących 
płatności podatków lub opłacenia składek 
na ubezpieczenie społeczne lub 
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kraju, w którym prowadzi działalność, lub 
zgodnie z przepisami prawa kraju 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego.

jakiegokolwiek innego zobowiązania 
związanego z warunkami socjalnymi lub 
warunkami pracy, takimi jak zdrowie i 
bezpieczeństwo w pracy, zabezpieczenie 
społeczne i warunki pracy, jak określono 
w przepisach unijnych i krajowych, w tym 
obowiązków wynikających z rokowań 
zbiorowych, mających zastosowanie w 
miejscu, w którym wykonywane są dane 
prace lub świadczone są dane usługi.

Or. fr

Uzasadnienie

Wykluczenie wykonawcy przewiduje się nie tylko w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań 
podatkowych, ale także socjalnych, a o wykluczeniu decyzję podejmuje koncesjodawca.

Poprawka 831
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) jest im wiadomo o jakimkolwiek innym 
poważnym naruszeniu przepisów unijnego 
lub krajowego prawa mającego na celu 
ochronę interesów publicznych zgodnych 
z postanowieniami Traktatu;
b) jeżeli wykonawca podlega 
postępowaniu upadłościowemu lub 
likwidacyjnemu, jego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z 
wierzycielami, zawiesił działalność 
gospodarczą albo znajduje się w innej 
tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w 
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krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych;
c) jeżeli wykonawca miał znaczne lub 
stałe niedociągnięcia w realizacji 
jakiegokolwiek istotnego wymogu w 
ramach wcześniejszej koncesji lub 
wcześniejszych koncesji o podobnym 
charakterze dla tej samej instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego.

Or. en

Poprawka 832
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 834
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jest im wiadomo o jakimkolwiek innym
poważnym naruszeniu przepisów unijnego 
lub krajowego prawa mającego na celu 
ochronę interesów publicznych zgodnych z 
postanowieniami Traktatu;

a) jest im wiadomo o jakimkolwiek 
poważnym naruszeniu przepisów unijnego 
lub krajowego prawa mającego na celu 
ochronę interesów publicznych zgodnych z 
postanowieniami Traktatu, pod warunkiem 
że naruszenie to zostało stwierdzone przez 
sąd;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie okoliczności, w jakich może dojść do wykluczenia celem zapewnienia 
proporcjonalności i swobodnego dostępu do umów koncesyjnych.

Poprawka 835
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jest im wiadomo o jakimkolwiek innym
poważnym naruszeniu przepisów unijnego 
lub krajowego prawa mającego na celu 
ochronę interesów publicznych zgodnych z 
postanowieniami Traktatu;

a) jest im wiadomo o jakimkolwiek innym 
naruszeniu przepisów unijnego lub 
krajowego prawa mającego na celu 
ochronę interesów publicznych zgodnych z 
postanowieniami Traktatu; dotyczy to w 
szczególności naruszeń przepisów w 
dziedzinie prawa socjalnego, prawa pracy 
i prawa środowiskowego;
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Or. de

Poprawka 836
Cristian Silviu Buşoi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jeżeli wykonawca miał znaczne lub stałe 
niedociągnięcia w realizacji 
jakiegokolwiek istotnego wymogu w 
ramach wcześniejszej koncesji lub 
wcześniejszych koncesji o podobnym 
charakterze dla tej samej instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego.

c) jeżeli wykonawca miał znaczne lub stałe 
niedociągnięcia w realizacji 
jakiegokolwiek istotnego wymogu w 
ramach wcześniejszej koncesji lub 
wcześniejszych koncesji o podobnym 
charakterze.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość wykluczenia wykonawcy również w przypadku gdy instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający wiedzą o takich stałych niedociągnięciach względem 
innej instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Poprawka 837
Pier Antonio Panzeri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) jest im wiadomo o poważnych 
naruszeniach przepisów prawa, zasad i 
norm dotyczących środowiska 
naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa, 
prawa socjalnego i prawa pracy, 
określonych w prawodawstwie unijnym i 
krajowym oraz w układach zbiorowych, 
mających zastosowanie w miejscu 
realizacji robót budowlanych, usług lub 
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dostaw.

Or. en

Poprawka 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 839
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) siedziba wykonawcy lub jego spółki 
macierzystej znajduje się w państwie 
trzecim, które stosuje w stosunku do 
wykonawców mających siedzibę w Unii 
Europejskiej restrykcyjne środki w 
dziedzinie udzielania koncesji, przy czym 
środki te sprowadzają się do poważnej i 
trwałej dyskryminacji wykonawców 
mających siedzibę w Unii Europejskiej;

Or. fr

Uzasadnienie

Stosowanie zasady wzajemności w ramach procedury udzielania koncesji. Wykonawca 
będący kandydatem w procedurze udzielania koncesji w jednym z państw członkowskich UE 
może zostać wykluczony z tej procedury, jeżeli ma siedzibę w kraju trzecim, który stosuje 
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środki skutkujące zamknięciem rynku przed europejskimi wykonawcami, jeżeli chodzi o 
udzielanie koncesji.

Poprawka 840
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zastosowania podstawy 
wykluczenia, o której mowa w akapicie 
pierwszym lit. c), instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające przedstawiają 
metodę oceny wykonania umowy, która 
jest oparta na obiektywnych i wymiernych 
kryteriach oraz jest stosowana w sposób 
systematyczny, spójny i przejrzysty. Każda 
ocena wykonania musi być przekazywana 
danemu wykonawcy, który musi mieć 
możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec 
zawartych w niej ustaleń i uzyskania 
ochrony sądowej.

skreślony

Or. en

Poprawka 841
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każdy kandydat lub oferent, który 
znajduje się w jednej z sytuacji, o których 
mowa w ust. 5–7, może przedstawić 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu dowody wykazujące jego 
rzetelność pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia.

skreślony

Or. en
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Poprawka 842
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każdy kandydat lub oferent, który 
znajduje się w jednej z sytuacji, o których 
mowa w ust. 5–7, może przedstawić 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu dowody wykazujące jego 
rzetelność pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia.

8. Każdy kandydat lub oferent, który 
znajduje się w jednej z sytuacji, o których 
mowa w ust. 5–7, może przedstawić 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu przy odpowiednim 
zastosowaniu art. 55 ust. 4 dyrektywy w 
sprawie zamówień publicznych [uprzednio 
dyrektywy 2004/18/WE z dnia 31 marca 
2004 r.] dowody wykazujące jego 
rzetelność pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia.

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji i zapewnienie spójności z 
przepisami dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 843
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każdy kandydat lub oferent, który 
znajduje się w jednej z sytuacji, o których
mowa w ust. 5–7, może przedstawić 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu dowody wykazujące jego 
rzetelność pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia.

8. Każdy kandydat lub oferent, który 
znajduje się w sytuacji, o której mowa w 
ust. 7, może w przypadku występowania 
szczególnie istotnych powodów
przedstawić instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu dowody 
wykazujące jego rzetelność pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy 
wykluczenia. Szczególnie istotnym 
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powodem może być np. dawno wydany 
wyrok.

Or. de

Poprawka 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Każdy kandydat lub oferent, który 
znajduje się w jednej z sytuacji, o których 
mowa w ust. 5–7, może przedstawić 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu dowody wykazujące jego 
rzetelność pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia.

8. Każdy kandydat lub oferent, który 
znajduje się w jednej z sytuacji, o których 
mowa w ust. 7, może przedstawić 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu dowody wykazujące jego 
rzetelność pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia.

Or. fr

Poprawka 845
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Poprawka 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36a
Warunki realizacji zamówienia

1. Instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający ustanawiają dodatkowe 
wymogi społeczne i środowiskowe w 
odniesieniu do wykonania usługi lub 
robót budowlanych, które podaje się w 
ogłoszeniu.
2. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie (wraz z 
dodatkami) przyznawane pracownikom 
zaangażowanym przy wykonywaniu 
koncesji, czas pracy i pozostałe warunki 
pracy, instytucje zamawiające lub 
podmioty zamawiające ustanawiają 
wymogi nie mniej korzystne niż warunki 
obowiązujące na tym samym obszarze za 
równorzędną pracę w danym zawodzie lub 
w danym sektorze przemysłu na 
podstawie:
a) układu zbiorowego lub rezultatów innej 
uznanej procedury negocjacyjnej 
stowarzyszeń pracodawców i 
pracowników, do których należy znaczna 
część pracodawców i pracowników 
danego zawodu lub danego sektora 
przemysłu, lub
b) orzeczenia arbitrażowego (jeżeli 
przewidziane prawem krajowym) lub
c) prawa krajowego.
Jeżeli wymienione warunki pracy nie są 
regulowane na terenie jej wykonywania 
w jeden z określonych wyżej sposobów, to 
warunki, które mają przyjąć instytucje 
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zamawiające lub podmioty zamawiające, 
muszą zapewniać zaangażowanym 
pracownikom wynagrodzenie (wraz z 
dodatkami), czas pracy i pozostałe 
warunki pracy, które są nie mniej 
korzystne niż warunki uznane przez 
pracodawców na najbliżej położonym 
odpowiednim obszarze lub którzy 
wykonują ten sam zawód lub należą do tej 
samej branży co strona umowy i znajdują 
się w podobnej sytuacji.

Or. de

Poprawka 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36a
1. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające określają specjalne warunki 
dotyczące realizacji koncesji na usługi lub 
roboty, uwzględniające zwłaszcza aspekty 
społeczne i środowiskowe, pod warunkiem 
że zostaną wskazane w ogłoszeniu o 
koncesji.
2. W odniesieniu do wynagrodzeń (w tym 
świadczeń), godzin pracy i innych 
warunków pracy pracowników, których 
dotyczą koncesje, instytucje zamawiające 
uwzględniają warunki zapewniające 
odnośnym pracownikom poziom ochrony 
nie mniej korzystny od poziomu ochrony 
ustalonego dla pracy o tym samym 
charakterze w danym zawodzie lub 
przemyśle w regionie, w którym 
realizowane są roboty, w drodze:
a) układu zbiorowego lub innego 
uznanego mechanizmu negocjacji między 
organizacjami pracodawców i 
pracowników reprezentującymi istotną 
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część pracodawców i pracowników 
danego zawodu lub przemysłu; lub
b) orzeczenia arbitrażowego (jeśli zostało 
to przewidziane we właściwym prawie 
krajowym); lub
c) krajowych przepisów ustawowych i 
wykonawczych.
Jeśli warunki pracy, o których mowa w 
poprzednim akapicie, nie są regulowane w 
sposób opisany w tymże akapicie w 
regionie realizacji robót lub usług, 
warunki wykonania umowy określa się 
zgodnie z takimi instrumentami w 
najbliższym odpowiednim regonie lub z 
ogólnym poziomem zaobserwowanym w 
zawodzie lub przemyśle, w którym 
koncesjonariusz jest zatrudniony przez 
pracodawców i którego ogólne warunki są 
podobne.

Or. en

Poprawka 848
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 37 skreślony
Wyznaczanie terminów
1. Przy wyznaczaniu terminów składania 
wniosków o koncesję i terminów 
składania ofert instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające uwzględniają 
w szczególności złożoność koncesji oraz 
czas potrzebny do sporządzenia ofert, bez 
uszczerbku dla terminów minimalnych 
określonych w art. 37.
2. W przypadku gdy wnioski lub oferty 
mogą zostać złożone jedynie po odbyciu 
wizyty na miejscu albo po dokonaniu na 
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miejscu sprawdzenia dokumentów 
uzupełniających dokumenty dotyczące 
udzielenia koncesji, terminy składania 
wniosków o koncesje przedłuża się tak, 
aby wszyscy zainteresowani wykonawcy 
mogli uzyskać informacje niezbędne do 
sporządzenia wniosków lub ofert.

Or. en

Uzasadnienie

Zbędne, gdyż minimalny termin określono w art. 38.

Poprawka 849
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przy wyznaczaniu terminów składania 
wniosków o koncesję i terminów składania 
ofert instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające uwzględniają w 
szczególności złożoność koncesji oraz czas 
potrzebny do sporządzenia ofert, bez 
uszczerbku dla terminów minimalnych 
określonych w art. 37.

1. Przy wyznaczaniu terminów składania 
wniosków o koncesję i terminów składania 
ofert instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające uwzględniają 
w szczególności złożoność koncesji oraz 
czas potrzebny do sporządzenia ofert, bez 
uszczerbku dla terminów minimalnych 
określonych w art. 38.

Or. es

Poprawka 850
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Termin składania wniosków lub ofert 
nie może być krótszy niż pięćdziesiąt dwa 
dni licząc odpowiednio od daty wysłania 
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ogłoszenia o koncesji i daty, kiedy 
kandydaci mogli zapoznać się z 
zaproszeniem do składania ofert.

Or. fr

Uzasadnienie

Zaproponowany przez sprawozdawcę termin trzydziestu dni jest zbyt krótki do złożenia oferty 
dotyczących koncesji, gdyż oferty te mają bardzo złożony charakter. Termin pięćdziesięciu dni 
jest zatem bardziej stosowny i umożliwi nie tylko ochronę konkurencji, ale także uniknięcie 
faworyzowania dawnych kandydatów w stosunku do nowych.

Poprawka 851
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
stosują koncesję, termin składania 
wniosków o koncesję nie może być krótszy 
niż 52 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
koncesji.

1. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
stosują koncesję, termin składania 
wniosków o koncesję nie może być krótszy 
niż 30 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
koncesji.

Or. en

Poprawka 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
stosują koncesję, termin składania 
wniosków o koncesję nie może być krótszy 
niż 52 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
koncesji.

1. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
stosują koncesję, termin składania 
wniosków o koncesję nie może być krótszy 
niż 52 dni kalendarzowe od daty wysłania 
ogłoszenia o koncesji.
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Or. de

Uzasadnienie

Słowo „kalendarzowe” doprecyzowuje sens przepisu.

Poprawka 853
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
stosują koncesję, termin składania 
wniosków o koncesję nie może być krótszy 
niż 52 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
koncesji.

1. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
stosują koncesję, termin składania 
wniosków o koncesję nie może być krótszy 
niż 30 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
koncesji.

Or. en

Poprawka 854
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Termin składania ofert może zostać 
skrócony o pięć dni, jeżeli podmiot 
zamawiający akceptuje składanie ofert za 
pomocą środków elektronicznych zgodnie 
z art. 25.

2. Termin składania ofert może zostać 
skrócony o pięć dni, jeżeli podmiot 
zamawiający akceptuje składanie ofert za 
pomocą środków elektronicznych.

Or. en

Poprawka 855
Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Termin składania ofert może zostać 
skrócony o pięć dni, jeżeli podmiot 
zamawiający akceptuje składanie ofert za 
pomocą środków elektronicznych zgodnie 
z art. 25.

2. Termin składania ofert może zostać 
skrócony o pięć dni, jeżeli podmiot 
zamawiający akceptuje składanie ofert za 
pomocą środków elektronicznych.

Or. en

Poprawka 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38a
Kryteria udzielenia koncesji

1. Koncesjodawca może przeprowadzać 
negocjacje z kandydatami i oferentami. 
Koncesjodawca udziela koncesji w 
oparciu o obiektywne kryteria udzielania 
koncesji, które są zgodne z zasadami 
określonymi w art. 26a ust.2.
2. Podczas negocjacji nie zmienia się w 
sposób arbitralny lub dyskryminacyjny 
przedmiotu koncesji, kryteriów udzielania 
ani minimalnych wymogów. 
Zainteresowani kandydaci i oferenci są 
bezzwłocznie informowani o wszelkich 
zmianach.
3. Kryteria udzielania koncesji muszą być 
związane z przedmiotem koncesji. Mogą 
obejmować kryteria dotyczące środowiska 
naturalnego, kwestii społecznych, 
równości płci lub innowacji. 
Koncesjodawca sprawdza, czy oferenci 
właściwie spełniają kryteria udzielenia 
koncesji.
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4. W ogłoszeniu o koncesji lub 
zaproszeniu do składania ofert 
koncesjodawca wskazuje ewentualnie 
swoją klasyfikację kryteriów, o których 
mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 857
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38a
Wymagania funkcyjne

1. Wymagania funkcjonalne określają 
cele, których osiągnięcia oczekuje się w 
ramach prac lub usług będących 
przedmiotem koncesji. Znajdują się one w 
dokumentach specyfikujących koncesję.
2. Wymogi funkcjonalne są zgodne z 
zasadą równego dostępu wykonawców do 
procedury udzielenia koncesji i nie mogą 
tworzyć nieuzasadnionych przeszkód dla 
otwarcia koncesji na konkurencję.
W szczególności, jeżeli nie jest to 
uzasadnione przedmiotem umowy, 
wymogi funkcjonalne nie zawierają 
odniesienia do konkretnej marki lub 
źródła, ani do szczególnego procesu, 
znaku handlowego, patentu, typu bądź 
konkretnej produkcji, które mogłoby 
prowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw 
lub produktów. W wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się stosowanie 
takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest 
opisanie przedmiotu umowy w 
wystarczająco precyzyjny i zrozumiały 
sposób; odniesieniu takiemu towarzyszą 
słowa „lub równoważny”.
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Or. fr

Uzasadnienie

Nowy artykuł wprowadzony w związku z usunięciem art. 32 przez sprawozdawcę. Na 
wykonawców należy nakładać obowiązki dotyczące środków. Termin „wymogi techniczne 
i/lub funkcjonale” wydaje się nie uwzględniać w wystarczającym stopniu charakterystyki 
koncesji.

Poprawka 858
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38a
Kryteria udzielania koncesji

1. Koncesjodawca może zorganizować 
negocjacje z kandydatami i oferentami. 
Koncesjodawca udziela koncesji na 
podstawie obiektywnych kryteriów 
udzielania koncesji, zgodnych z zasadami, 
o których mowa w art. -26 akapit drugi.
2. Przedmiot koncesji, kryteria udzielenia 
koncesji oraz minimalne wymagania 
określone w dokumentach dotyczących 
koncesji nie mogą być zmieniane w 
sposób arbitralny lub dyskryminacyjny w 
trakcie negocjacji. Zainteresowani 
kandydaci lub oferenci są natychmiast 
informowani o każdej zmianie.
3. Kryteria przyznawania koncesji mogą 
obejmować kryteria środowiskowe, 
społeczne, a także związane ze spójnością i 
z innowacjami. Koncesjodawca dokonuje 
weryfikacji faktycznej zgodności ofert z 
kryteriami udzielania koncesji.

Or. fr

Uzasadnienie

Przyjęcie nowego art. 38 a wprowadzonego przez sprawozdawcę; zniesienie powiązania 
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między przedmiotem koncesji a kryteriami społecznymi, środowiskowymi oraz hierarchizacji 
kryteriów, ze względu na to, że mogłyby być źródłem niepewności prawnej i są 
nieproporcjonalne do obranego celu, jakim jest zapewnienie przejrzystości.

Poprawka 859
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 38a
Wymogi techniczne i/lub funkcjonalne

Wymogi techniczne i/lub funkcjonalne 
określane są w dokumentach 
specyfikujących koncesję.
Precyzuje się w nich wymagane cechy 
robót budowlanych, usług lub dostaw.
Cechy te mogą również dotyczyć 
określonego procesu produkcji lub 
realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, bądź 
dowolnego innego etapu ich cyklu życia, o 
którym mowa w art. 2 pkt 14.
2. Wymogi techniczne i/lub funkcjonalne 
określają wymagane cechy 
charakterystyczne robót budowlanych 
i/lub usług będących przedmiotem 
koncesji.
3. Wymogi techniczne i/lub funkcjonalne 
są zgodne z zasadą równego dostępu 
wykonawców do postępowania o 
udzielenie koncesji oraz nie mogą tworzyć 
nieuzasadnionych przeszkód dla otwarcia 
koncesji na konkurencję.
Wymogi techniczne i/lub funkcjonalne są 
zgodne z przepisami prawa, zasadami i 
normami dotyczącymi środowiska, 
zdrowia i bezpieczeństwa, prawa 
socjalnego i prawa pracy określonymi w 
prawodawstwie unijnym i krajowym oraz 
w układach zbiorowych, mającymi 
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zastosowanie w miejscu realizacji robót 
budowlanych, usług lub dostaw.
W szczególności jeżeli nie uzasadnia tego 
przedmiot zamówienia, wymogi 
techniczne i/lub funkcjonalne nie 
zawierają odniesienia do konkretnej 
marki lub źródła, ani do szczególnego 
procesu, ani do znaku towarowego, 
patentu, typu bądź konkretnej produkcji, 
które mogłoby prowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania 
pewnych przedsiębiorstw lub produktów. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza 
się stosowanie takich odniesień, jeżeli 
niemożliwe jest opisanie przedmiotu 
zamówienia w wystarczająco precyzyjny i 
zrozumiały sposób; takim odniesieniom 
towarzyszą słowa „lub równoważne”.
Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą wymagać od 
wykonawców przedstawienia certyfikatu 
wystawionego przez uznany organ jako 
środka dowodowego potwierdzającego 
zgodność z wymogami technicznymi i/lub 
funkcjonalnymi określonymi w 
dokumentach specyfikujących koncesję.

Or. en

Poprawka 860
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39 skreślony
[...]

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten jest zbędny i nie przyczynia się do zapewnienia jasności prawnej. Podstawowe 
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zasady dotyczące równego traktowania i niedyskryminacji, przejrzystości i proporcjonalności 
są już zawarte w art. 7 dyrektywy i nie potrzeba wspominać o nich wielokrotnie. Z drugiej 
strony wyraźne powiązanie z przedmiotem zamówienia ma podstawowe znaczenie, ale jest już 
zawarte w art. 36.

Poprawka 861
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koncesje są udzielane na podstawie 
obiektywnych kryteriów zapewniających 
zgodność z zasadami przejrzystości, 
niedyskryminacji i równego traktowania 
oraz gwarantujących ocenę ofert w 
warunkach faktycznej konkurencji, 
pozwalających ustalić ogólną korzyść 
gospodarczą dla instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego.

1. Koncesje są udzielane na podstawie 
obiektywnych kryteriów zapewniających 
zgodność z zasadami przejrzystości, 
niedyskryminacji i równego traktowania.

Or. de

Poprawka 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Koncesje są udzielane na podstawie 
obiektywnych kryteriów zapewniających 
zgodność z zasadami przejrzystości, 
niedyskryminacji i równego traktowania 
oraz gwarantujących ocenę ofert w 
warunkach faktycznej konkurencji, 
pozwalających ustalić ogólną korzyść 
gospodarczą dla instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego.

1. Koncesje są udzielane na podstawie 
obiektywnych kryteriów zapewniających 
zgodność z zasadami przejrzystości, 
niedyskryminacji, równego traktowania
i gospodarności oraz gwarantujących 
ocenę ofert w warunkach faktycznej 
konkurencji, pozwalających ustalić ogólną 
korzyść gospodarczą dla instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego.
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Or. de

Poprawka 863
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria udzielania koncesji muszą być 
związane z przedmiotem koncesji i nie 
mogą dawać instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu 
nieograniczonej swobody wyboru.

Kryteria udzielania koncesji nie mogą 
dawać instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu 
nieograniczonej swobody wyboru.

Or. de

Poprawka 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria te zapewniają faktyczną 
konkurencję i są uzupełniane 
wymaganiami, które umożliwiają 
skuteczną weryfikację informacji 
przedstawianych przez oferentów.
Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające dokonują skutecznej 
weryfikacji – na podstawie informacji i 
dowodów przedstawionych przez 
oferentów – tego, czy oferty spełniają 
kryteria udzielenia koncesji.

Kryteria te zapewniają faktyczną 
konkurencję i są uzupełniane 
wymaganiami, które umożliwiają 
skuteczną weryfikację informacji 
przedstawianych przez oferentów.
Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające sprawdzają w sposób, który 
uznają za właściwy, czy informacje 
podane przez oferentów spełniają kryteria 
udzielenia koncesji. Zapewniają przy tym 
poszanowanie zasad przejrzystości i 
równego traktowania oferentów.

Or. de

Uzasadnienie

Przejęcie zasad weryfikacji przestrzegania kryteriów udzielenia koncesji przez podmioty 
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zamawiające, ustanowionych przez Trybunał Sprawiedliwości UE w orzeczeniu w sprawie 
Wienstrom.

Poprawka 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe oraz innowacyjny 
charakter;
b) w przypadku koncesji na usługi oraz 
koncesji obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikację i 
doświadczenie personelu wyznaczonego 
do realizacji danej koncesji, co skutkuje 
tym, że po udzieleniu koncesji taki 
personel może zostać zastąpiony wyłącznie 
za zgodą instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego, którzy muszą 
sprawdzić, czy zastępstwo zapewnia 
równoważną organizację i jakość;
c) serwis posprzedażny oraz pomoc 
techniczna, termin dostarczenia i czas 
dostarczenia lub realizacji;
d) określony proces produkcji lub 
realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, bądź 
dowolnego innego etapu cyklu życia, o 
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którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14, w 
zakresie, w jakim kryteria te dotyczą 
czynników bezpośrednio związanych z 
tymi procesami oraz charakteryzują 
określony proces produkcji lub realizacji
wymaganych robót budowlanych, dostaw 
lub usług.

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 866
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 867
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą ustanowić
wymóg udzielania przez instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 

4. Państwa członkowskie ustanawiają
wymóg udzielania przez instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 



AM\916835PL.doc 81/154 PE497.783v03-00

PL

koncesji w oparciu o kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, zgodnie z 
ust. 2. Kryteria te, oprócz kryterium ceny 
lub kosztów, mogą obejmować następujące 
kryteria:

koncesji w oparciu o kryterium oferty 
najkorzystniejszej ekonomicznie, zgodnie z 
ust. 2. Kryteria te mogą obejmować 
następujące kryteria:

Or. de

Poprawka 868
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) jakość, w tym wartość techniczna, 
właściwości estetyczne i funkcjonalne, 
dostępność, dostosowanie projektu do 
potrzeb wszystkich użytkowników, aspekty 
środowiskowe oraz innowacyjny charakter; 
kryteria społeczne i dotyczące polityki 
zatrudnienia, takie jak propagowanie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 
integracja na rynku pracy osób 
znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, zwłaszcza 
młodzieży i praktykantów, osób 
długotrwale bezrobotnych, pochodzących 
ze środowisk imigranckich oraz 
niepełnosprawnych, a także utrzymanie 
dobrych warunków zatrudnienia przez 
oferentów oraz w łańcuchu dostawców i 
podwykonawców.

Or. de

Poprawka 869
Josef Weidenholzer

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

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

b) organizacja, kwalifikacje i 
doświadczenie personelu wyznaczonego do 
realizacji danej koncesji, a także 
możliwość zastrzeżenia przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający 
zgody na zastąpienie wyznaczonego 
personelu.

Or. de

Poprawka 870
Pablo Arias Echeverría

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) w przypadku koncesji na usługi oraz 
koncesji obejmujących zaprojektowanie 
robót budowlanych można wziąć pod 
uwagę organizację, kwalifikację 
i doświadczenie personelu wyznaczonego 
do realizacji danej koncesji, co skutkuje 
tym, że po udzieleniu koncesji
koncesjonariusz nie może zastąpić takiego 
personelu innym o mniejszych 
kwalifikacjach lub umiejętnościach niż 
wymagane, a w razie zastąpienia należy 
posiadać późniejszą zgodę instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, którzy muszą sprawdzić, 
czy zastępstwo zapewnia równoważną 
organizację i jakość;

Or. es
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Poprawka 871
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) serwis posprzedażny oraz pomoc 
techniczna, termin dostarczenia i czas 
dostarczenia lub realizacji;

c) serwis posprzedażny oraz pomoc 
techniczna, termin dostarczenia i czas 
dostarczenia lub realizacji; ponadto 
kryteria jakościowe dla korzystających z 
usługi;

Or. de

Poprawka 872
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) określony proces produkcji lub realizacji 
wymaganych robót budowlanych, dostaw 
lub usług, bądź dowolnego innego etapu 
cyklu życia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 14, w zakresie, w jakim kryteria te 
dotyczą czynników bezpośrednio 
związanych z tymi procesami oraz
charakteryzują określony proces 
produkcji lub realizacji wymaganych 
robót budowlanych, dostaw lub usług.

d) określony proces produkcji lub realizacji 
wymaganych robót budowlanych, dostaw 
lub usług, bądź dowolnego innego etapu 
cyklu życia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 14, a także zrównoważony charakter 
procesu produkcyjnego oraz ustanowienie 
kryteriów sprawiedliwego handlu;

e) koszty zewnętrzne, takie jak koszty 
środowiskowe, które powstają wskutek 
długich dojazdów drogowych do miejsca 
świadczenia usług i które można 
odpowiednio obniżyć dzięki wykorzystaniu 
przyjaznych dla środowiska środków 
transportu, takich jak kolej.

Or. de
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Poprawka 873
Lara Comi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d a) bezpieczeństwo, zdolność techniczną i 
finansową oferenta.

Or. it

Poprawka 874
Josef Weidenholzer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) cena i koszty.

Or. de

Poprawka 875
Evelyne Gebhardt

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) aspekty społeczne odnoszące się do 
zewnętrznych kosztów społecznych, które 
są bezpośrednio związane z cyklem życia, 
takie jak wpływ produkcji na otaczające 
środowisko i na sąsiadujące społeczności; 
warunki społeczne i warunki 
zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zabezpieczenia społecznego i 
warunków pracy określonych w unijnych i 
krajowych przepisach ustawowych, 
wykonawczych lub administracyjnych, 
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orzecznictwie arbitrażowym, układach i 
umowach zbiorowych, a także w 
przepisach międzynarodowego prawa 
pracy, które mają zastosowanie w miejscu 
świadczenia usług; wymienione obowiązki 
mają zastosowanie również w sytuacjach 
transgranicznych, gdy pracownicy z 
jednego państwa członkowskiego świadczą 
usługi w innym państwie członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Zasadniczo zgadzam się z propozycją p. Juvina, aby skreślić w tym miejscu termin „kryteria 
udzielenia koncesji”. Dodaję tę poprawkę, na wypadek gdyby nie uzyskał on większościowego 
poparcia dla swej propozycji.

Poprawka 876
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zewnętrzne koszty środowiskowe 
bezpośrednio związane z cyklem życia, o 
ile można je wyrazić w wartościach 
pieniężnych i zweryfikować; mogą one 
obejmować koszty emisji gazów 
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń 
oraz inne koszty łagodzenia zmiany 
klimatu.

b) zewnętrzne koszty środowiskowe 
bezpośrednio związane z cyklem życia, o 
ile można je wyrazić w wartościach 
pieniężnych i zweryfikować; mogą one 
obejmować koszty społeczne i 
środowiskowe, jak koszty emisji gazów 
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń 
oraz inne koszty łagodzenia zmiany 
klimatu.

Or. en

Poprawka 877
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W przypadku gdy instytucje zamawiające 
oceniają koszty przy pomocy podejścia 
opartego na rachunku kosztów cyklu życia, 
określają w dokumentach dotyczących 
udzielenia koncesji, jakich danych 
wymagają od oferentów oraz metodę, jaką 
instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający zastosują do określenia
kosztów cyklu życia. Metoda stosowana 
do oceny tych kosztów cyklu życia musi 
spełniać następujące warunki:

Or. en

Poprawka 878
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) została opracowana na podstawie
danych naukowych lub na podstawie 
innych kryteriów obiektywnie możliwych 
do zweryfikowania i 
niedyskryminacyjnych;

a) została opracowana na podstawie 
kryteriów obiektywnie możliwych do 
zweryfikowania i niedyskryminacyjnych;

Or. en

Poprawka 879
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) została ustalona na potrzeby 
powtarzalnego lub ciągłego stosowania;

skreślona
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Or. en

Poprawka 880
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych stron.

c) wymagane dane mogą zostać 
dostarczone przez wykazujących zwykłą 
staranność wykonawców, w tym 
wykonawców z krajów trzecich, bez 
nadmiernych nakładów; 

Or. en

Poprawka 881
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające pozwalają wykonawcom na 
stosowanie innej metodyki ustalania 
kosztów cyklu życia związanych z ich 
ofertami, pod warunkiem że taka metodyka 
spełnia wymogi określone w lit. a), b) i c) 
oraz jest równoważna metodyce wskazanej 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający.

Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające pozwalają wykonawcom na 
stosowanie innej metodyki ustalania 
kosztów cyklu życia związanych z ich 
ofertami, pod warunkiem że taka metodyka 
spełnia wymogi określone w lit. a), b) i c) 
oraz jest równoważna metodyce wskazanej 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający. Aby jednak uniknąć 
dyskryminacji tych oferentów, którzy 
inwestują czas i pieniądze w celu 
zapewnienia zgodności z metodyką 
wskazaną przez instytucję zamawiającą, 
instytucja zamawiająca może zwrócić się 
do osoby trzeciej o przedstawienie 
poświadczonego dokumentu jako dowodu 
spełnienia warunku równoważności.
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Or. en

Poprawka 882
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy wspólna metodyka 
obliczania kosztów cyklu życia została 
przyjęta w ramach unijnego aktu 
ustawodawczego, w tym w drodze aktów 
delegowanych na podstawie 
prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów, ma ona 
zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia 
zamówienia, o których mowa w art. 39 
ust. 4, obejmują rachunek kosztów cyklu 
życia.

skreślony

Wykaz takich aktów ustawodawczych i 
delegowanych określa załącznik II. 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 46 w odniesieniu do 
aktualizacji tego wykazu, w przypadku gdy 
takie zmiany okażą się konieczne w 
związku z przyjęciem, uchyleniem lub 
modyfikacją przepisów.

Or. en

Poprawka 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy wspólna metodyka 
obliczania kosztów cyklu życia została 
przyjęta w ramach unijnego aktu 

skreślony
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ustawodawczego, w tym w drodze aktów 
delegowanych na podstawie 
prawodawstwa właściwego dla 
poszczególnych sektorów, ma ona 
zastosowanie, jeżeli kryteria udzielenia 
zamówienia, o których mowa w art. 39 
ust. 4, obejmują rachunek kosztów cyklu 
życia.
Wykaz takich aktów ustawodawczych i 
delegowanych określa załącznik II. 
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 46 w odniesieniu do 
aktualizacji tego wykazu, w przypadku gdy 
takie zmiany okażą się konieczne w 
związku z przyjęciem, uchyleniem lub 
modyfikacją przepisów.

Or. de

Uzasadnienie

Należy z zadowoleniem przyjąć zachęcanie do uwzględniania kosztów cyklu życia przy 
udzielaniu koncesji. Jednak powyższy obowiązek prawny odnosi się do przyszłej, jeszcze 
niesprecyzowanej metody obliczania i w chwili obecnej należy go odrzucić ze względu na 
nieprzewidywalność.

Poprawka 884
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41 skreślony
Podwykonawstwo
1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą zażądać albo zostać 
zobowiązane przez państwo członkowskie 
do zażądania od oferenta w dokumentach 
specyfikujących koncesję, aby wskazał on 
w swojej ofercie ewentualną część 
zamówienia, której wykonanie zamierza 
zlecić osobom trzecim w ramach 
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podwykonawstwa, a także aby podał 
proponowanych podwykonawców.
2. Przepisy ust. 1 pozostają bez uszczerbku 
dla kwestii odpowiedzialności głównego 
wykonawcy.

Or. en

Poprawka 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 41 skreślony
Podwykonawstwo
1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą zażądać albo zostać 
zobowiązane przez państwo członkowskie 
do zażądania od oferenta w dokumentach 
specyfikujących koncesję, aby wskazał on 
w swojej ofercie ewentualną część 
zamówienia, której wykonanie zamierza 
zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał 
proponowanych podwykonawców.
2. Przepisy ust. 1 pozostają bez uszczerbku 
dla kwestii odpowiedzialności głównego 
wykonawcy.

Or. de

Uzasadnienie

Powiązania między oferentem a podwykonawcą polegają krajowemu prawu umów, na które 
niniejsza dyrektywa nie powinna mieć wpływu. Ponadto powyższy przepis stwarza niejasną 
sytuację prawną, ponieważ w takiej sytuacji podwykonawca przestaje być podwykonawcą i 
staje się wykonawcą. Poza tym przepis ten mógłby pozbawić instytucję zamawiającą 
możliwości wstrzymania płatności w oczekiwaniu na należytą realizację zamówienia.



AM\916835PL.doc 91/154 PE497.783v03-00

PL

Poprawka 886
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą zażądać albo zostać
zobowiązane przez państwo członkowskie 
do zażądania od oferenta w dokumentach 
specyfikujących koncesję, aby wskazał on 
w swojej ofercie ewentualną część 
zamówienia, której wykonanie zamierza 
zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał 
proponowanych podwykonawców.

1. Koncesjodawca może zażądać albo 
zostać zobowiązany przez państwo 
członkowskie do zażądania od oferenta w 
dokumentach specyfikujących koncesję, 
aby wskazał on w swojej ofercie 
ewentualną część zamówienia, której 
wykonanie zamierza zlecić osobom 
trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców. Państwa członkowskie 
ograniczają oferentowi możliwość 
zlecania w ramach umowy 
podwykonawstwa jakiejkolwiek części 
mających zostać zrealizowanych robót 
budowlanych lub usług czy też mających 
zostać dostarczonych produktów do liczby 
nieprzekraczającej trzech kolejnych 
szczebli podwykonawstwa.

Or. en

Poprawka 887
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą zażądać albo zostać 
zobowiązane przez państwo członkowskie 
do zażądania od oferenta w dokumentach 
specyfikujących koncesję, aby wskazał on 
w swojej ofercie ewentualną część 
zamówienia, której wykonanie zamierza 
zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał 

1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą zażądać albo zostać 
zobowiązane przez państwo członkowskie 
do zażądania od oferenta w dokumentach 
specyfikujących koncesję, aby wskazał on 
w swojej ofercie ewentualną część 
zamówienia, której wykonanie zamierza 
zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa.
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proponowanych podwykonawców.

Wykaz podwykonawców jest 
aktualizowany w okresie ważności umowy 
koncesji w miarę dokonywania zastępstw 
lub zmian.

Or. it

Poprawka 888
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą zażądać albo zostać 
zobowiązane przez państwo członkowskie 
do zażądania od oferenta w dokumentach 
specyfikujących koncesję, aby wskazał on 
w swojej ofercie ewentualną część 
zamówienia, której wykonanie zamierza 
zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał 
proponowanych podwykonawców.

1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające żądają od oferenta, aby 
wskazał on w swojej ofercie ewentualną 
część zamówienia, której wykonanie 
zamierza zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał 
proponowanych podwykonawców.

Or. de

Poprawka 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą zażądać albo zostać
zobowiązane przez państwo członkowskie 
do zażądania od oferenta w dokumentach 
specyfikujących koncesję, aby wskazał on 
w swojej ofercie ewentualną część 
zamówienia, której wykonanie zamierza 

1. Koncesjodawca może zażądać albo 
zostać zobowiązany przez państwo 
członkowskie do zażądania od oferenta w 
dokumentach specyfikujących koncesję, 
aby wskazał on w swojej ofercie 
ewentualną część zamówienia, której 
wykonanie zamierza zlecić osobom 
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zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał 
proponowanych podwykonawców.

trzecim w ramach podwykonawstwa, a 
także aby podał proponowanych 
podwykonawców. Koncesjodawca może 
wskazać, w odniesieniu do których części 
robót budowlanych lub usług nie można 
zlecić podwykonawstwa. Oferent 
informuje koncesjodawcę o 
podwykonawstwie części robót 
budowlanych lub usług. Państwa 
członkowskie ograniczają oferentowi 
możliwość zlecania w ramach umowy 
podwykonawstwa jakiejkolwiek części 
mających zostać zrealizowanych robót 
budowlanych lub usług do liczby 
nieprzekraczającej trzech kolejnych 
szczebli podwykonawstwa. 
Podwykonawstwo nie może prowadzić do 
gorszych warunków pracy czy niższych 
norm środowiskowych.

Or. en

Poprawka 890
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające mogą zażądać albo zostać
zobowiązane przez państwo członkowskie 
do zażądania od oferenta w dokumentach 
specyfikujących koncesję, aby wskazał on 
w swojej ofercie ewentualną część 
zamówienia, której wykonanie zamierza 
zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał 
proponowanych podwykonawców.

1. Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające żądają albo są zobowiązane 
przez państwo członkowskie do zażądania 
od oferenta w dokumentach 
specyfikujących koncesję, aby wskazał on 
w swojej ofercie ewentualną część 
zamówienia, której wykonanie zamierza 
zlecić osobom trzecim w ramach 
podwykonawstwa, a także aby podał 
proponowanych podwykonawców.

Or. fr
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Poprawka 891
Pier Antonio Panzeri

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przepisy ust. 1 pozostają bez uszczerbku 
dla kwestii odpowiedzialności głównego 
wykonawcy. Państwa członkowskie 
zapewniają system odpowiedzialności 
solidarnej w całym łańcuchu 
podwykonawców. Dopilnowują one, aby 
główny wykonawca i każdy pośredniczący 
podwykonawca, którzy naruszyli prawa 
podstawowe, wymogi zdrowia i 
bezpieczeństwa lub przepisy i normy 
prawa socjalnego i prawa pracy 
wynikające z prawodawstwa unijnego i 
krajowego oraz układów zbiorowych 
mających zastosowanie w miejscu, w 
którym realizowane są roboty budowlane, 
usługi lub dostawy, mogli zostać 
zobowiązani do zapłacenia należnych 
kwot związanych z tymi naruszeniami, 
takich jak zaległe wynagrodzenie, podatki 
lub składki na ubezpieczenie społeczne, 
oprócz lub w zamian za podwykonawcę 
będącego pracodawcą lub wykonawcę, 
którego pracodawca jest bezpośrednim 
podwykonawcą.

Or. en

Poprawka 892
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Przepisy ust. 1 pozostają bez uszczerbku 
dla kwestii odpowiedzialności głównego 
wykonawcy.
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Państwa członkowskie zapewniają system 
odpowiedzialności solidarnej w całym 
łańcuchu podwykonawców. Dopilnowują, 
by główny koncesjonariusz i wszyscy 
podwykonawcy pośredni, którzy naruszyli 
prawa podstawowe, wymogi związane z 
ochroną zdrowia i bezpieczeństwa lub 
przepisy i normy w dziedzinie praw 
socjalnych lup prawa pracy ustanowione 
w przepisach unijnych lub krajowych, a 
także w układach zbiorowych mających 
zastosowanie w miejscu wykonywania 
prac, świadczenia usługi lub realizacji 
dostaw, byli zobowiązani do uiszczenia 
opłat należnych w związku z tymi 
naruszeniami, obok lub zamiast 
pracodawcy będącego podwykonawcą lub 
wykonawcy, którego pracodawca jest 
bezpośrednim podwykonawcą.
Państwa członkowskie mogą w ramach 
prawa krajowego wprowadzić bardziej 
rygorystyczne przepisy dotyczące 
odpowiedzialności.

Or. fr

Poprawka 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Państwa członkowskie mogą 
postanowić, że koncesjodawca może 
odrzucić podwykonawcę 
zaproponowanego przez wykonawcę w 
przypadku:
i) niespełnienia przez podwykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu 
przewidzianych dla wykonawcy 
zamówienia;
ii) nieposiadania zdolności do 
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prawidłowej realizacji części zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu i 
zdolność podwykonawcy do realizacji 
zamówienia ocenia się proporcjonalnie w 
stosunku do realizowanej części 
zamówienia, w oparciu o kryteria 
kwalifikacji określone w art. 36.

Or. pl

Poprawka 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42 skreślony
[...]

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązujące dyrektywy zawierają wystarczające procedury dotyczące udzielania koncesji. 
Powyższe postanowienia stwarzają niepotrzebne obciążenia administracyjne dla instytucji 
zamawiających i ograniczają elastyczność procedur udzielania koncesji.

Poprawka 895
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Modyfikacja koncesji w okresie ich 
ważności

Modyfikacja koncesji udzielonych po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Or. it
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Poprawka 896
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Istotna modyfikacja postanowień 
koncesji w okresie jej ważności jest 
uznawana do celów niniejszej dyrektywy 
za nowe udzielenie koncesji i wymaga 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.

skreślony

Or. en

Poprawka 897
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Istotna modyfikacja postanowień 
koncesji w okresie jej ważności jest 
uznawana do celów niniejszej dyrektywy 
za nowe udzielenie koncesji i wymaga 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.

1. Istotna modyfikacja postanowień 
koncesji w okresie jej ważności, udzielonej 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy,
jest uznawana do celów niniejszej 
dyrektywy za nowe udzielenie koncesji i 
wymaga przeprowadzenia nowego 
postępowania o udzielenie zamówienia 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. it

Poprawka 898
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Istotna modyfikacja postanowień 
koncesji w okresie jej ważności jest 
uznawana do celów niniejszej dyrektywy 
za nowe udzielenie koncesji i wymaga 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.

1. Koncesję w okresie jej ważności można 
zmienić za pomocą aneksu, chyba że 
modyfikacje są istotne. Istotna 
modyfikacja postanowień koncesji w 
okresie jej ważności wymaga 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie zamówienia zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 6.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić postanowienia dotyczące modyfikacji koncesji dokonywanych za pomocą 
aneksu, z myślą o prowadzeniu większej elastyczności służącej uwzględnieniu natury koncesji 
jako umów długoterminowych.

Poprawka 899
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Modyfikację koncesji w okresie jej 
obowiązywania uznaje się za istotną w 
rozumieniu ust. 1, jeżeli powoduje, że 
koncesja różni się istotnie od pierwotnej 
koncesji. W każdym przypadku, nie 
naruszając przepisów ust. 3 i 4, 
modyfikację uznaje się za istotną, jeżeli 
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków: 

skreślony

a) modyfikacja wprowadza warunki, 
które, jeśli byłyby częścią pierwotnego 
postępowania o udzielenie koncesji, 
umożliwiłyby zakwalifikowanie innych 
wnioskodawców niż ci, którzy zostali 
pierwotnie zakwalifikowani, lub 
umożliwiłyby udzielenie koncesji innemu 
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wnioskodawcy lub oferentowi;
b) modyfikacja zmienia równowagę 
ekonomiczną koncesji na korzyść 
koncesjonariusza;
c) modyfikacja rozszerza znacznie zakres 
koncesji w taki sposób, by objąć dostawy, 
usługi lub roboty budowlane początkowo 
nią nieobjęte.

Or. en

Poprawka 900
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Modyfikację koncesji w okresie jej 
obowiązywania uznaje się za istotną w 
rozumieniu ust. 1, jeżeli powoduje, że 
koncesja różni się istotnie od pierwotnej 
koncesji. W każdym przypadku, nie 
naruszając przepisów ust. 3 i 4, 
modyfikację uznaje się za istotną, jeżeli 
spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:

2. Modyfikację koncesji w okresie jej 
obowiązywania uznaje się z istotną, jeżeli 
spełniony został jeden z poniższych 
warunków:

-a) zmianie ulega charakter koncesji;
-a a) zakłada ona zastąpienie 
koncesjonariusza; 
Postanowienia te nie dotyczą przypadku 
całkowitego lub częściowego zastąpienia 
pierwotnego wykonawcy w wyniku:

i) restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
ii) przeniesienia trwałego lub obrotowego 
majątku między przedsiębiorstwami,
iii) przejęcia koncesjonariusza przez 
innego wykonawcę, który spełnia 
pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji
podmiotowej, w wyniku upadłości 
koncesjonariusza lub na podstawie 
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klauzuli umownej, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych 
modyfikacji koncesji i nie ma na celu 
obejścia przepisów niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie pojęcia „istotnej modyfikacji”.

Poprawka 901
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) modyfikacja zmienia równowagę 
ekonomiczną koncesji na korzyść 
koncesjonariusza; lub

b) modyfikacja znacznie zmienia 
równowagę ekonomiczną koncesji; lub

Or. fr

Poprawka 902
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Modyfikacja koncesji, o ile nie 
zmienia ogólnego charakteru koncesji, nie 
jest uznawana za istotną, jeżeli: 
a) została przewidziana w pierwotnej 
umowie o koncesję w formie klauzuli 
przeglądowych lub jasnych, precyzyjnych i 
jednoznacznych wariantów, wskazujących 
zakres stosowania i charakter 
ewentualnych modyfikacji, a także 
warunki, w jakich można z nich 
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skorzystać;
b) jej wartość nie przekracza progu 
ustalonego w art. 6 i jest niższa niż 15% 
uaktualnionej wartości koncesji w dniu 
transpozycji niniejszej dyrektywy.
Do celów stosowania poprzedniego 
akapitu:
(i) w przypadku gdy wprowadzanych jest 
kilka kolejnych modyfikacji, wartość tę 
należy ocenić na podstawie uaktualnionej 
łącznej wartości kolejnych modyfikacji; w 
przypadku koncesji w okresie ich 
ważności w dniu transpozycji niniejszej 
dyrektywy, odnośna wartość jest 
uaktualnioną łączną wartością kolejnych 
modyfikacji, dokonanych od dnia 
transpozycji niniejszej dyrektywy;
(ii) wartość obliczana jest zgodnie z
metodą określoną w art. 6;
(iii) wartość wyrażona jest w wartościach 
realnych, w stosownych przypadkach, w 
dniu transpozycji niniejszej dyrektywy lub 
dniu planowanej modyfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka prowadza większą elastyczność w zakresie modyfikacji koncesji.

Poprawka 903
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Modyfikacja koncesji, o ile nie 
zmienia ogólnego charakteru koncesji, nie 
jest uznawana za istotną, jeżeli:
a) została przewidziana w pierwotnej 
umowie o koncesję w formie klauzuli 
przeglądowych lub jasnych, precyzyjnych i 
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jednoznacznych wariantów, wskazujących 
zakres stosowania i charakter 
ewentualnych modyfikacji, a także 
warunki, w jakich można z nich 
skorzystać;
b) jej wartość nie przekracza progu 
ustalonego w art. 6 i jest niższa niż 10% 
uaktualnionej wartości pierwotnej 
koncesji.
W przypadku gdy wprowadzanych jest 
kilka kolejnych modyfikacji, wartość tę 
należy ocenić na podstawie uaktualnionej 
łącznej wartości kolejnych modyfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Powtórzenie zamysłu sprawozdawcy (poprawka 191 w projekcie sprawozdania) oraz zmiana 
wartości progowej z 5 do 10% w celu uzyskania większej elastyczności.

Poprawka 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Modyfikacja koncesji, o ile nie 
zmienia ogólnego charakteru koncesji, nie 
jest uznawana za istotną, jeżeli:
a) została przewidziana w pierwotnej 
umowie o koncesję w formie klauzuli 
przeglądowych lub jasnych, precyzyjnych i 
jednoznacznych wariantów, wskazujących 
zakres stosowania i charakter 
ewentualnych modyfikacji, a także 
warunki, w jakich można z nich 
skorzystać; lub
b) jej wartość nie przekracza progu 
ustalonego w art. 6 i jest niższa niż 5% 
uaktualnionej wartości pierwotnej 
koncesji.
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W przypadku gdy wprowadzanych jest 
kilka kolejnych modyfikacji, wartość tę 
należy ocenić na podstawie uaktualnionej 
łącznej wartości kolejnych modyfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

(Wyjaśnienie poprawki 191. sprawozdawcy: warunki przedstawione w nowym ustępie nie 
mają zastosowania łącznie (dodanie „lub”)).

Poprawka 905
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zmiana koncesjonariusza stanowi 
istotną modyfikację w rozumieniu ust. 1.

skreślony

Akapit pierwszy nie ma jednakże 
zastosowania w przypadku, gdy inny 
wykonawca, który spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji 
podmiotowej, zostaje następcą prawnym 
pod tytułem szczególnym lub ogólnym 
pierwotnego wykonawcy, w wyniku 
restrukturyzacji, upadłości 
przedsiębiorstwa lub na podstawie 
klauzuli umownej, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych 
modyfikacji koncesji i nie ma na celu 
obejścia stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 906
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zmiana koncesjonariusza stanowi 
istotną modyfikację w rozumieniu ust. 1.

skreślony

Akapit pierwszy nie ma jednakże 
zastosowania w przypadku, gdy inny 
wykonawca, który spełnia pierwotnie 
ustalone kryteria kwalifikacji 
podmiotowej, zostaje następcą prawnym 
pod tytułem szczególnym lub ogólnym 
pierwotnego wykonawcy, w wyniku 
restrukturyzacji, upadłości 
przedsiębiorstwa lub na podstawie 
klauzuli umownej, pod warunkiem że nie 
pociąga to za sobą innych istotnych 
modyfikacji koncesji i nie ma na celu 
obejścia stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Tekst został włączony do ust. 2.

Poprawka 907
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 5 i jest niższa niż 5 % 
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 

skreślony
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kolejnych modyfikacji.

Or. en

Poprawka 908
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 5 i jest niższa niż 5 % 
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka techniczna (należy ją rozpatrywać łącznie z poprawką 191 sprawozdawcy: 
włącznie art. 42 ust. 4 do nowego ustępu 2 a w artykule 42).

Poprawka 909
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 

skreślony
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istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 5 i jest niższa niż 5 % 
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Tekst został ujęty w ust. 2 a.

Poprawka 910
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 5 i jest niższa niż 5 %
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 5 i jest niższa niż 20%
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

Or. it

Poprawka 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 5 i jest niższa niż 5 % 
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji.

4. W przypadku gdy wartość modyfikacji 
wyrazić można w wielkościach 
pieniężnych, modyfikacji nie uznaje się za 
istotną w rozumieniu ust. 1, o ile jej 
wartość nie przekracza progów 
określonych w art. 5 i jest niższa niż 20% 
ceny pierwotnego zamówienia, pod 
warunkiem że modyfikacja ta nie zmienia 
ogólnego charakteru zamówienia. W 
przypadku gdy wprowadzanych jest kilka 
kolejnych modyfikacji, wartość tę należy 
ocenić na podstawie łącznej wartości 
kolejnych modyfikacji. Wzrost 
faktycznych kwot otrzymanych przez 
koncesjonariusza od stron trzecich w 
porównaniu z kwotami oszacowanymi 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający na początku procedury 
udzielania zamówienia nie pociąga za 
sobą modyfikacji zamówienia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z podejściem grupy ECR w dyrektywie głównej. Należy zwiększyć z 5% do  
najmniej 20% wartość domyślną, jaką można dopuścić zanim uzna się zmianę umowy 
koncesyjnej na mocy art. 42 ust. 4  za „istotną”. Ponadto warto podkreślić, że jeśli 
koncesjonariusz przyjmuje ryzyko operacyjne, powinien również czerpać pewne korzyści.

Poprawka 912
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Modyfikacji koncesji nie uznaje się za 
istotne w rozumieniu ust. 1, o ile 
przewidziano je w dokumentach 

skreślony
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specyfikujących koncesję w jasnych, 
precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach 
rewizji lub opcjach. Tego rodzaju klauzule 
podają zakres i charakter możliwych 
modyfikacji lub opcji, a także warunki, na 
jakich można je stosować. Nie mogą one 
przewidywać modyfikacji ani opcji, które 
zmieniłyby ogólny charakter koncesji.

Or. en

Poprawka 913
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Modyfikacji koncesji nie uznaje się za 
istotne w rozumieniu ust. 1, o ile 
przewidziano je w dokumentach 
specyfikujących koncesję w jasnych, 
precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach 
rewizji lub opcjach. Tego rodzaju klauzule 
podają zakres i charakter możliwych 
modyfikacji lub opcji, a także warunki, na 
jakich można je stosować. Nie mogą one 
przewidywać modyfikacji ani opcji, które 
zmieniłyby ogólny charakter koncesji.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Tekst został włączony do ust. 2 a.

Poprawka 914
Lara Comi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Modyfikacji koncesji nie uznaje się za 
istotne w rozumieniu ust. 1, o ile 
przewidziano je w dokumentach 
specyfikujących koncesję w jasnych, 
precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach 
rewizji lub opcjach. Tego rodzaju klauzule 
podają zakres i charakter możliwych 
modyfikacji lub opcji, a także warunki, na 
jakich można je stosować. Nie mogą one 
przewidywać modyfikacji ani opcji, które 
zmieniłyby ogólny charakter koncesji.

5. Modyfikacji koncesji nie uznaje się za 
istotne w rozumieniu ust. 1, o ile 
przewidziano je w dokumentach 
specyfikujących koncesję w jasnych, 
precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach 
rewizji lub opcjach, jeżeli są dokonywane z 
zastosowaniem przepisów prawa. Tego 
rodzaju klauzule podają zakres i charakter 
możliwych modyfikacji lub opcji, a także 
warunki, na jakich można je stosować. Nie 
mogą one przewidywać modyfikacji ani 
opcji, które zmieniłyby ogólny charakter 
koncesji.

Or. it

Poprawka 915
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 6 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od ust. 1, istotna
modyfikacja nie wymaga przeprowadzenia 
nowego postępowania o udzielenie 
koncesji, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:

Istotna modyfikacja nie wymaga 
przeprowadzenia nowego postępowania o 
udzielenie koncesji, jeżeli ogranicza się do 
przedłużenia czasu trwania koncesji, 
koniecznego do utrzymania lub poprawy 
skuteczności i wyników działalności 
wchodzącej w zakres dyrektywy lub jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:

Or. en

Poprawka 916
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) konieczność modyfikacji spowodowana 
jest okolicznościami, których instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające, 
działające z należytą starannością, nie 
mogły przewidzieć;

a) konieczność modyfikacji spowodowana 
jest okolicznościami, których instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające, 
działające z należytą starannością, nie 
mogły antycypować;

Or. fr

Uzasadnienie

Korekta redakcyjna.

Poprawka 917
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) konieczność modyfikacji spowodowana 
jest okolicznościami, których instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające, 
działające z należytą starannością, nie 
mogły przewidzieć;

a) konieczność modyfikacji spowodowana 
jest okolicznościami, zwłaszcza o 
charakterze technicznym i/lub 
finansowym, których działający z należytą 
starannością koncesjodawca nie mógł
przewidzieć;

Or. en

Poprawka 918
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) modyfikacja nie zmienia ogólnego 
charakteru koncesji;

skreślona

Or. en
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Poprawka 919
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku koncesji udzielanych przez 
instytucje zamawiające, gdy podwyżka 
ceny jest nie wyższa niż 50 % wartości 
pierwotnej koncesji.

c) przewidywana wartość modyfikacji nie 
jest wyższa niż 50% uaktualnionej 
pierwotnej wartości koncesji. Aktualizacji 
dokonuje się zgodnie z postanowieniami 
ust. 2 a.

Or. fr

Poprawka 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku koncesji udzielanych przez 
instytucje zamawiające, gdy podwyżka 
ceny jest nie wyższa niż 50 % wartości
pierwotnej koncesji.

c) w przypadku koncesji udzielanych przez 
instytucje zamawiające, gdy przewidywana 
wartość modyfikacji nie jest wyższa niż 50 
% uaktualnionej pierwotnej wartości
koncesji.

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana techniczna w poprawce 194 sprawozdawcy (pominięcie przeczenia w początkowej 
wersji poprawki).

Poprawka 921
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 6 – akapit pierwszy – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku koncesji udzielanych przez 
instytucje zamawiające, gdy podwyżka 
ceny jest nie wyższa niż 50 % wartości
pierwotnej koncesji.

c) lub wartość planowanej modyfikacji 
przekracza 50% uaktualnionej pierwotnej
wartości koncesji.

Or. en

Poprawka 922
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające publikują ogłoszenie o takich 
modyfikacjach w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Ogłoszenia te zawierają 
informacje określone w załączniku VII i są 
publikowane zgodnie z przepisami art. 28.

Koncesjodawca publikuje ogłoszenie o 
takich modyfikacjach w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia 
te zawierają informacje określone w 
załączniku VII i są publikowane zgodnie z 
przepisami art. 28.

Or. en

Poprawka 923
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające nie mogą dokonywać 
modyfikacji koncesji w następujących 
przypadkach:

skreślony

a) jeżeli modyfikacja ta miałaby zaradzić 
niedociągnięciom w realizacji zamówienia 
ze strony koncesjonariusza lub ich 
skutkom, którym można zaradzić przez 
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wyegzekwowanie zobowiązań umownych;
b) jeżeli modyfikacja miałaby służyć 
zrekompensowaniu ryzyka związanego ze 
wzrostami cen będącymi wynikiem 
fluktuacji cen, które to ryzyko mogłoby w 
znacznym stopniu wpłynąć na wykonanie 
koncesji i przed którym zabezpieczył się 
koncesjonariusz.

Or. en

Poprawka 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 7 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli modyfikacja ogranicza się do 
przedłużenia czasu trwania koncesji, 
koniecznego do umożliwienia 
koncesjonariuszowi uzyskania zwrotu z 
dalszych inwestycji dokonanych w celu 
utrzymania lub poprawy skuteczności i 
wyników działalności określonej w 
zakresie koncesji; takie inwestycje nie są 
uważane za istotne modyfikacje koncesji 
do celów powyższego ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Zwłaszcza w przypadku koncesji zakładających wykorzystanie infrastruktury do świadczenia 
usług koncesjonariusz często kontynuuje inwestycje (nieprzewidziane na początku koncesji) 
celem dostosowania infrastruktury do zmian na rynku i potrzeb jego klientów. Jeśli nie 
dokonana się tych inwestycji, ucierpi na tym ogólna skuteczność działań koncesjonariusza, na 
niekorzyść interesu ogólnego.

Poprawka 925
Lara Comi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej stwierdził, w ramach 
procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu, że państwo członkowskie 
uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
nim na mocy Traktatów, z uwagi na to, że 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające należące do tego państwa 
członkowskiego udzieliły danej koncesji 
nie wypełniając swoich obowiązków 
wynikających z Traktatów i niniejszej 
dyrektywy.

skreślona

Or. it

Poprawka 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują 
ponadto, aby w przypadku gdy koncesja 
wygasa, ale usługi koncesjonariusza 
muszą nadal być świadczone, spełnione 
były następujące warunki:
a) w każdym przypadku dany 
koncesjonariusz jest uprawniony do 
udziału w procedurze kwalifikacji przy 
udzielaniu nowej koncesji;
b) jeśli koncesja zostaje udzielona 
nowemu koncesjonariuszowi – przyjmuje 
się wszystkie odpowiednie środki, aby 
zagwarantować ciągłość usługi bez 
przerwy przez okres zastępowania 
obecnego koncesjonariusza nowym;
c) nowy koncesjonariusz lub instytucja 
zamawiająca mają obowiązek 
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zrekompensowania obecnemu 
koncesjonariuszowi inwestycji, które nie 
zwróciły mu się w momencie wygaśnięcia 
koncesji. W odpowiednich przypadkach i 
pod warunkiem zastosowania 
obiektywnych, przejrzystych i 
przewidywalnych kryteriów państwa 
członkowskie mogą ponadto ustalić, że 
rekompensata może również obejmować 
odniesienie do wartości firmy, którą 
obecny koncesjonariusz rozwinął podczas 
realizacji koncesji i którą odziedziczy jego 
następca.

Or. en

Uzasadnienie

The proposed directive establishes the principle of selective procedures to tender for the 
market of a concession, but says nothing in respect of the potential negative effects of the 
replacement of a new entrant in lieu of the previous incumbent concessionaire. When the 
existing concessionaire has actually developed a market which was not existing (e.g. the 
development of an infrastructure which has attracted many clients), it seems appropriate to 
consider the possibility to acknowledge an indemnification for intangible goodwill that has 
been created and would be otherwise inherited for free by the newcomer.

Poprawka 927
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł V

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

TYTUŁ V skreślony
ZMIANY DYREKTYW 89/665/EWG I 
98/13/EWG
[...]

Or. en

Uzasadnienie

Niestety Komisja nie dokonała przeglądu dyrektyw w sprawie procedur odwoławczych 
89/655/EWG i 92/13/EWG, o który wnosił Parlament Europejski. W ich obecnym brzmieniu 
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stworzą one nieproporcjonalnie duże obciążenie biurokratyczne dla koncesji na usługi, które 
z natury są instrumentami elastycznymi.

Poprawka 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
[...]

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 929
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
[...]

Or. de

Uzasadnienie

W swoim wyroku w sprawie C-324/98 Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że państwa 
członkowskie są zobowiązane jedynie do tego, by dopuszczać weryfikację pod kątem tego, czy 
procedura przebiegała w sposób bezstronny.
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Poprawka 930
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44 skreślony
[...]

Or. en

Poprawka 931
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44a
Państwa członkowskie dbają o stosowanie 
odpowiednich procedur w celu 
sprawdzenia bezstronności przy 
udzielaniu koncesji.

Or. de

Uzasadnienie

W swoim wyroku w sprawie C-324/98 Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że państwa 
członkowskie są zobowiązane jedynie do tego, by dopuszczać weryfikację pod kątem tego, czy 
procedura przebiegała w sposób bezstronny.

Poprawka 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45 skreślony
[...]

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 933
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45 skreślony
[...]

Or. de

Poprawka 934
Mikael Gustafsson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45 skreślony
[...]

Or. en
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Poprawka 935
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o
którym mowa w art. 4 ust. 3, art. 21 ust. 3, 
art. 23 ust. 2, art. 25 ust. 3, art. 40 ust. 3 i 
art. 52 ust. 2, następuje na czas 
nieokreślony od dnia [data wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 23 
ust. 2, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia [data wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

Or. en

Poprawka 936
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 3, art. 21 ust. 3, art. 23 ust. 2,
art. 25 ust. 3, art. 40 ust. 3 i art. 52 ust. 2,
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 23 ust. 2, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en
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Poprawka 937
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2014 r. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2014 r. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów. Niniejsza 
dyrektywa nie wpływa na koncesje 
udzielone najpóźniej do dnia [...]1. 
__________________
1 data terminu transpozycji 

Or. en

Poprawka 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2014 r. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2015 r. Państwa członkowskie 
dopilnowują, by te przepisy nie 
obejmowały koncesji udzielonych przed 
tym terminem. Niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uniknięcie niepewności prawnej co do bieżących umów koncesji.
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Poprawka 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odniesienia do art. 1 ust. 3 lit. a) i b) 
dyrektywy 2004/17/WE, art. 1 ust. 3 i 4 
oraz tytułu III dyrektywy 2004/18/WE 
należy interpretować jako odniesienia do 
niniejszej dyrektywy.

1. Odniesienia do art. 1 ust. 3 lit. a) i b) 
dyrektywy 2004/17/WE, art. 1 ust. 3 i 4 
oraz tytułu III dyrektywy 2004/18/WE 
należy interpretować jako odniesienia do 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

To nowe postanowienie wprowadza okres przejściowy dla tych powiązanych przedsiębiorstw 
działających w sektorze wodnym i w innych dziedzinach, których działań nie można rozdzielić 
przy obliczaniu całkowitych obrotów w odniesieniu do warunków nałożonych w art. 11. 
Umożliwi to tym podmiotom dostosowanie się do obecnych zasad, nie zagrażając ich 
globalnej strukturze.

Poprawka 940
Françoise Castex

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
swoich przepisach ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych okres 
przejściowy trwający od 5 do 10 lat na 
wdrożenie postanowień niniejszej 
dyrektywy dla każdej nowej umowy 
koncesyjnej.

Or. en
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Poprawka 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koncesje na usługi do celów 
kontynuowania działalności, o której 
mowa w Załączniku III ust. 3, 
realizowane obecnie przez 
przedsiębiorstwa powiązane, określone w 
art. 11, mogą zostać przedłużone bez 
stosowania postanowień niniejszej 
dyrektywy, pod warunkiem że 100% 
całkowitych obrotów przedsiębiorstwa 
powiązanego dotyczących usług 
odnoszących się do działalności, o której 
mowa w Załączniku III ust. 3, za 
poprzednie trzy lata pochodzi ze 
świadczenia takich usług dla 
przedsiębiorstw, z którymi jest ono 
powiązane.
Takie przedłużenie jest możliwe w ciągu 3 
lat od daty, o której mowa w art. 49 ust. 1. 
Umowy wynikające z tego przedłużenia 
będą ważne tak długo, jak długo spełnione 
będą powyższe warunki, i wygasną 
najpóźniej 5 lat po dacie określonej w art. 
49 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

To nowe postanowienie wprowadza okres przejściowy dla tych powiązanych przedsiębiorstw 
działających w sektorze wodnym i w innych dziedzinach, których działań nie można rozdzielić 
przy obliczaniu całkowitych obrotów w odniesieniu do warunków nałożonych w art. 11. 
Umożliwi to tym podmiotom dostosowanie się do obecnych zasad, nie zagrażając ich 
globalnej strukturze.

Poprawka 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustępy 2, 3 i 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do gazu i energii 
cieplnej:

skreślone

a) zapewniania lub obsługi stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia usług dla 
odbiorców publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją 
gazu lub energii cieplnej; 
b) dostaw gazu lub energii cieplnej do 
takich sieci.
Dostawy gazu lub energii cieplnej do sieci 
zapewniających usługi dla odbiorców 
publicznych przez podmiot zamawiający w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 nie są 
uważane za odpowiednią działalność w 
rozumieniu pkt 1, jeżeli spełnione są 
wszystkie następujące warunki:
c) produkcja gazu lub energii cieplnej 
przez dany podmiot stanowi nieuniknioną 
konsekwencję prowadzenia innego 
rodzaju działalności niż wymienione w 
niniejszym punkcie lub w pkt 2–4 
niniejszego załącznika; 
d) dostawy do publicznej sieci mają na 
celu wyłącznie ekonomiczną eksploatację 
wspomnianej produkcji i obejmują nie 
więcej niż 20 % wielkości obrotów 
podmiotu, ustalonej na podstawie 
średniego poziomu w trzech poprzednich 
latach, łącznie z rokiem bieżącym. 
3. W odniesieniu do energii elektrycznej:
a) zapewniania lub obsługi stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia usług dla 
odbiorców publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją 
energii elektrycznej; 
b) dostaw energii elektrycznej do takich 
sieci. 
Do celów niniejszej dyrektywy dostawy 
energii elektrycznej obejmują wytwarzanie 
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(produkcję) i sprzedaż hurtową energii 
elektrycznej. 
Dostawy energii elektrycznej do sieci 
zapewniających usługi dla odbiorców 
publicznych przez podmiot zamawiający w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 nie są 
uważane za odpowiednią działalność w 
rozumieniu pkt 1, jeżeli spełnione są 
wszystkie następujące warunki: 
a) produkcja energii elektrycznej przez 
dany podmiot ma miejsce, gdyż jej zużycie 
jest niezbędne do prowadzenia innego 
rodzaju działalności niż wymienione w 
niniejszym punkcie lub w pkt 1,3 i 4 
niniejszego załącznika; 
b) dostawy do publicznej sieci uzależnione 
są wyłącznie od własnego zużycia danego 
podmiotu i nie przekraczają 30 % 
wielkości jego łącznej produkcji energii, 
ustalonej na podstawie średniego poziomu 
w trzech poprzednich latach, łącznie z 
rokiem bieżącym. 
4. W odniesieniu do wody:
a) zapewniania lub obsługi stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia usług dla 
odbiorców publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją 
wody pitnej;
b) dostaw wody pitnej do takich sieci.
Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do koncesji, które są 
udzielane bądź organizowane przez 
podmioty wykonujące jeden z rodzajów 
działalności wymienionych powyżej i które 
są związane z jednym z poniższych 
działań: 
c) projektami dotyczącymi inżynierii 
wodnej, nawadniania lub melioracji, pod 
warunkiem że ilość wody wykorzystywanej 
do celów dostaw wody pitnej stanowi 
ponad 20 % łącznej ilości wody dostępnej 
dzięki wspomnianym projektom lub 
instalacjom nawadniającym lub 
melioracyjnym; 
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d) odprowadzaniem lub oczyszczaniem 
ścieków.
Dostawy wody pitnej do sieci 
zapewniających usługi dla odbiorców 
publicznych przez podmiot zamawiający w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 nie są 
uważane za odpowiednią działalność w 
rozumieniu pkt 1, jeżeli spełnione są 
wszystkie następujące warunki:
e) produkcja wody pitnej przez dany 
podmiot ma miejsce, gdyż jej zużycie jest 
niezbędne do prowadzenia innego rodzaju 
działalności niż wymienione w pkt 1–4 
niniejszego załącznika; 
f) dostawy do publicznej sieci uzależnione 
są wyłącznie od własnego zużycia danego 
podmiotu i nie przekraczają 30 % 
wielkości jego łącznej produkcji wody 
pitnej, ustalonej na podstawie średniego 
poziomu w trzech poprzednich latach, 
łącznie z rokiem bieżącym.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawkami do art. 8.

Poprawka 943
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do gazu i energii 
cieplnej: Dostawy gazu lub energii 
cieplnej do sieci zapewniających usługi 
dla odbiorców publicznych przez podmiot 
zamawiający w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 2 i 3 nie są uważane za odpowiednią 
działalność w rozumieniu pkt 1, jeżeli 
spełnione są wszystkie następujące 

skreślony
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warunki:
a) zapewniania lub obsługi stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia usług dla 
odbiorców publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją 
gazu lub energii cieplnej;
b) dostaw gazu lub energii cieplnej do 
takich sieci.
c) produkcja gazu lub energii cieplnej 
przez dany podmiot stanowi nieuniknioną 
konsekwencję prowadzenia innego 
rodzaju działalności niż wymienione w 
niniejszym punkcie lub w pkt 2–4 
niniejszego załącznika;
d) dostawy do publicznej sieci mają na 
celu wyłącznie ekonomiczną eksploatację 
wspomnianej produkcji i obejmują nie 
więcej niż 20 % wielkości obrotów 
podmiotu, ustalonej na podstawie 
średniego poziomu w trzech poprzednich 
latach, łącznie z rokiem bieżącym.

Or. en

Poprawka 944
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do energii elektrycznej: skreślony
a) zapewniania lub obsługi stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia usług dla 
odbiorców publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją 
energii elektrycznej;
b) dostaw energii elektrycznej do takich 
sieci.
Do celów niniejszej dyrektywy dostawy 
energii elektrycznej obejmują wytwarzanie 
(produkcję) i sprzedaż hurtową energii 



AM\916835PL.doc 127/154 PE497.783v03-00

PL

elektrycznej.
Dostawy energii elektrycznej do sieci 
zapewniających usługi dla odbiorców 
publicznych przez podmiot zamawiający w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 nie są 
uważane za odpowiednią działalność w 
rozumieniu pkt 1, jeżeli spełnione są 
wszystkie następujące warunki:
a) produkcja energii elektrycznej przez 
dany podmiot ma miejsce, gdyż jej zużycie 
jest niezbędne do prowadzenia innego 
rodzaju działalności niż wymienione w 
niniejszym punkcie lub w pkt 1,3 i 4 
niniejszego załącznika;
b) dostawy do publicznej sieci uzależnione 
są wyłącznie od własnego zużycia danego 
podmiotu i nie przekraczają 30 % 
wielkości jego łącznej produkcji energii, 
ustalonej na podstawie średniego poziomu 
w trzech poprzednich latach, łącznie z 
rokiem bieżącym.

Or. en

Poprawka 945
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszej dyrektywy dostawy 
energii elektrycznej obejmują wytwarzanie 
(produkcję) i sprzedaż hurtową energii 
elektrycznej.

Do celów niniejszej dyrektywy dostawy 
energii elektrycznej obejmują wytwarzanie 
(produkcję) i dostarczanie energii 
elektrycznej (sprzedaż hurtową, a także 
sprzedaż detaliczną odbiorcom 
końcowym).

Or. fr

Uzasadnienie

Celem jest dostosowanie do przepisów dyrektywy sektorowej.
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Poprawka 946
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do wody: skreślony
a) zapewniania lub obsługi stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia usług dla 
odbiorców publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją 
wody pitnej;
b) dostaw wody pitnej do takich sieci.
Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do koncesji, które są 
udzielane bądź organizowane przez 
podmioty wykonujące jeden z rodzajów
działalności wymienionych powyżej i które 
są związane z jednym z poniższych 
działań:
a) projektami dotyczącymi inżynierii 
wodnej, nawadniania lub melioracji, pod 
warunkiem że ilość wody wykorzystywanej 
do celów dostaw wody pitnej stanowi 
ponad 20 % łącznej ilości wody dostępnej 
dzięki wspomnianym projektom lub 
instalacjom nawadniającym lub 
melioracyjnym;
b) odprowadzaniem lub oczyszczaniem 
ścieków.
Dostawy wody pitnej do sieci 
zapewniających usługi dla odbiorców 
publicznych przez podmiot zamawiający w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 nie są 
uważane za odpowiednią działalność w 
rozumieniu pkt 1, jeżeli spełnione są 
wszystkie następujące warunki:
a) produkcja wody pitnej przez dany 
podmiot ma miejsce, gdyż jej zużycie jest 
niezbędne do prowadzenia innego rodzaju 
działalności niż wymienione w pkt 1–4 
niniejszego załącznika;
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b) dostawy do publicznej sieci uzależnione 
są wyłącznie od własnego zużycia danego 
podmiotu i nie przekraczają 30 % 
wielkości jego łącznej produkcji wody 
pitnej, ustalonej na podstawie średniego 
poziomu w trzech poprzednich latach, 
łącznie z rokiem bieżącym.

Or. en

Poprawka 947
Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do wody: skreślony
a) zapewniania lub obsługi stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia usług dla 
odbiorców publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją 
wody pitnej;
b) dostaw wody pitnej do takich sieci.
Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do koncesji, które są 
udzielane bądź organizowane przez 
podmioty wykonujące jeden z rodzajów 
działalności wymienionych powyżej i które 
są związane z jednym z poniższych 
działań:
a) projektami dotyczącymi inżynierii 
wodnej, nawadniania lub melioracji, pod 
warunkiem że ilość wody wykorzystywanej 
do celów dostaw wody pitnej stanowi 
ponad 20 % łącznej ilości wody dostępnej 
dzięki wspomnianym projektom lub 
instalacjom nawadniającym lub 
melioracyjnym;
b) odprowadzaniem lub oczyszczaniem 
ścieków.
Dostawy wody pitnej do sieci 
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zapewniających usługi dla odbiorców 
publicznych przez podmiot zamawiający w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 nie są 
uważane za odpowiednią działalność w 
rozumieniu pkt 1, jeżeli spełnione są 
wszystkie następujące warunki:
a) produkcja wody pitnej przez dany 
podmiot ma miejsce, gdyż jej zużycie jest 
niezbędne do prowadzenia innego rodzaju 
działalności niż wymienione w pkt 1–4 
niniejszego załącznika;
b) dostawy do publicznej sieci uzależnione 
są wyłącznie od własnego zużycia danego 
podmiotu i nie przekraczają 30 % 
wielkości jego łącznej produkcji wody 
pitnej, ustalonej na podstawie średniego 
poziomu w trzech poprzednich latach, 
łącznie z rokiem bieżącym.

Or. de

Poprawka 948
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do wody: skreślony
a) zapewniania lub obsługi stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia usług dla 
odbiorców publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją 
wody pitnej;
b) dostaw wody pitnej do takich sieci.
Niniejsza dyrektywa ma również 
zastosowanie do koncesji, które są 
udzielane bądź organizowane przez 
podmioty wykonujące jeden z rodzajów 
działalności wymienionych powyżej i które 
są związane z jednym z poniższych 
działań:
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a) projektami dotyczącymi inżynierii 
wodnej, nawadniania lub melioracji, pod 
warunkiem że ilość wody wykorzystywanej 
do celów dostaw wody pitnej stanowi 
ponad 20 % łącznej ilości wody dostępnej 
dzięki wspomnianym projektom lub 
instalacjom nawadniającym lub 
melioracyjnym;
b) odprowadzaniem lub oczyszczaniem 
ścieków.
Dostawy wody pitnej do sieci 
zapewniających usługi dla odbiorców 
publicznych przez podmiot zamawiający w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 nie są 
uważane za odpowiednią działalność w 
rozumieniu pkt 1, jeżeli spełnione są 
wszystkie następujące warunki:
a) produkcja wody pitnej przez dany 
podmiot ma miejsce, gdyż jej zużycie jest 
niezbędne do prowadzenia innego rodzaju 
działalności niż wymienione w pkt 1–4 
niniejszego załącznika;
b) dostawy do publicznej sieci uzależnione 
są wyłącznie od własnego zużycia danego 
podmiotu i nie przekraczają 30 % 
wielkości jego łącznej produkcji wody 
pitnej, ustalonej na podstawie średniego 
poziomu w trzech poprzednich latach, 
łącznie z rokiem bieżącym.

Or. de

Poprawka 949
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działalność obejmująca zapewnianie lub 
obsługę sieci świadczących usługi dla 
odbiorców publicznych w obszarze 
transportu kolejowego, systemów 

4. Działalność obejmująca zapewnianie lub 
obsługę sieci świadczących usługi dla 
odbiorców publicznych w obszarze 
transportu kolejowego, systemów 
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automatycznych, tramwajów, trolejbusów, 
autobusów lub kolei linowych.

automatycznych, tramwajów, trolejbusów, 
autobusów lub kolei linowych, o ile nie są 
one regulowane innymi instrumentami 
wspólnotowymi.

Or. en

Poprawka 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działalność obejmująca zapewnianie lub 
obsługę sieci świadczących usługi dla 
odbiorców publicznych w obszarze 
transportu kolejowego, systemów 
automatycznych, tramwajów, trolejbusów, 
autobusów lub kolei linowych.

4. Działalność obejmująca zapewnianie lub 
obsługę sieci świadczących usługi dla 
społeczeństwa w obszarze transportu 
kolejowego, systemów automatycznych, 
tramwajów, trolejbusów, autobusów lub 
kolei linowych przeznaczonych do 
zaspokajania ogółu potrzeb w zakresie 
transportu ludności.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka wyraźnie uniemożliwia odwołanie się do pojęcia publicznej sieciowej usługi 
transportowej w przypadku realizacji takiej usługi transportowej i zarządzania nią, jak np. 
transport koleją linową, kiedy mamy do czynienia z działalnością przedsiębiorstw, która nie 
ma na celu zaspokajania ogółu potrzeb w zakresie transportu ludności, a tylko działalność 
turystyczną, rekreacyjną, rozrywkową lub sportową związaną z górami.

Poprawka 951
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odnośnie do usług transportowych 
stwierdza się istnienie sieci, jeżeli usługi 

skreślony



AM\916835PL.doc 133/154 PE497.783v03-00

PL

są świadczone zgodnie z warunkami 
określonymi przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, takimi jak 
warunki na obsługiwanych trasach, 
wymagana zdolność przewozowa lub 
częstotliwość usług.

Or. en

Poprawka 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odnośnie do usług transportowych 
stwierdza się istnienie sieci, jeżeli usługi są 
świadczone zgodnie z warunkami 
określonymi przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, takimi jak 
warunki na obsługiwanych trasach, 
wymagana zdolność przewozowa lub 
częstotliwość usług.

Odnośnie do usług transportowych 
stwierdza się istnienie sieci, jeżeli usługi są 
świadczone zgodnie z warunkami 
określonymi przez właściwy organ 
państwa członkowskiego, takimi jak 
warunki na obsługiwanych trasach, 
wymagana zdolność przewozowa lub 
częstotliwość usług. Wykluczone są 
wszystkie rodzaje działalności związanej z 
sieciami transportowymi, które – z 
powodu ich cech strukturalnych lub 
funkcjonalnych – mają na celu wyłącznie 
prowadzenie działalności polegającej na 
świadczeniu usług turystycznych, 
rekreacyjnych lub sportowych, których 
świadczenie nie należy do obowiązków 
instytucji zamawiających lub do obszaru 
działalności podmiotów zamawiających.

Or. it

Uzasadnienie

Poprawka wyraźnie uniemożliwia odwołanie się do pojęcia publicznej sieciowej usługi 
transportowej w przypadku realizacji takiej usługi transportowej i zarządzania nią, jak np. 
transport koleją linową, kiedy mamy do czynienia z działalnością przedsiębiorstw, która nie 
ma na celu zaspokajania ogółu potrzeb w zakresie transportu ludności, a tylko działalność 
turystyczną, rekreacyjną, rozrywkową lub sportową związaną z górami.
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Poprawka 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Działalność związana z eksploatacją 
obszaru geograficznego na potrzeby 
udostępniania portów lotniczych oraz 
portów morskich lub śródlądowych, bądź 
innych terminali, przewoźnikom 
lotniczym, morskim lub śródlądowym lub 
operatorom tych terminali, którym ich 
wykorzystanie przyznano po ich 
ukończeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie to ma na celu usunięcie dwuznaczności w przypadku gdy wykonawca budujący 
infrastrukturę nie eksploatuje jej bezpośrednio jako operator terminala i wynajmuje ją stronie 
trzeciej za odpowiednią opłatą. W tym przypadku związek między wynajmującym a najemcą 
(lub między właścicielem a lokatorem) nie może być uważany za koncesję na usługi.

Poprawka 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Uzasadnienie

W przypadku terminali nie chodzi o ogólną infrastrukturę, będącą przedmiotem działalności 
podmiotów zamawiających, lecz o suprastrukturę, którą zajmują się prywatne 
przedsiębiorstwa.

Poprawka 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzaj instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego oraz główny 
rodzaj prowadzonej działalności.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Informacje te są bez znaczenia dla realizacji koncesji, dlatego można je wykreślić. Ustęp 1 
wymienia dostateczne informacje na temat podmiotu zamawiającego.

Poprawka 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rodzaj instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego oraz główny 
rodzaj prowadzonej działalności.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.
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Poprawka 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Szacunkowa całkowita wartość 
koncesji; jeżeli koncesja jest podzielona 
na części, informacje podaje się dla każdej 
części, wraz ze szczegółową metodą 
obliczania szacunkowej całkowitej 
wartości koncesji, zgodnie z art. 6.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – punkt 10 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w stosownych przypadkach wskazanie, 
czy koncesja zastrzeżona jest dla zakładów 
pracy chronionej lub czy jej realizacja 
ograniczona jest do programów 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – punkt 10 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w stosownych przypadkach wskazanie, 
czy świadczenie usługi jest zastrzeżone
przepisami ustawowymi, wykonawczymi 
lub administracyjnymi dla określonych 
zawodów; odniesienia do odpowiednich 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
lub administracyjnych;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. W stosownych przypadkach, 
szczególne warunki, którym podlega 
realizacja koncesji.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – punkt 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. W stosownych przypadkach, 
informacja o wymogach i warunkach 
dotyczących stosowania środków 
komunikacji elektronicznej.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. Informacja, czy koncesja jest związana 
z projektem lub programem 
finansowanym ze środków Unii 
Europejskiej.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Ogłoszenia o koncesji powinny zawierać jedynie te informacje, które są potrzebne 
potencjalnym oferentom do złożenia oferty. Nie jest jasne, do czego potrzebne są powyższe 
informacje.

Poprawka 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. Informacja, czy koncesja jest związana 
z projektem lub programem 

skreślony
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finansowanym ze środków Unii 
Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 964
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Opis zamówienia: charakter i zakres 
robót budowlanych, charakter i ilość lub 
wartość dostaw, charakter i zakres usług. 
Jeżeli koncesja jest podzielona na części, 
informacje podaje się dla każdej części. W 
stosownych przypadkach opis wszelkich 
opcji.

5. Opis zamówienia: charakter i zakres 
robót budowlanych, charakter i ilość lub 
wartość dostaw, charakter i zakres usług.

Or. en

Poprawka 965
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Kryteria, o których mowa w art. 39, 
zastosowane w celu udzielenia koncesji.

skreślony

Or. en

Poprawka 966
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Liczba otrzymanych ofert w odniesieniu 
do każdej udzielonej koncesji, w tym:

skreślony

a) liczba ofert otrzymanych od 
wykonawców należących do kategorii 
małych i średnich przedsiębiorstw;
b) liczba ofert otrzymanych z zagranicy;
c) liczba ofert otrzymanych drogą 
elektroniczną.

Or. en

Poprawka 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Dla każdego udzielenia zamówienia: 
nazwa, adres łącznie z kodem NUTS, 
numer telefonu, numer faksu, adres e-
mail i adres internetowy zwycięskiego 
oferenta(zwycięskich oferentów), w tym:

skreślony

a) informacja, czy zwycięski oferent 
należy do kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw;
b) informacja, czy koncesja została 
udzielona konsorcjum.

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.
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Poprawka 968
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 10 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Dla każdego udzielenia zamówienia: 
nazwa, adres łącznie z kodem NUTS, 
numer telefonu, numer faksu, adres e-mail 
i adres internetowy zwycięskiego 
oferenta(zwycięskich oferentów), w tym:

10. Dla każdego udzielenia zamówienia: 
nazwa, adres łącznie z kodem NUTS, 
numer telefonu, numer faksu, adres e-mail 
i adres internetowy zwycięskiego 
oferenta(zwycięskich oferentów).

Or. en

Poprawka 969
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 10 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacja, czy zwycięski oferent 
należy do kategorii małych i średnich 
przedsiębiorstw;

skreślona

Or. en

Poprawka 970
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 10 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacja, czy koncesja została 
udzielona konsorcjum.

skreślona

Or. en
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Poprawka 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Wartość i główne warunki finansowe 
dotyczące udzielonej koncesji, w tym 
opłaty i ceny.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji. Poza tym powyższy przepis stoi w 
sprzeczności z interesem gospodarczym wykonawcy.

Poprawka 972
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Wartość i główne warunki finansowe 
dotyczące udzielonej koncesji, w tym 
opłaty i ceny.

11. Wartość i główne warunki finansowe 
dotyczące udzielonej koncesji.

Or. en

Poprawka 973
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. W stosownych przypadkach, dla 
każdego udzielenia koncesji: wartość oraz 
procentowa część koncesji, jaka zostanie 

skreślony
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prawdopodobnie zlecona osobom trzecim.

Or. en

Poprawka 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. Informacja, czy koncesja jest związana 
z projektem lub programem 
finansowanym ze środków Unii 
Europejskiej.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 975
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14. Nazwa i adres organu nadzoru oraz 
organu odpowiedzialnego za procedury 
odwoławcze oraz, w stosownych 
przypadkach, za procedury mediacyjne.
Dokładne informacje dotyczące terminu 
przewidzianego dla procedur 
odwoławczych lub, w razie potrzeby, 
nazwa, adres, numeru telefonu, numer 
faksu i adres e-mail biura, w którym można 
uzyskać takie informacje.

14. Nazwa i adres organu 
odpowiedzialnego za procedury 
odwoławcze oraz, w stosownych 
przypadkach, za procedury mediacyjne.
Dokładne informacje dotyczące terminu 
przewidzianego dla procedur 
odwoławczych lub, w razie potrzeby, 
nazwa, adres, numeru telefonu, numer 
faksu i adres e-mail biura, w którym można 
uzyskać takie informacje.

Or. en
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Poprawka 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Szczegółowa metoda obliczania 
szacunkowej całkowitej wartości koncesji, 
zgodnie z art. 6.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji. Poza tym powyższy przepis mógłby 
pociągać za sobą ryzyko sporu sądowego dla niewielkich instytucji zamawiających.

Poprawka 977
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt I – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17. Szczegółowa metoda obliczania 
szacunkowej całkowitej wartości koncesji, 
zgodnie z art. 6.

17. Metoda obliczania szacunkowej 
całkowitej wartości koncesji, zgodnie z art. 
6.

Or. en

Poprawka 978
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

II. INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY 
ZAMIEŚCIĆ W OGŁOSZENIACH O 

skreślony
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UDZIELENIU KONCESJI 
PUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z ART. 
27 UST. 2
1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli 
przewidziany w przepisach krajowych), 
adres łącznie z kodem NUTS, numer 
telefonu, numer faksu, adres e-mail i 
adres internetowy instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego oraz, jeśli są 
różne, biura, w którym można uzyskać 
dodatkowe informacje.
2. Opis zamówienia: charakter i zakres 
robót budowlanych, charakter i ilość lub 
wartość dostaw, charakter i zakres usług. 
Jeżeli koncesja jest podzielona na części, 
informacje podaje się dla każdej części.  
W stosownych przypadkach opis wszelkich 
opcji.
3. Numer(y) w nomenklaturze CPV.
4. Rodzaj instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego oraz główny 
rodzaj prowadzonej działalności.
5. Data decyzji o udzieleniu koncesji.
6. Dla każdego udzielenia koncesji: 
nazwa, adres łącznie z kodem NUTS, 
numer telefonu, numer faksu, adres e-
mail i adres internetowy wykonawcy 
(wykonawców), któremu (którym) 
udzielono koncesji.
7. Wartość i główne warunki finansowe 
dotyczące udzielonej koncesji, w tym 
opłaty i ceny.
8. Szczegółowa metoda obliczania 
szacunkowej całkowitej wartości koncesji, 
zgodnie z art. 6.

Or. en

Poprawka 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wartość i główne warunki finansowe 
dotyczące udzielonej koncesji, w tym 
opłaty i ceny.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji. Poza tym powyższy przepis stoi w 
sprzeczności z zachowaniem tajemnic handlowych.

Poprawka 980
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VII skreślony
[...]

Or. en

Poprawka 981
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VIII skreślony
[...]

Or. en
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Poprawka 982
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IX – punkt 1 – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urząd Publikacji Unii Europejskiej wyda 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu potwierdzenie, o którym 
mowa w art. 28 ust. 5.

Urząd Publikacji Unii Europejskiej wyda 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu potwierdzenie, o którym 
mowa w art. 28 ust. 2.

Or. en

Poprawka 983
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IX – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Publikacja informacji uzupełniających 
lub dodatkowych

skreślony

Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające publikują pełne teksty 
specyfikacji oraz dokumentów 
dodatkowych w internecie.

Or. en

Poprawka 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IX – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Publikacja informacji uzupełniających 
lub dodatkowych

skreślony

Instytucje zamawiające i podmioty 
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zamawiające publikują pełne teksty 
specyfikacji oraz dokumentów 
dodatkowych w internecie.

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IX – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Format i procedury elektronicznego 
przesyłania ogłoszeń

skreślony

Format i procedury elektronicznego 
przesyłania ogłoszeń, ustanowione przez 
Komisję, są dostępne pod adresem 
internetowym „http://simap.europa.eu”.

Or. de

Uzasadnienie

Uproszczenie przepisów dotyczących udzielania koncesji.

Poprawka 986
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik X skreślony
[...]

Or. en
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Poprawka 987
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Xa
USŁUGI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 

17
Kod CPV / Opis
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; od 85000000-9 do 85323000-
9; (za wyjątkiem 85321000-5, 85322000-
2); 98133100-5 i 98200000-5 / Usługi 
zdrowotne, społeczne i powiązane
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 
79995000-5 do 79995200-7; od 80100000-
5 do 80660000-8 (za wyjątkiem 80533000-
9, 80533100-0, 80533200-1); od 
92000000-1 do 92700000-8 (za wyjątkiem 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) / 
Usługi administracyjne, edukacyjne, 
opieki zdrowotnej i kulturalne
75300000-9 / Usługi w zakresie 
obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Świadczenia społeczne
98000000-3; 55521100-9 / Inne usługi 
komunalne, socjalne i osobiste
98120000-0 / Usługi świadczone przez 
związki zawodowe
98131000-0/ Usługi religijne
od 61000000-5 do 61530000-9; od 
63370000-3 do 63372000-7 / Transport 
wodny
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; od 63000000-9 do 63600000-
5 (za wyjątkiem 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7 / 
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Usługi pomocnicze i wspomagające 
transport
od 74500000-4 do 74540000-6 
(za wyjątkiem 74511000-4); od 95000000-
2 do 95140000-5  Usługi rekrutacji i 
pozyskiwania personelu
od 74600000-5 do 74620000-1 / Usługi w 
zakresie działalności detektywistycznej i 
ochroniarskiej inne niż usługi 
samochodów opancerzonych
od 74875000-3 do 74875200-5 i od 
92000000-1 do 92622000-7 (za wyjątkiem 
92230000-2) / Usługi rekreacyjne, 
kulturalne i sportowe

Or. en

Poprawka 988
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik XI skreślony
WYKAZ PRAWODAWSTWA 
UNIJNEGO, O KTÓRYM MOWA W 
ART. 4 UST. 3 LIT. b)
Prawa, które przyznano w drodze 
procedury zapewniającej odpowiednie 
nagłośnienie postępowania i których 
przyznanie opierało się na obiektywnych 
kryteriach, zgodnych w szczególności z 
prawem unijnym, nie stanowią „praw 
specjalnych lub wyłącznych” w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy. Poniższy 
wykaz obejmuje procedury zapewniające 
odpowiednią uprzednią przejrzystość w 
zakresie przyznawania zezwoleń, które nie 
stanowią „praw specjalnych lub 
wyłącznych” w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy, na podstawie innych aktów 
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ustawodawczych Unii Europejskiej:
a) wydawanie pozwoleń na eksploatację 
instalacji gazu ziemnego zgodnie z 
procedurami określonymi w art. 4 
dyrektywy 98/30/WE;
b) przyznawanie zezwoleń lub zaproszenie 
do składania ofert na budowę nowych 
instalacji służących do wytwarzania 
energii elektrycznej zgodnie z przepisami 
dyrektywy 96/92/WE;
c) przyznawanie zezwoleń zgodnie z 
procedurami określonymi w art. 9 
dyrektywy 97/67/WE w odniesieniu do 
usługi pocztowej, która nie jest lub nie 
może być zastrzeżona;
d) procedura udzielania zezwoleń na 
prowadzenie działalności obejmującej 
wydobycie węglowodorów zgodnie z 
dyrektywą 94/22/WE;
e) umowy o świadczenie usług 
publicznych w rozumieniu rozporządzenia 
(WE) nr 1370/2007, które zostały zawarte 
w oparciu o konkurencyjną procedurę 
przetargową zgodnie z jego art. 5 ust. 3.

Or. en

Poprawka 989
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik XII skreślony
WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
URZĄDZEŃ DO ELEKTRONICZNEGO 
ODBIORU OFERT I WNIOSKÓW
1. Urządzenia służące do elektronicznego 
odbioru ofert i wniosków muszą co 
najmniej gwarantować, za pomocą 
środków technicznych i odpowiednich 
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procedur, że:
a) dokładny czas i daty złożenia ofert i 
wniosków mogą zostać precyzyjnie 
ustalone;
b) możliwe jest w praktyce 
zagwarantowanie, aby przed upływem 
określonych terminów nikt nie uzyskał 
dostępu do danych przesyłanych zgodnie z 
tymi wymaganiami;
c) jeżeli zakaz dostępu zostanie złamany, 
możliwe jest w praktyce zapewnienie 
oczywistego wykrycia takiego naruszenia;
d) jedynie osoby uprawnione mogą 
ustalać lub zmieniać daty otwarcia 
przesłanych danych;
e) podczas poszczególnych etapów 
procedury udzielania koncesji dostęp do 
całości lub części przedłożonych danych 
musi być możliwy jedynie w wyniku 
równoczesnego podjęcia odpowiednich 
działań przez osoby uprawnione;
f) równoczesne podjęcie działań przez 
osoby uprawnione musi zapewniać dostęp 
do danych przesłanych wyłącznie po 
określonej dacie;
g) dane otrzymane i otwarte zgodnie z 
tymi wymaganiami muszą pozostać 
dostępne wyłącznie dla osób 
uprawnionych do zapoznania się z nimi; 
oraz
h) uwierzytelnienie ofert musi odpowiadać 
wymogom określonym w niniejszym 
załączniku.

Or. en

Poprawka 990
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK XIII skreślony
INFORMACJE, JAKIE NALEŻY 
ZAMIEŚCIĆ WE WSTĘPNYM 
OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU 
DOTYCZĄCYM KONCESJI NA 
USŁUGI SPOŁECZNE I INNE 
SZCZEGÓLNE USŁUGI
(o którym mowa w art. 26 ust. 3)
1. Nazwa, numer identyfikacyjny (jeżeli 
przewidziany w przepisach krajowych), 
adres łącznie z kodem NUTS, numer 
telefonu, numer faksu, adres e-mail i 
adres internetowy instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego oraz, jeśli są 
różne, biura, w którym można uzyskać 
dodatkowe informacje.
2. W stosownych przypadkach, adres e-
mail lub adres internetowy, pod którym 
umożliwiony zostanie dostęp do 
specyfikacji i wszelkich dokumentów 
uzupełniających.
3. Rodzaj instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego oraz główny 
rodzaj prowadzonej działalności.
4. Numer(y) w nomenklaturze CPV; jeżeli 
zamówienie jest podzielone na części, 
informacje podaje się dla każdej części.
5. Kod NUTS dla głównego miejsca 
realizacji w przypadku koncesji na usługi.
6. Opis usług oraz w, stosownych 
przypadkach, towarzyszących im robót 
budowlanych i dostaw, które będą 
zamawiane.
7. Szacunkowa całkowita wartość 
koncesji; jeżeli koncesja jest podzielona 
na części, informacje podaje się dla każdej 
części.
8. Warunki udziału.
9. W stosownych przypadkach, termin(y) 
zgłoszenia się do instytucji zamawiającej 
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lub podmiotu zamawiającego w celu 
udziału.
10. W stosownych przypadkach, krótki 
opis głównych aspektów procedury 
udzielania koncesji, jaka zostanie 
zastosowana.
11. Wszelkie inne istotne informacje.

Or. en


