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Poprawka 56
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 57
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące procedur udzielania zamówień
przez instytucje zamawiające i podmioty 

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

zamawiające koncesji, których szacunkowa 
wartość jest nie mniejsza niż kwoty 
progowe określone w art. 5.

Or. pl

Poprawka 58
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Koncesji o wartości niższej niż 
wartość progowa można udzielać za 
obopólnym porozumieniem.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa powinna obejmować jedynie koncesje, które mają wpływ na rynek 
wewnętrzny.

Poprawka 59
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (7)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie pomiędzy co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym a co najmniej jednym 
wykonawcą, której przedmiotem jest 
świadczenie innych usług niż wykonanie 
robót budowlanych w rozumieniu pkt 5), 
w przypadku której wynagrodzenie za 
usługi, które mają być świadczone, stanowi 
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prawo do świadczenia usług będących 
przedmiotem umowy, albo takie prawo 
wraz z płatnością;

albo wyłącznie prawo do świadczenia 
usług będących przedmiotem umowy, albo 
takie prawo wraz z płatnością;

Or. pl

Poprawka 60
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt (8)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „kandydat” oznacza wykonawcę, który 
ubiegał się o zaproszenie lub został 
zaproszony do udziału w postępowaniu o 
udzielenie koncesji;

(8) „kandydat” oznacza wykonawcę, który 
ubiegał się o zaproszenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie koncesji;

Or. pl

Poprawka 61
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Udzielenie koncesji obejmuje przeniesienie 
na koncesjonariusza zasadniczej części 
ryzyka ekonomicznego wykonywania 
koncesji. Uznaje się, że koncesjonariusz 
przejmuje zasadniczą część ryzyka 
ekonomicznego wykonywania koncesji, 
jeśli nie ma gwarancji odzyskania 
poniesionych nakładów inwestycyjnych ani 
kosztów poniesionych w związku z 
eksploatacją obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług będących 
przedmiotem koncesji.
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Or. pl

Poprawka 62
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 63
Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ryzyko ekonomiczne może stanowić: Ryzyko ekonomiczne może w 
szczególności stanowić:

Or. pl
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Poprawka 64
Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) ryzyko niewypłacalności użytkowników 
korzystających z usług czy obiektów 
budowlanych.

Or. pl

Poprawka 65
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do następujących koncesji, których wartość 
wynosi nie mniej niż 5 000 000 EUR, 
w wypadku koncesji o okresie 
obowiązywania do 5 lat:

Or. en

Uzasadnienie

Koncesje mogą mieć różne okresy obowiązywania. W przypadku koncesji długoterminowych 
próg 5 000 000 EUR może być niewystarczający, aby wpłynąć na rynek wewnętrzny. Dlatego 
należy dodać warunek czasowy.

Poprawka 66
Hermann Winkler

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

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Należy podnieść próg, gdyż został on już w wielu przypadkach przekroczony w związku z 
długimi okresami ważności koncesji, nawet gdy nie mają one wpływu na rynek wewnętrzny.

Poprawka 67
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do następujących koncesji, których 
wartość wynosi nie mniej niż 10 000 000 
EUR, w wypadku koncesji o okresie 
obowiązywania przekraczającym 5 lat:
a) koncesji zawartych przez podmioty 
zamawiające w celu realizacji jednego z 
rodzajów działalności, o których mowa w 
załączniku III;
b) koncesji zawartych przez instytucje 
zamawiające.

Or. en

Poprawka 68
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 69
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Koncesje na usługi, których wartość 
wynosi nie mniej niż 4 000 000 EUR, lecz 
nie więcej niż 5 000 000 EUR, innych niż 
usługi społeczne i inne szczególne usługi, 
podlegają obowiązkowi publikacji 
ogłoszenia o udzieleniu koncesji zgodnie z 
art. 27 i 28.

Or. pl

Poprawka 70
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Koncesje na usługi, których wartość 
wynosi nie mniej niż 2 500 000 EUR, lecz 
nie więcej niż 5 000 000 EUR, innych niż 
usługi społeczne i inne szczególne usługi, 
podlegają obowiązkowi publikacji 

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

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

Or. en

Poprawka 71
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 72
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szacunkową wartość koncesji oblicza się 
jako wartość całości robót budowlanych 
lub usług, nawet zakupionych w ramach 
różnych umów, o ile umowy te są częścią 

Podstawą obliczenia szacunkowej 
wartości koncesji jest całkowita kwota 
należna, bez VAT, oszacowana przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
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jednego projektu. Na występowanie 
jednego projektu wskazuje uprzednie 
opracowanie przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający ogólnego planu 
i koncepcji, fakt, że różne nabyte elementy 
pełnią jedną funkcję gospodarczą i 
techniczną lub że są w inny sposób 
logicznie powiązane.

zamawiający, z uwzględnieniem wszelkich 
opcji oraz przedłużeń okresu ważności 
koncesji.

Or. pl

Poprawka 73
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. pl

Poprawka 74
Jolanta Emilia Hibner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 75
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 76
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Do określenia progu szacunkowej 
wartości koncesji wykorzystuje się jej 
obrót bez podatku w okresie ważności 
umowy.

Or. fr

Uzasadnienie

Często umowa koncesji dotyczy zarówno robót budowlanych, jak i usług. Koncesja na roboty 
może obejmować eksploatację i świadczenie usług. Koncesja na usługi może wymagać 
realizacji pewnych robót w okresie obowiązywania umowy. Sposób obliczania wartości 
koncesji powinien być identyczny dla koncesji na usługi i dla koncesji na roboty i powinien w 
większym stopniu odzwierciedlać wynagrodzenie koncesji (jej obrót).

Poprawka 77
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 78
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 79
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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



AM\911538PL.doc 15/48 PE494.715v01-00

PL

Or. pl

Poprawka 80
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 81
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 82
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Artykuł 8 ust. 1 oraz załącznik V uznają wykluczenie działalności, która już jest uregulowana 
innymi dyrektywami sektorowymi. Jednakże zaproponowane we wniosku sformułowanie może 
zakładać, że wykonawca musi być podmiotem zamawiającym, co nie jest prawdą w 
odniesieniu do wszystkich wykonawców prowadzących działalność. Zaproponowana 
poprawka pozwala przywrócić tekst zgodny z zamysłem wniosku.

Poprawka 83
Adina-Ioana Vălean

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

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

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

Or. en

Poprawka 84
Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku gdy koncesje są w pełni 
finansowane przez organizację 
międzynarodową lub międzynarodową 
instytucję finansową.

skreślona

Or. pl

Poprawka 85
Jolanta Emilia Hibner

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

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

skreślony

Or. pl

Poprawka 86
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do umów, w których 
państwo, instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający przyznaje 
wykonawcy prawo do eksploatacji 
określonych domen publicznych lub 
zasobów, jeżeli państwo, instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający 
ustanawia wyłącznie ogólne warunki ich 
wykorzystania, nie korzystając z 
konkretnych robót lub usług 
świadczonych przez wykonawcę.

Or. en

Poprawka 87
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do koncesji na usługi w zakresie:

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania 
do koncesji na usługi udzielanych przez 
instytucję zamawiającą innej instytucji 
zamawiającej lub związkowi instytucji 
zamawiających na podstawie prawa 
wyłącznego przyznanego im zgodnie z 
opublikowanym przepisem ustawowym, 
wykonawczym lub administracyjnym, 
zgodnym z postanowieniami Traktatu.

Niniejsza dyrektywa nie ma ponadto 
zastosowania w zakresie

Or. de

Uzasadnienie

Odpowiada brzmieniu art. 18 obowiązującej dyrektywy 2004/18 i precyzuje, że państwa 
członkowskie mogą nadal zgodnie z Traktatem UE przyznawać takie prawo wyłączne.

Poprawka 88
Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. pl
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Poprawka 89
Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. pl

Poprawka 90
Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) usług arbitrażowych lub 
pojednawczych;

skreślona

Or. pl

Poprawka 91
Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) usług finansowych związanych z 
emisją, sprzedażą, zakupem lub zbyciem 

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

Or. pl

Poprawka 92
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Rozsądna jest troska o nieułatwianie nazbyt m.in. gminom możliwości zaciągania kredytu. 
Zapewniono już wystarczające środki zabezpieczające w tym celu i nie ma potrzeby 
ustanawiania nowych przepisów na szczeblu europejskim. Należy w dalszym ciągu zapewniać 
gminom pewną elastyczność w zakresie dostępu do kredytów i dlatego transakcje służące 
pozyskiwaniu środków finansowych lub kapitału powinny pozostać poza zakresem stosowania 
dyrektywy.

Poprawka 93
Jolanta Emilia Hibner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) umów o pracę; skreślona

Or. pl

Poprawka 94
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – punkt 5 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g a) usług w dziedzinie zaopatrzenia w 
wodę, projektów dotyczących inżynierii 
wodnej, odprowadzania lub oczyszczania 
ścieków.

Or. de

Poprawka 95
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – punkt 5 – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g b) służb interwencyjnych i służb 
ochrony ludności.

Or. de

Uzasadnienie

Z jednej strony w niniejszej dyrektywie nie ma wyraźnej potrzeby wprowadzania uregulowań 
w odnośnej kwestii, ponieważ odpowiednio przejrzyste procedury zostały już przewidziane w 
prawie pierwotnym UE. Z drugiej strony istnieje ryzyko pogorszenia jakości usług zwłaszcza 
na skutek komercjalizacji na styku służb interwencyjnych i służb ochrony ludności, które w 
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niektórych regionach są ściśle ze sobą powiązane i mogą być zaliczane do ogólnego obszaru 
bezpieczeństwa.

Poprawka 96
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – punkt 5 – litera g c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g c) modeli udziału społeczeństwa 
obywatelskiego w dziedzinie energii.

Or. de

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że gminne projekty dotyczące zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego w zakresie energii odnawialnej, w które obywatele inwestują swój własny 
kapitał, nie są objęte zakresem stosowania dyrektywy.

Poprawka 97
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. pl

Poprawka 98
Jolanta Emilia Hibner

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

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

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

Or. pl

Poprawka 99
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) 100% działalności tej osoby prawnej jest 
prowadzone na potrzeby instytucji 
zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

Or. en

Poprawka 100
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

Or. de

Poprawka 101
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 102
Adina-Ioana Vălean

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) 100% działalności tej osoby prawnej jest 
prowadzone na potrzeby instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1, które 
sprawują kontrolę, lub na potrzeby innych 
osób prawnych kontrolowanych przez tę 
samą instytucję zamawiającą lub ten sam 
podmiot zamawiający;
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zamawiający;

Or. en

Poprawka 103
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 104
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 105
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. de

Poprawka 106
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) umowa ustanawia prawdziwą 
współpracę między uczestniczącymi 

skreślona
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instytucjami zamawiającymi lub 
podmiotami zamawiającymi, mającą na 
celu wspólną realizację ich zadań 
publicznych i obejmującą wzajemne 
prawa i obowiązki stron;

Or. en

Poprawka 107
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) celem partnerstwa jest wykonywanie 
zadań użyteczności publicznej 
powierzonych organom administracji 
publicznej bądź realizacja pomocniczych 
działań zakupowych w rozumieniu art. 2 
ust. 17, które są niezbędne do wykonania 
zadań użyteczności publicznej. Wspólna 
realizacja zadań ma miejsce również 
wtedy, gdy na gminie spoczywa jedynie 
obowiązek zapłaty, tak długo jak 
współpraca ta pozwala gminie na bardziej 
rentowną i skuteczną realizację własnych 
zobowiązań.

Or. de

Poprawka 108
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

skreślona

Or. en
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Poprawka 109
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

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

Or. de

Poprawka 110
Jolanta Emilia Hibner

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. pl

Poprawka 111
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające nie prowadzą 
na otwartym rynku więcej niż 10 % 

skreślona
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mierzonej obrotami działalności, której 
dotyczy umowa;

Or. de

Poprawka 112
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 113
Hermann Winkler

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 114
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

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

Or. de

Poprawka 115
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 116
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 117
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koncesje mieszane Umowy mieszane

Or. pl

Poprawka 118
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zamówień, których przedmiotem są
zarówno usługi, jak i dostawy, udziela się 
zgodnie z niniejszą dyrektywą, w 
przypadku gdy głównym przedmiotem 
danego zamówienia są usługi oraz gdy 
zamówienia te stanowią koncesje w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1).

1. Do umów obejmujących zarówno 
usługi, jak i dostawy, stosuje się niniejszą 
dyrektywą, w przypadku gdy głównym 
przedmiotem danego zamówienia są usługi 
oraz gdy zamówienia te stanowią koncesje 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1).

Or. pl
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Poprawka 119
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Poprawka 120
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl
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Poprawka 121
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 122
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 skreślony
Usługi badawcze i rozwojowe
1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do koncesji na usługi badawcze i 
rozwojowe o kodach CPV od 73000000-2 
do 73436000-7, z wyjątkiem 73200000-4, 
73210000-7 lub 73220000-0, pod 
warunkiem że spełnione są oba poniższe 
warunki:
a) korzyści z tych usług przypadają 
wyłącznie instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu na potrzeby 
ich własnej działalności;
b) całość wynagrodzenia za świadczoną 
usługę wypłaca instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający.
2. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do koncesji publicznych na 
usługi badawcze i rozwojowe o kodach 
CPV od 73000000-2 do 73436000-7, z 



AM\911538PL.doc 35/48 PE494.715v01-00

PL

wyjątkiem 73200000-4, 73210000-7 lub 
73220000-0, jeżeli nie jest spełniony jeden 
z powyższych warunków.
3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 46 w sprawie numerów 
referencyjnych, o których mowa w 
niniejszym artykule, w każdym przypadku 
gdy zmiany w nomenklaturze CPV muszą 
zostać uwzględnione w niniejszej 
dyrektywie i nie oznaczają modyfikacji 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. pl

Poprawka 123
Adina-Ioana Vălean

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.

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

Or. en

Poprawka 124
Hermann Winkler

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 

skreślona
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000 EUR, za wyjątkiem usług społecznych 
i innych szczególnych usług, o których 
mowa w art. 17.

Or. de

Poprawka 125
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zawierają – w ogłoszeniu o 
koncesji, w zaproszeniu do składania ofert 
lub w dokumentach specyfikujących 
koncesję – opis koncesji, kryteria 
udzielenia koncesji oraz minimalne 
wymagania, jakie należy spełnić.
Informacje te muszą być wystarczające do 
ustalenia charakteru i zakresu koncesji, tak 
aby umożliwić wykonawcom podjęcie 
decyzji dotyczącej złożenia wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie koncesji. Opis, kryteria 
udzielenia koncesji oraz minimalne 
wymagania nie mogą być zmieniane w 
trakcie negocjacji.

1. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zawierają – w ogłoszeniu o 
koncesji, w zaproszeniu do składania ofert 
lub w dokumentach specyfikujących 
koncesję – opis koncesji, kryteria 
udzielenia koncesji oraz minimalne 
wymagania, jakie należy spełnić.
Informacje te muszą być wystarczające do 
ustalenia charakteru i zakresu koncesji, tak 
aby umożliwić wykonawcom podjęcie 
decyzji dotyczącej złożenia wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie koncesji. Instytucje 
zamawiające mogą w trakcie procedury,
jednak przed otrzymaniem ofert, 
dostosowywać wymogi minimalne i
kryteria udzielenia koncesji bez 
wprowadzania korekty wymagającej 
ogólnego ogłoszenia, jeśli zmiana ta nie 
ma wpływu na grono kandydatów.
Instytucje zamawiające powinny 
poinformować o tym zainteresowanych 
kandydatów i przewidzieć rozsądne 
przedłużenie terminu składania ofert.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące koncesji muszą być elastyczne. Dlatego musi istnieć możliwość 
uzupełnienia oferty w trakcie procedury.
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Poprawka 126
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podczas procedury udzielenia koncesji 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zapewniają równe 
traktowanie wszystkich oferentów. W 
szczególności nie udzielają one informacji 
w sposób dyskryminacyjny, który może 
zapewnić niektórym oferentom przewagę 
nad innymi oferentami.

2. Podczas procedury udzielenia koncesji 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zapewniają równe 
traktowanie wszystkich wykonawców. W 
szczególności nie udzielają one informacji 
w sposób dyskryminacyjny, który może 
zapewnić niektórym wykonawcom
przewagę nad innymi oferentami.

Or. pl

Poprawka 127
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdorazowe ograniczenie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający liczby wnioskujących do 
odpowiedniego poziomu powinno być 
przeprowadzane w przejrzysty sposób i w 
oparciu o obiektywne kryteria dostępne 
wszystkim zainteresowanym 
wykonawcom.

3. Każdorazowe ograniczenie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający liczby wykonawców do 
odpowiedniego poziomu powinno być 
przeprowadzane w przejrzysty sposób i w 
oparciu o obiektywne kryteria dostępne 
wszystkim zainteresowanym 
wykonawcom.

Or. pl

Poprawka 128
Adina-Ioana Vălean
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 5 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

e) sporządzają protokół dokumentujący 
przebieg formalnych obrad oraz wszelkie 
inne działania i wydarzenia dotyczące 
postępowania o udzielenie koncesji, aby 
zapewnić, przy zastosowaniu wszelkich 
stosownych środków, możliwość 
prześledzenia przebiegu negocjacji.

Or. en

Poprawka 129
Jolanta Emilia Hibner

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. pl

Poprawka 130
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy wnioski lub oferty skreślony
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mogą zostać złożone jedynie po odbyciu 
wizyty na miejscu albo po dokonaniu na 
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. pl

Poprawka 131
Jolanta Emilia Hibner

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 wniosków o koncesję 
może zostać skrócony o pięć dni, jeżeli 
podmiot zamawiający akceptuje składanie
wniosków za pomocą środków 
elektronicznych zgodnie z art. 25.

Or. pl

Poprawka 132
Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Poprawka 133
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Względna waga w żaden sposób nie gwarantuje bezstronności procedury, a tylko ogranicza 
podmiot zamawiający. Wpływ tej zmiany na planowane procedury przedłużenia jest 
niepewny. Ważenie lub klasyfikacja kryteriów według ważności mogłyby doprowadzić do 
uprzywilejowania kryterium finansowego wynagrodzenia koncesjodawcy ze szkodą dla 
aspektów energetycznych i środowiskowych ofert w przypadku koncesji hydroelektrycznych.

Poprawka 134
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wykluczają każdego 
wykonawcę mającego siedzibę w kraju 
nienależącym do Unii Europejskiej z 
ubiegania się o koncesję, jeżeli przepisy 
państwa, w którym ma on siedzibę, 
zabraniają wykonawcy mającemu siedzibę 
w Unii Europejskiej ubiegania się o 
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podobną koncesję lub nakładają 
restrykcje w tym względzie;

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka proponuje zasadę wzajemności – w ramach przepisów o handlu 
międzynarodowym – w dostępie do koncesji. Poprawka wyklucza każdego wykonawcę 
mającego siedzibę w kraju nienależącym do UE, w którym wobec wykonawców europejskich 
stosuje się zakazy lub restrykcje w dostępie do koncesji.

Poprawka 135
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 b. Instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający mogą wykluczyć – pod 
warunkiem powiadomienia o tym w 
ogłoszeniu o koncesji lub w dokumentach 
z tym związanych – każdego wykonawcę 
mającego siedzibę w kraju nienależącym 
do Unii Europejskiej z ubiegania się o 
koncesję, jeżeli przepisy państwa, w 
którym ma on siedzibę, zabraniają 
wykonawcy mającemu siedzibę w Unii 
Europejskiej ubiegania się o podobną 
koncesję lub nakładają restrykcje w tym 
względzie;

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka proponuje zasadę wzajemności – w ramach przepisów o handlu 
międzynarodowym – w dostępie do koncesji. Poprawka pozwala wykluczyć każdego 
wykonawcę mającego siedzibę w kraju nienależącym do UE, w którym wobec wykonawców 
europejskich stosuje się zakazy lub restrykcje w dostępie do koncesji.
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Poprawka 136
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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,
kryteria społeczne, aspekty środowiskowe 
oraz innowacyjny charakter;

Or. en

Poprawka 137
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 138
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41
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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. pl

Poprawka 139
Silvia-Adriana Ţicău

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 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. 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pracownicy podwykonawców nie byli 
dyskryminowani w porównaniu z 
pracownikami oferenta, jeżeli chodzi o 
warunki pracy lub wynagrodzenie.
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Or. ro

Poprawka 140
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 42 skreślony
Modyfikacja koncesji w okresie ich
ważności
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.
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
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 
wnioskodawcy lub oferentowi;
b) modyfikacja zmienia równowagę 
ekonomiczną koncesji na korzyść 
koncesjonariusza; lub
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c) modyfikacja rozszerza znacznie zakres 
koncesji w taki sposób, by objąć dostawy, 
usługi lub roboty budowlane początkowo 
nią nieobjęte.

3. Zmiana koncesjonariusza stanowi 
istotną modyfikację w rozumieniu ust. 1.
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.
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.
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.
6. W drodze odstępstwa od ust. 1, istotna 
modyfikacja nie wymaga przeprowadzenia 
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nowego postępowania o udzielenie 
koncesji, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:
a) konieczność modyfikacji spowodowana 
jest okolicznościami, których instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające, 
działające z należytą starannością, nie 
mogły przewidzieć;
b) modyfikacja nie zmienia ogólnego 
charakteru koncesji;
c) w przypadku koncesji udzielanych przez 
instytucje zamawiające, gdy podwyżka 
ceny jest nie wyższa niż 50 % wartości 
pierwotnej koncesji.
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.
7. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające nie mogą dokonywać 
modyfikacji koncesji w następujących 
przypadkach:
a) jeżeli modyfikacja ta miałaby zaradzić 
niedociągnięciom w realizacji zamówienia 
ze strony koncesjonariusza lub ich 
skutkom, którym można zaradzić przez 
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. pl

Poprawka 141
Alejo Vidal-Quadras
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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 zmienia równowagę 
ekonomiczną koncesji na korzyść 
koncesjonariusza, chyba że wynika to 
z przywracania równowagi ekonomicznej 
i finansowej koncesji po jej zachwianiu 
przez działania instytucji zamawiających; 
lub

Or. en

Poprawka 142
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43 skreślony
Wypowiedzenie koncesji
Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom zamawiających i podmiotom 
zamawiającym możliwość wypowiedzenia 
koncesji w okresie jej ważności, na 
warunkach określonych przez 
obowiązujące w ich kraju prawo umów, w 
przypadku gdy spełniony jest jeden z 
poniższych warunków:
a) wyjątki przewidziane w art. 15 przestają 
obowiązywać w następstwie nabycia przez 
podmiot prywatny udziału w osobie 
prawnej, której udzielono zamówienia, 
zgodnie z art. 15 ust. 4;
b) modyfikacja koncesji stanowi nowe 
udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 
42;
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej stwierdził, w ramach 
procedury przewidzianej w art. 258 
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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.

Or. pl

Poprawka 143
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b a) niewypełnienie zobowiązań 
wynikających z umowy o koncesję;

Or. ro

Poprawka 144
Jean-Pierre Audy

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zmiany do dyrektyw 89/665/EWG et 
92/13/EWG są włączane do 
przedmiotowych tekstów najpóźniej w 
chwili wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr


