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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Koncesje stanowią znaczną część działalności gospodarczej w państwach członkowskich. 
Mimo że w obecnym stanie prawnym trudno dokonać precyzyjnych szacunków, z analiz 
wynika, że na koncesje przypada ponad 60% wszystkich partnerstw publiczno-prywatnych.

Obecnie kilku nielicznym uregulowaniom prawa pochodnego podlega jedynie udzielanie 
koncesji budowlanych; w odniesieniu do koncesji na świadczenie usług obowiązują tylko 
ogólne zasady Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zaproponowana dyrektywa ma 
za zadanie wypełnić tę lukę prawną.

Obecny stan daje powody do niepokoju, skoro brak wystarczającej pewności prawnej 
zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów udzielających koncesji, a dostęp europejskich 
przedsiębiorstw, przede wszystkim MŚP, do możliwości gospodarczych wiążących się
z koncesjami jest ograniczony. 

Ponadto w obliczu napiętej sytuacji budżetowej duże znaczenie w większości państw 
członkowskich UE ma wydajne gospodarowanie środkami publicznymi, do czego znacząco 
może się przyczynić konkurencja mająca na celu najwydajniejsze i najbardziej opłacalne 
rozwiązanie w odniesieniu do udzielania koncesji. 

Uregulowanie na szczeblu unijnym w żadnym razie nie ogranicza swobody publicznych 
instytucji zamawiających w samodzielnym wypełnianiu ich zadań, z wykorzystaniem 
własnych środków. Jeżeli jednak publiczna instytucja zamawiająca postanowi o zleceniu tych 
zadań podmiotom trzecim, należy wszystkim odpowiednim przedsiębiorstwom zapewnić 
rzeczywisty dostęp do rynku , by dzięki konkurencji uzyskać jak najwydajniejsze
i najbardziej opłacalne rozwiązanie oraz uniknąć niebezpieczeństwa korupcji. 

Wyraźnie poparto zalety dyrektywy o koncesjach wskazane w dokumencie roboczym Komisji 
Rynku Wewnętrznego z dnia 20 lutego 2012 r., zwłaszcza w odniesieniu do wyjaśnienia 
obowiązujących ram prawnych, stworzenia zachęt do większej konkurencji i szczegółowych 
elementów konkretnych zaproponowanych kryteriów, które powinny ulec zmianie.

Sprawozdawca zasadniczo popiera wniosek Komisji. 

W odniesieniu do progów zaproponowano obniżenie koncesji na usługi do 2,5 mln euro, przy 
czym odpada zaproponowany przez Komisję dodatkowy obowiązek zgłoszenia. 

Zaproponowane zmiany mają także na celu uniknięcie zbyt daleko idących uregulowań 
dotyczących konceptu cyklu życia oraz obliczania kosztów cyklu życia, ponieważ wiążą się 
one z ryzykiem nadużyć. Jednocześnie należy dać instytucjom zamawiającym możliwość 
włączania do kryteriów udzielenia koncesji charakterystyki związanej z warunkami pracy
i wykluczania kandydatów, u których stwierdzono ciężkie naruszenia w dziedzinie prawa 
socjalnego, pracy i ochrony środowiska. Z uwagi na duże różnice w wartościach progowych 
przedmiotowej dyrektywy oraz dyrektywy o zamówieniach publicznych konieczne jest 
ponadto uniknięcie niebezpieczeństwa omijania w drodze koncepcji zamówienia jako 
koncesji. W odniesieniu do wprowadzenia zamówień elektronicznych termin pięciu lat po 
dacie transpozycji wydaje się zbyt długi, zwłaszcza w porównaniu do znacznie krótszego 
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terminu, jaki przewiduje dyrektywa o zamówieniach publicznych. Niewielki prywatny udział
w przedsiębiorstwach publicznych do 10% powinien obowiązywać w ramach odstępstw.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej,
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Przepisy ramowe muszą być jasne
i proste i nie mogą powodować 
nadmiernej biurokracji.

Or. de

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Z uwagi na charakter koncesji
w przypadku przepisów dotyczących ich 
udzielania nie można ograniczyć się 
wyłącznie do przejęcia uregulowań 
dotyczących zamówień publicznych.

Or. de

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Jeśli chodzi o specyfikacje techniczne
i kryteria udzielenia koncesji, instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 

(29) Jeśli chodzi o specyfikacje techniczne
i kryteria udzielenia koncesji, instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
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powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji, określonego trybu świadczenia 
usług lub określonego procesu 
dotyczącego wszelkich innych etapów 
cyklu życia produktu lub usługi, pod 
warunkiem że są one związane
z przedmiotem koncesji. Aby lepiej 
uwzględnić aspekty społeczne w ramach 
udzielania koncesji, można również
zezwolić zamawiającym na uwzględnianie
w kryteriach udzielenia koncesji, 
charakterystyki związanej z warunkami 
pracy. Jeśli jednak instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające stosują 
kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, powyższe kryteria mogą 
dotyczyć wyłącznie warunków pracy osób 
bezpośrednio uczestniczących w danym 
procesie produkcji lub realizacji.
Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie 
ochrony zdrowia personelu
zaangażowanego w proces produkcji lub
w celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
wykonania umowy, w tym dostępności dla 
osób niepełnosprawnych. W takim 
przypadku ewentualne kryterium 
udzielenia koncesji, które obejmuje tę 
charakterystykę, należy zawsze ograniczyć 
do tych cech, które bezpośrednio wpływają 
na personel w środowisku pracy. Kryteria 
te muszą być stosowane zgodnie
z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 
1996 r. dotyczącą delegowania 
pracowników w ramach świadczenia 
usług10 oraz w sposób, który nie powoduje
bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji 
wykonawców z innych państw 
członkowskich lub z państw trzecich 
będących stronami Porozumienia lub 
umów o wolnym handlu, których stroną 
jest Unia. Instytucje zamawiające
i pomioty zamawiające, również
w przypadku gdy stosują kryterium oferty 

powinny mieć możliwość zawarcia 
odniesienia do określonego procesu 
produkcji lub określonego trybu 
świadczenia usług, pod warunkiem że są 
one związane z przedmiotem koncesji. Aby 
lepiej uwzględnić aspekty społeczne
w ramach udzielania koncesji, należy
zezwolić zamawiającym na uwzględnianie
w kryteriach udzielenia koncesji, 
charakterystyki związanej z warunkami 
pracy. Jeśli jednak instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające stosują 
kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, powyższe kryteria mogą 
dotyczyć wyłącznie warunków pracy osób 
bezpośrednio uczestniczących w danym 
procesie produkcji lub realizacji.
Charakterystyka może dotyczyć wyłącznie 
ochrony zdrowia personelu 
zaangażowanego w proces produkcji lub
w celu wsparcia integracji społecznej osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
lub członków słabszych grup społecznych 
wśród personelu wyznaczonego do 
wykonania umowy, w tym dostępności dla 
osób niepełnosprawnych. W takim 
przypadku ewentualne kryterium 
udzielenia koncesji, które obejmuje tę 
charakterystykę, należy ograniczyć do tych 
cech, które bezpośrednio wpływają na 
personel w środowisku pracy. Kryteria te 
muszą być stosowane zgodnie z dyrektywą 
96/71/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą 
delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług10 oraz w sposób, który 
nie może powodować bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji wykonawców
z innych państw członkowskich lub
z państw trzecich będących stronami 
Porozumienia lub umów o wolnym handlu, 
których stroną jest Unia. Instytucje 
zamawiające i pomioty zamawiające, 
również w przypadku gdy stosują 
kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, powinny mieć możliwość 
zastosowania – jako kryterium udzielenia 
koncesji – organizacji, kwalifikacji
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najkorzystniejszej ekonomicznie, powinny 
mieć możliwość zastosowania – jako 
kryterium udzielenia koncesji –
organizacji, kwalifikacji i doświadczenia 
personelu wyznaczonego do realizacji 
danej koncesji, ze względu na fakt, że 
może to wpłynąć na jakość realizacji 
koncesji, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty.

i doświadczenia personelu wyznaczonego 
do realizacji danej koncesji, ze względu na 
fakt, że może to wpłynąć na jakość 
realizacji koncesji, a w efekcie na wartość 
ekonomiczną oferty.

Or. de

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) instytucje zamawiające, niezależnie od 
tego, czy roboty budowlane lub usługi,
a także związane z nimi dostawy, 
przeznaczone są do celów publicznych;

a) instytucje zamawiające zgodnie z art. 3 
niniejszej dyrektywy, niezależnie od tego, 
czy roboty budowlane lub usługi, a także 
związane z nimi dostawy, przeznaczone są 
do celów publicznych;

Or. de

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) podmioty zamawiające zgodnie z art. 4 
niniejszej dyrektywy, pod warunkiem że 
roboty budowlane lub usługi, a także 
związane z nimi dostawy, przeznaczone są 
do realizacji jednego z rodzajów 
działalności, o których mowa w załączniku 
III.

Or. de
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Poprawka 6
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 udział w postępowaniu
o udzielenie koncesji lub został do tego 
zaproszony;

Or. de

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Przy obliczaniu kosztów cyklu życia należy uwzględniać wyłącznie te koszty, które ponosi 
posiadacz koncesji, oraz zewnętrzne koszty środowiskowe wynikające z uregulowań 
prawnych.

Poprawka 8
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 zdefiniowanych 
zgodnie z art. 2, których wartość wynosi
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i przekracza 2 500 000 EUR w przypadku 
koncesji na usługi oraz 5 000 000 EUR
w przypadku publicznych koncesji na 
roboty budowlane i koncesji na roboty 
budowlane:

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku koncesji na roboty budowlane i koncesji na usługi nie powinny obowiązywać te 
same wartości progowe.

Poprawka 9
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.

skreślony

Or. de

Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Podstawą obliczenia szacunkowej 
wartości koncesji jest całkowita kwota 
należna, bez VAT, oszacowana przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający.

Or. de
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Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 12
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 łączna wartość części 
jest równa lub większa od wartości 
progowych określonych w art. 5, przepisy 
niniejszej dyrektywy stosuje się do 
udzielenia każdej z części zamówienia.

Or. de

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Instytucje zamawiające lub podmioty 8. Instytucje zamawiające lub podmioty 
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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.

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 500 000 EUR. Łączna 
wartość części koncesji udzielonych bez 
stosowania przepisów niniejszej dyrektywy 
nie może jednak przekroczyć 20 % łącznej 
wartości wszystkich części, na które został 
podzielony planowany obiekt budowlany 
lub planowany zakup usług.

Or. de

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie może być on też opracowywany
z zamiarem wyłączenia z zakresu 
stosowania dyrektywy o zamówieniach 
publicznych.

Or. de

Uzasadnienie

Duże różnice w wartościach progowych przedmiotowej dyrektywy oraz dyrektywy
o zamówieniach publicznych stwarzają niebezpieczeństwo nadawania zamówieniom 
charakteru koncesji, aby obchodzić zakres stosowania dyrektywy o zamówieniach 
publicznych.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające, przy udzielaniu koncesji, 
które z uwagi na ich wartość nie są objęte 
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niniejszą dyrektywą, są zobowiązane do 
przestrzegania zasad równego 
traktowania, niedyskryminacji
i przejrzystości określonych w TFUE.

Or. de

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Przy wykorzystywaniu środków UE należy przestrzegać zasad określonych w niniejszej 
dyrektywie.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do celów akapitu pierwszego lit. d), jeżeli 
koncesja jest w ponad jednej czwartej
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.
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Or. de

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) umów o pracę; skreślona

Or. de

Poprawka 20
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
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Or. de

Uzasadnienie

Pojęcie „nadawanie” jest już zdefiniowane w ust. 5 lit. b).

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Podmioty zamawiające powiadamiają 
Komisję lub krajowy organ nadzoru, na ich 
wniosek, o każdej działalności, którą 
uważają za wyłączoną. Komisja publikuje
co pół roku, począwszy od dnia 1 lipca 
2013 r., w celach informacyjnych
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej wykazy kategorii 
działalności, które uznaje za objęte tym 
wyłączeniem. Wykonując te czynności, 
Komisja respektuje wrażliwe aspekty 
handlowe, które podmioty zamawiające 
mogą wskazać przy okazji przekazywania 
informacji.

Or. de

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) koncesji na usługi, pod warunkiem że co 
najmniej 60% średnich obrotów 
przedsiębiorstwa powiązanego 
dotyczących ogólnie usług za poprzednie 
trzy lata pochodzi ze świadczenia takich 
usług dla przedsiębiorstw, z którymi jest 
ono powiązane;

Or. de
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Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) koncesji na roboty budowlane, pod 
warunkiem że co najmniej 60% średnich 
obrotów przedsiębiorstwa powiązanego 
dotyczących ogólnie robót budowlanych za 
poprzednie trzy lata pochodzi z realizacji 
takich robót budowlanych dla 
przedsiębiorstw, z którymi jest ono 
powiązane.

Or. de

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy– litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) w kontrolowanej osobie prawnej
podmioty prywatne nie posiadają udziałów
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przekraczających łącznie 10%.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wyrok TSUE w sprawie Altmark konieczne jest doprecyzowanie.

Poprawka 26
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 27
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
podmioty prywatne nie posiadają udziałów
przekraczających łącznie 10%.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na wyrok TSUE w sprawie Altmark konieczne jest doprecyzowanie.



PE492.572v02-00 16/28 PA\907425PL.doc

PL

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Brak udziałów podmiotów prywatnych
przekraczających łącznie 10%, o którym 
mowa w ust. 1–4, weryfikuje się na etapie 
udzielenia koncesji lub zawarcia umowy.

Or. de

Poprawka 29
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 amortyzacji
nakładów inwestycyjnych poniesionych
w związku z eksploatacją obiektów 
budowlanych lub wykonywaniem usług, 
wraz z racjonalnie określonym poziomem 
zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka językowa.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zastrzec 
prawo udziału w postępowaniach
o udzielenie koncesji dla zakładów pracy 
chronionej oraz wykonawców, których 
głównym celem jest społeczna i zawodowa 

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

integracja pracowników 
niepełnosprawnych oraz pracowników 
znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, lub przewidzieć 
możliwość wykonywania tych koncesji
w ramach programów pracy chronionej, 
pod warunkiem że ponad 50% osób 
zatrudnionych przez te zakłady, przez tych 
wykonawców lub w ramach tych 
programów stanowią pracownicy 
niepełnosprawni lub pracownicy 
znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

Or. de

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej pięć lat po terminie określonym
w art. 49 ust. 1 wszystkie postępowania
o udzielenie koncesji podlegające 
niniejszej dyrektywie przeprowadzane były
z zastosowaniem środków komunikacji 
elektronicznej, w tym w szczególności 
elektronicznego składania ofert
i wniosków, zgodnie z wymogami 
niniejszego artykułu.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
najpóźniej trzy lata po terminie 
określonym w art. 49 ust. 1 wszystkie 
postępowania o udzielenie koncesji 
podlegające niniejszej dyrektywie 
przeprowadzane były z zastosowaniem 
środków komunikacji elektronicznej,
w tym w szczególności elektronicznego 
składania ofert i wniosków, zgodnie
z wymogami niniejszego artykułu.

Or. de

Uzasadnienie

Termin pięciu lat po dacie transpozycji wydaje się zbyt długi, zwłaszcza w porównaniu do 
znacznie krótszego terminu, jaki przewiduje dyrektywa o zamówieniach publicznych.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Instytucje zamawiające mogą 
wykorzystywać dane przetwarzane 
elektronicznie na potrzeby postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego
w celu unikania, wykrywania
i korygowania błędów, które pojawiają się 
na każdym etapie, poprzez opracowanie 
stosownych narzędzi.

skreślony

Or. de

Poprawka 33
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 zaspokoić potrzeb 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego określonych
w dokumentach specyfikujących koncesję
lub jest niezgodna z dokumentami 
specyfikującymi koncesję.

Or. de

Poprawka 34
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. de
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Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ofertę uznaje się za niemożliwą do 
przyjęcia w następujących przypadkach, 
gdy:

Or. de

Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) została złożona przez oferenta, który nie 
posiada wymaganych kwalifikacji;

b) została złożona przez oferenta bez 
udokumentowania wymaganych 
kwalifikacji;

Or. de

Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit trzeci – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) jej cena przekracza budżet instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 
ustalony przed rozpoczęciem postępowania
o udzielenie koncesji i udokumentowany 
na piśmie;

c) jej cena przekracza budżet instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 
ustalony przed rozpoczęciem postępowania
o udzielenie koncesji i udokumentowany 
na piśmie o ponad 20%;

Or. de
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Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit trzeci – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) została uznana za rażąco tanią. d) jest o ponad 20% niższa od średniej 
pozostałych ofert lub średniej 
udokumentowanego na piśmie budżetu.

Or. de

Poprawka 39
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 którym mowa w art. 2 pkt 14.

Cechy te mogą również dotyczyć 
określonego procesu produkcji lub 
realizacji wymaganych robót 
budowlanych, dostaw lub usług.

Or. de

Poprawka 40
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;

c) nadużycia finansowego w rozumieniu 
art. 1 Konwencji w sprawie ochrony 
interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich32 oraz nadużycia 
finansowego na mocy obowiązujących 
przepisów prawa krajowego dotyczących 
instytucji zamawiających i podmiotów 
zamawiających;

Or. de
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Poprawka 41
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, w której stwierdza się, że 
wykonawca nie wypełnił obowiązków 
dotyczących płatności podatków lub 
opłacenia składek na ubezpieczenie 
społeczne, zgodnie z przepisami prawa 
kraju, w którym prowadzi działalność, lub 
zgodnie z przepisami prawa kraju instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 
bądź też jeżeli instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wie o wyrokach 
skazujących na mocy prawa pracy lub
o prawomocnych decyzjach organów 
publicznych, które zapadły w toku 
postępowania administracyjnego.

Or. de

Poprawka 42
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 
poważnym naruszeniu przepisów unijnego 
lub krajowego prawa mającego na celu 
ochronę interesów publicznych zgodnych
z postanowieniami Traktatu lub
o poważnym naruszeniu przepisów
w dziedzinie prawa socjalnego, prawa 
pracy i prawa środowiskowego;

Or. de
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Poprawka 43
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. de

Poprawka 44
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, aspekty środowiskowe oraz 
innowacyjny charakter;

Or. de

Poprawka 45
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 

d) określony proces produkcji lub realizacji 
wymaganych robót budowlanych, dostaw 
lub usług.
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dotyczą czynników bezpośrednio 
związanych z tymi procesami oraz 
charakteryzują określony proces 
produkcji lub realizacji wymaganych 
robót budowlanych, dostaw lub usług.

Or. de

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) koszty wewnętrzne, w tym koszty 
związane z zakupem (takie jak koszty 
produkcji), z użytkowaniem, (takie jak 
koszty zużycia energii, koszty utrzymania), 
oraz z wycofaniem z eksploatacji (takie jak 
koszty zbiórki i recyklingu);

a) koszty wewnętrzne, w tym koszty 
związane z zakupem, użytkowaniem, (takie 
jak koszty zużycia energii, koszty 
utrzymania), oraz z wycofaniem
z eksploatacji (takie jak koszty zbiórki
i recyklingu);

Or. de

Uzasadnienie

Przy obliczaniu kosztów cyklu życia należy uwzględniać wyłącznie te koszty, które ponosi 
posiadacz koncesji, oraz zewnętrzne koszty środowiskowe wynikające z uregulowań 
prawnych.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera j)

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 emisji gazów 
cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.

Or. de
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Poprawka 48
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 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. de

Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą zarówno 
nałożyć wiążące zobowiązanie zgodnie
z ust. 1, jak i ograniczyć liczbę 
podwykonawców w zależności od 
wielkości i złożoności zlecenia.

Or. de

Poprawka 50
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 

skreślony
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Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia 
te zawierają informacje określone
w załączniku VII i są publikowane 
zgodnie z przepisami art. 28.

Or. de

Uzasadnienie

Ogłoszenie o modyfikacjach, w których wyniku nie powstaje nowa procedura udzielania 
koncesji, nie jest przydatne.

Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wypowiedzenie koncesji Wypowiedzenie koncesji oraz ponowny 
przetarg na udzielenie koncesji

Or. de

Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

a) wyjątki przewidziane w art. 15 przestają 
obowiązywać w następstwie nabycia przez 
podmiot prywatny 
ponaddziesięcioprocentowego udziału
w osobie prawnej, której udzielono 
zamówienia, zgodnie z art. 15 ust. 4;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka techniczna, nadanie artykułowi nowej struktury.
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Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) 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.

e) sprawy, w których 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, należy niezwłocznie, w ciągu 
pół roku, przeprowadzić ponowny przetarg 
na udzielenie koncesji. Państwa 
członkowskie muszą stworzyć niezbędne 
do tego warunki.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka techniczna, nadanie artykułowi nowej struktury.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku koncesji publicznych na 
roboty budowlane lub koncesji na roboty 
budowlane, oznacza całość zaleceń 
technicznych zawartych w szczególności
w dokumentach dotyczących udzielenia 
koncesji, określających wymagane cechy 
materiału, produktu lub dostawy, 
odpowiadające przeznaczeniu 
zamierzonemu przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający;
charakterystyka ta obejmuje poziomy 

a) w przypadku koncesji publicznych na 
roboty budowlane lub koncesji na roboty 
budowlane, oznacza całość zaleceń 
technicznych zawartych w szczególności
w dokumentach dotyczących udzielenia 
koncesji, określających wymagane cechy 
materiału, produktu lub dostawy, 
odpowiadające przeznaczeniu 
zamierzonemu przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający;
charakterystyka ta obejmuje poziomy 
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oddziaływania na środowisko i klimat,
dostosowanie projektu do wszystkich 
potrzeb (w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych) oraz ocenę zgodności, 
wydajność, bezpieczeństwo lub wymiary,
w tym procedury dotyczące zapewnienia 
jakości, terminologię, symbole, testy
i metody testowania, opakowanie, 
oznakowanie i etykietowanie, instrukcje 
użytkowania oraz procesy i metody 
produkcji na każdym etapie cyklu życia 
obiektów budowlanych; charakterystyka ta 
obejmuje również zasady dotyczące
projektowania i kosztorysowania, warunki 
testowania, kontroli i odbioru obiektów 
budowlanych, metod i technik budowy 
oraz wszelkie pozostałe warunki 
techniczne, które instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający może określić, 
na mocy przepisów ogólnych lub 
szczególnych, w odniesieniu do 
ukończonych obiektów budowlanych oraz 
materiałów lub części, z których są one 
wykonane;

oddziaływania na środowisko i klimat,
zapewnienie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, zgodność z prawem 
Unii, wydajność, bezpieczeństwo lub 
wymiary, w tym procedury dotyczące 
zapewnienia jakości, terminologię, 
symbole, testy i metody testowania, 
opakowanie, oznakowanie i etykietowanie
oraz instrukcje użytkowania;
charakterystyka ta obejmuje również 
zasady dotyczące projektowania
i kosztorysowania, warunki testowania, 
kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 
metod i technik budowy oraz wszelkie 
pozostałe warunki techniczne, które 
instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający może określić, na mocy 
przepisów ogólnych lub szczególnych,
w odniesieniu do ukończonych obiektów 
budowlanych oraz materiałów lub części,
z których są one wykonane;

Or. de

Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku koncesji na usługi, oznacza 
specyfikację w dokumencie określającym
wymagane cechy produktu lub usługi, takie 
jak poziomy jakości, poziomy 
oddziaływania na środowisko i klimat,
dostosowanie projektu do wszystkich 
potrzeb (w tym dostępność dla osób 
niepełnosprawnych) oraz ocenę zgodności, 
wydajność, przeznaczenie produktu, 
bezpieczeństwo lub wymiary, w tym 
wymagania odnoszące się do produktu
w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest 
sprzedawany, terminologię, symbole, testy

b) w przypadku koncesji na usługi, oznacza
pisemną specyfikację określającą
wymagane cechy produktu lub usługi, takie 
jak poziomy jakości, poziomy 
oddziaływania na środowisko i klimat,
zapewnienie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, zgodność z prawem 
Unii, wydajność, przeznaczenie produktu, 
bezpieczeństwo lub wymiary, w tym 
wymagania odnoszące się do produktu
w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest 
sprzedawany, terminologię, symbole, testy
i metody testowania, opakowanie, 
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i metody testowania, opakowanie, 
oznakowanie i etykietowanie, instrukcje 
użytkowania, procesy i metody produkcji 
na każdym etapie cyklu życia usługi oraz 
procedury oceny zgodności;

oznakowanie i etykietowanie oraz
instrukcje użytkowania;

Or. de


