
AM\916319PL.doc PE498.004v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2011/0437(COD)

19.10.2012

POPRAWKI
1 - 77

Projekt opinii
Heide Rühle
(PE496.425v02-00)

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie udzielania koncesji

Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))



PE498.004v01-00 2/45 AM\916319PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\916319PL.doc 3/45 PE498.004v01-00

PL

Poprawka 1
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie
Parlament Europejski odrzuca wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie udzielania 
koncesji.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 2
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 3
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 4
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Niniejsza dyrektywa nie wprowadza 
przepisów naruszających prawo władz 
publicznych na szczeblu krajowym, 
regionalnym czy lokalnym do 
podejmowania decyzji o tym, czy, jak i w 
jakim stopniu chcą same wykonywać 
zadania publiczne. Władze publiczne na 
wszystkich szczeblach mogą wykonywać 
zadania leżące w interesie publicznym, 
korzystając z własnych zasobów, bez 
konieczności korzystania z pomocy 
zewnętrznych wykonawców. Mogą też 
działać we współpracy z innymi władzami 
publicznymi.

Or. en
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Poprawka 5
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
finansowania usług użyteczności 
publicznej i nie ma zastosowania do 
systemów pomocy udzielanej przez 
państwa członkowskie, w szczególności w 
dziedzinie polityki społecznej, zgodnie ze 
wspólnotowymi przepisami dotyczącymi 
konkurencji. Władze krajowe, regionalne 
i lokalne zachowują swą zasadniczą rolę i 
szeroki zakres swobody w zakresie 
świadczenia, zlecenia i organizowania 
usług użyteczności publicznej z jak 
największym uwzględnieniem potrzeb 
odbiorców tych usług i zgodnie z 
realizowanymi celami polityki publicznej.

Or. en

Poprawka 6
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na 
warunki zatrudnienia czy relacje między 
partnerami społecznymi. Instytucje 
zamawiające mogą według własnego 
uznania stosować zarówno specyfikacje 
techniczne, jak i kryteria udzielania 
zamówień, aby dążyć do realizacji celów 
polityki publicznej. Celem niniejszej 
dyrektywy nie jest dalsze ograniczenie 
aspektów, jakie instytucja zamawiająca 
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może uwzględnić w ramach specyfikacji 
technicznych lub kryteriów udzielenia 
zamówienia, o ile zapewniona jest 
zgodność z zasadą związku z przedmiotem 
zamówienia. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić wymóg udzielania przez 
instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające koncesji w oparciu o 
kryterium oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie.

Or. en

Poprawka 7
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy również wprowadzić pewne 
przepisy koordynujące w przypadku 
udzielania koncesji na roboty budowlane i 
koncesji na usługi w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych ze względu na to, że organy 
krajowe mogą wpływać na zachowania 
podmiotów działających w tych sektorach, 
a także biorąc pod uwagę zamknięty 
charakter rynków, na których prowadzą 
one działalność, ze względu na istnienie 
szczególnych lub wyłącznych praw 
przyznawanych przez państwa 
członkowskie w zakresie zasilania, 
zapewniania lub eksploatacji sieci do 
świadczenia tych usług.

(5) Zgodnie z rezolucjami Parlamentu 
Europejskiego z dnia 14 stycznia 2004 r., 
10 marca 2004 r. i 31 maja 2006 r. sektora
gospodarki wodnej nie należy 
liberalizować, lecz modernizować.Kwestie 
te nie powinny zatem wchodzić w zakres 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 8
Peter Simon
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy również wprowadzić pewne 
przepisy koordynujące w przypadku 
udzielania koncesji na roboty budowlane i 
koncesji na usługi w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych ze względu na to, że organy 
krajowe mogą wpływać na zachowania 
podmiotów działających w tych sektorach, 
a także biorąc pod uwagę zamknięty 
charakter rynków, na których prowadzą 
one działalność, ze względu na istnienie 
szczególnych lub wyłącznych praw 
przyznawanych przez państwa 
członkowskie w zakresie zasilania, 
zapewniania lub eksploatacji sieci do 
świadczenia tych usług.

(5) Należy również wprowadzić pewne 
przepisy koordynujące w przypadku 
udzielania koncesji na roboty budowlane i 
koncesji na usługi w sektorach energetyki, 
transportu i usług pocztowych ze względu 
na to, że organy krajowe mogą wpływać na 
zachowania podmiotów działających w 
tych sektorach, a także biorąc pod uwagę 
zamknięty charakter rynków, na których 
prowadzą one działalność, ze względu na 
istnienie szczególnych lub wyłącznych 
praw przyznawanych przez państwa 
członkowskie w zakresie zasilania, 
zapewniania lub eksploatacji sieci do 
świadczenia tych usług.

Or. de

Poprawka 9
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Koncesje są to umowy o charakterze 
odpłatnym zawierane między co najmniej 
jednym wykonawcą i co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym, których przedmiotem jest 
nabycie robót budowlanych lub usług i w 
ramach których wynagrodzenie stanowi 
zwykle prawo do eksploatacji obiektów 
budowlanych lub świadczenia usług, które 
są przedmiotem koncesji. Wykonanie tych 
robót budowlanych lub usług podlega 
szczególnym wiążącym obowiązkom
określonym przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający, które są

(6) Koncesje są to umowy o charakterze 
odpłatnym zawierane między co najmniej 
jednym wykonawcą i co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym, których przedmiotem jest 
nabycie robót budowlanych lub usług i w 
ramach których wynagrodzenie stanowi 
zwykle prawo do eksploatacji obiektów 
budowlanych lub świadczenia usług, które 
są przedmiotem koncesji. Zawierają one 
wzajemnie wiążące zobowiązania, zgodnie 
z którymi wykonanie tych robót 
budowlanych lub usług podlega 
szczególnym wymogom określonym przez 
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możliwe do wyegzekwowania na gruncie 
prawa. Jako koncesje nie powinny 
kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia i 
zezwolenia, na podstawie których państwo 
lub organ publiczny określa warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej. To 
samo dotyczy pewnych umów, których 
przedmiotem jest prawo wykonawcy do 
eksploatacji pewnych domen publicznych 
lub zasobów, takich jak umowy dzierżawy 
gruntu, na podstawie których państwo, 
instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający ustanawia wyłącznie ogólne 
warunki ich wykorzystania, nie nabywając
przy tym konkretnych robót budowlanych 
lub usług.

instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, których spełnienie jest
prawnie egzekwowalne. Jako koncesje nie 
powinny kwalifikować się natomiast 
niektóre akty państwa takie jak 
upoważnienia i zezwolenia udzielane
ograniczonej liczbie podmiotów, na 
podstawie których państwo lub organ 
publiczny określa warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej. To samo 
dotyczy pewnych umów, których 
przedmiotem jest prawo wykonawcy do 
eksploatacji pewnych domen publicznych 
lub zasobów, takich jak umowy dzierżawy 
gruntu, na podstawie których państwo, 
instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający ustanawia wyłącznie ogólne 
warunki ich wykorzystania, nie nabywając 
przy tym konkretnych robót budowlanych 
lub usług.

Or. en

Poprawka 10
Giommaria Uggias

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Koncesje są to umowy o charakterze 
odpłatnym zawierane między co najmniej 
jednym wykonawcą i co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym, których przedmiotem jest 
nabycie robót budowlanych lub usług i w 
ramach których wynagrodzenie stanowi 
zwykle prawo do eksploatacji obiektów 
budowlanych lub świadczenia usług, które 
są przedmiotem koncesji. Wykonanie tych 
robót budowlanych lub usług podlega 
szczególnym wiążącym obowiązkom 
określonym przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający, które są 
możliwe do wyegzekwowania na gruncie 

(6) Koncesje są to umowy o charakterze 
odpłatnym zawierane między co najmniej 
jednym wykonawcą i co najmniej jedną 
instytucją zamawiającą lub podmiotem 
zamawiającym, których przedmiotem jest 
nabycie robót budowlanych lub usług i w 
ramach których wynagrodzenie stanowi 
zwykle prawo do eksploatacji obiektów 
budowlanych lub świadczenia usług, które 
są przedmiotem koncesji. Wykonanie tych 
robót budowlanych lub usług podlega 
szczególnym wiążącym obowiązkom 
określonym przez instytucję zamawiającą 
lub podmiot zamawiający, które są 
możliwe do wyegzekwowania na gruncie 
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prawa. Jako koncesje nie powinny 
kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia i 
zezwolenia, na podstawie których państwo 
lub organ publiczny określa warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej. To 
samo dotyczy pewnych umów, których 
przedmiotem jest prawo wykonawcy do 
eksploatacji pewnych domen publicznych 
lub zasobów, takich jak umowy dzierżawy 
gruntu, na podstawie których państwo, 
instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający ustanawia wyłącznie ogólne 
warunki ich wykorzystania, nienabywając 
przy tym konkretnych robót budowlanych 
lub usług.

prawa. Jako koncesje nie powinny 
kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak upoważnienia i 
zezwolenia, na podstawie których państwo 
lub organ publiczny określa warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej. To 
samo dotyczy pewnych umów, których 
przedmiotem jest prawo wykonawcy do 
eksploatacji pewnych domen publicznych 
lub zasobów, takich jak umowy dzierżawy 
gruntu, uwzględniając także obszary 
morskie, na podstawie których państwo, 
instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający ustanawia wyłącznie ogólne 
warunki ich wykorzystania, nienabywając 
przy tym konkretnych robót budowlanych 
lub usług.

Or. it

Poprawka 11
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Poprawka 13
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Zgodnie z art. 14 i z Protokołem 26 
do TFUE państwa członkowskie oraz 
władze lokalne i regionalne mogą w pełni 
swobodnie wykonywać zadania służby 
publicznej, korzystając z własnych 
zasobów. Mogą także wywiązywać się z 
tych zadań we współpracy z innymi 
władzami publicznymi lub ich 
zrzeszeniami w drodze umownego lub 
instytucjonalnego podziału obowiązków, 
zgodnie z systemem wewnętrznej 
organizacji państw członkowskich. Tego 
typu współpraca nie podlega prawu UE 
w zakresie zamówień publicznych i 
koncesji. Prawo UE nie wymaga od władz 
publicznych przyjęcia jakiejkolwiek 
konkretnej formy prawnej w celu 
wspólnego wywiązywania się z zadań 
służby publicznej. Przeniesienie 
uprawnień między władzami publicznymi 
jest kwestią wewnętrznej organizacji, a 
zatem nie wchodzi w zakres niniejszych 
przepisów.

Or. en

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

Poprawka 14
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Współpraca między lokalnymi 
władzami publicznymi lub między 
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lokalnymi władzami publicznymi i 
grupami zrzeszającymi wyłącznie takie 
władze lokalne, mająca na celu wspólne 
wypełnianie zadań służby publicznej w 
ogólnym interesie społecznym w danym 
państwie członkowskim, nie podlega 
przepisom niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 16
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wyniki dokonanego przez Komisję 
przeglądu tzw. usług priorytetowych i 
niepriorytetowych (usług „A” i „B”) 
wykazały, że ograniczanie pełnego 
zastosowania przepisów dotyczących 
zamówień publicznych do wąskiej grupy 
usług nie jest już uzasadnione. W związku 
z tym niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do szeregu usług (takich jak 
usługi gastronomiczne i dystrybucji 
wody), które cechują potencjalne 
możliwości w zakresie obrotów 
transgranicznych.

skreślony

Or. de

Poprawka 17
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W świetle wyników oceny reformy 
przepisów w zakresie zamówień 
publicznych przeprowadzonej przez 
Komisję pełne stosowanie niniejszej 
dyrektywy należy wyłączyć wyłącznie w 
stosunku do usług, które mają ograniczony 
wymiar transgraniczny, a mianowicie tak 
zwanych usług na rzecz osób, takich jak 
niektóre usługi społeczne, zdrowotne i 
edukacyjne. Usługi te świadczone są w 

(21) W świetle wyników oceny reformy 
przepisów w zakresie zamówień 
publicznych przeprowadzonej przez 
Komisję pełne stosowanie niniejszej 
dyrektywy należy wyłączyć w stosunku do 
usług, które mają ograniczony wymiar 
transgraniczny, a mianowicie tak zwanych 
usług na rzecz osób, takich jak niektóre 
usługi społeczne, zdrowotne i edukacyjne.
Usługi te świadczone są w określonym 
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określonym kontekście, zróżnicowanym w 
zależności od państwa członkowskiego z 
uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy 
zatem ustanowić szczególny reżim 
udzielania koncesji na takie usługi, 
uwzględniający fakt, że usługi te są nowo 
regulowane. Obowiązek publikacji 
wstępnego ogłoszenia informacyjnego oraz 
ogłoszenia o udzieleniu koncesji dla każdej 
koncesji o wartości nie mniejszej niż 
wysokość progów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie stanowi odpowiedni 
sposób zapewnienia potencjalnym 
oferentom informacji na temat szans 
handlowych, natomiast wszystkim 
zainteresowanym stronom – informacji o 
liczbie i rodzaju udzielonych koncesji.
Ponadto państwa członkowskie powinny 
wprowadzić odpowiednie środki w 
odniesieniu do udzielania koncesji na te 
usługi, mające na celu zapewnienie 
zgodności tych postępowań z zasadami 
przejrzystości i równego traktowania 
wykonawców, a jednocześnie 
umożliwiające instytucjom zamawiającym 
lub podmiotom zamawiającym 
uwzględnienie specyfiki przedmiotowych 
usług. Państwa członkowskie powinny 
zapewnić instytucjom zamawiającym i 
podmiotom zamawiającym możliwość 
uwzględnienia konieczności 
zagwarantowania jakości, ciągłości, 
dostępności, możliwości korzystania z 
usług i ich kompleksowości, szczególnych 
potrzeb różnych kategorii użytkowników, 
kwestii ich zaangażowania i 
upodmiotowienia, a także innowacyjności.

kontekście, zróżnicowanym w zależności 
od państwa członkowskiego z uwagi na 
różne tradycje kulturowe. Należy zatem 
ustanowić szczególny reżim udzielania 
koncesji na takie usługi, uwzględniający 
fakt, że usługi te są nowo regulowane.
Obowiązek publikacji wstępnego 
ogłoszenia informacyjnego oraz ogłoszenia 
o udzieleniu koncesji dla każdej koncesji o 
wartości nie mniejszej niż wysokość 
progów ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie stanowi odpowiedni sposób 
zapewnienia potencjalnym oferentom 
informacji na temat szans handlowych, 
natomiast wszystkim zainteresowanym 
stronom – informacji o liczbie i rodzaju 
udzielonych koncesji. Ponadto państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
odpowiednie środki w odniesieniu do 
udzielania koncesji na te usługi, mające na 
celu zapewnienie zgodności tych 
postępowań z zasadami przejrzystości i 
równego traktowania wykonawców, a 
jednocześnie umożliwiające instytucjom 
zamawiającym lub podmiotom 
zamawiającym uwzględnienie specyfiki 
przedmiotowych usług. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
instytucjom zamawiającym i podmiotom 
zamawiającym możliwość uwzględnienia 
konieczności zagwarantowania jakości, 
ciągłości, dostępności, możliwości 
korzystania z usług i ich kompleksowości, 
szczególnych potrzeb różnych kategorii 
użytkowników, kwestii ich zaangażowania 
i upodmiotowienia, a także 
innowacyjności.

Or. de

Poprawka 18
Mojca Kleva

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

ba) Zgodnie z zasadą swobody 
administrowania i z przepisami Traktatów 
UE instytucje i podmioty zamawiające 
powinny mieć prawo swobodnego 
podejmowania decyzji o tym, w jaki 
sposób najlepiej zapewnić, zorganizować i 
zarządzać wykonaniem robót i usług, za 
które są odpowiedzialne, zgodnie z 
uregulowaniami prawnymi i metodami, 
które ich zdaniem są najskuteczniejsze dla 
zapewnienia wysokiej jakości, 
bezpieczeństwa i przystępnej ceny, a także 
równego traktowania i wspierania 
powszechnego dostępu i praw 
użytkowników w zakresie usług 
publicznych.

Or. en

Poprawka 19
Mojca Kleva

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie ogranicza 
swobody państw członkowskich w zakresie 
definiowania, zgodnie z prawem UE, 
usług użyteczności publicznej, sposobu ich 
organizacji i finansowania – zgodnie z 
przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej, a także tego, jakim 
obowiązkom powinny podlegać.

Or. en

Poprawka 20
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Niniejsza dyrektywa reguluje 
udzielanie koncesji. W związku z tym 
zarówno dyrektywa w sprawie zamówień 
publicznych, jak i dyrektywa w sprawie 
udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych, nie mają zastosowania do 
koncesji określonych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Poprawka 21
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania ani nie ma pośredniego 
wpływu na usługi użyteczności publicznej 
określone przez państwa członkowskie. 
Przepisy niniejszej dyrektywy zapewniają 
w każdym przypadku zachowanie roli 
usług użyteczności publicznej, w 
szczególności jako narzędzia wspierania 
spójności społecznej i terytorialnej.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 i Protokołem 26 do TFUE należy koniecznie w pełni zachować zadania 
użyteczności publicznej, w tym status prawny usługodawców (prywatnych lub publicznych), 
ich finansowanie, obowiązki i organizację. Usługi użyteczności publicznej należy całkowicie 
wyłączyć z zakresu dyrektywy, która nie powinna mieć na nie żadnego wpływu.
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Poprawka 22
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) „koncesja na usługi” oznacza umowę o 
charakterze odpłatnym zawieraną na 
piśmie, na mocy której co najmniej jedna 
instytucja zamawiająca lub co najmniej
jeden podmiot zamawiający zlecają
świadczenie usług, za które są 
odpowiedzialne, co najmniej jednemu 
wykonawcy, i w przypadku której 
wynagrodzenie za takie przekazanie zadań
stanowi albo wyłącznie prawo do
eksploatacji usług będących przedmiotem 
umowy, albo takie prawo wraz z 
płatnością. Jako koncesje nie powinny 
kwalifikować się natomiast niektóre akty 
państwa takie jak pozwolenia, 
upoważnienia i koncesje na mocy których 
państwo lub organ władz publicznych 
określa warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej, której przedmiotem jest 
prawo do świadczenia usług społecznych
lub prawo do zawierania umów, na mocy 
których zleceniodawca przyznaje 
wykonawcy prawo do eksploatacji 
niektórych domen publicznych lub 
zasobów, lub inne podobne prawa, pod 
warunkiem że akty te ustanawiają 
wyłącznie ogólne warunki ich 
wykorzystywania i nie nadają organowi 
władzy publicznej statusu odbiorcy 
konkretnych robót budowlanych lub usług 
wykonywanych przez drugą stronę 
umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Wciąż poważnie brakuje jasności, a co za tym idzie pewności prawnej, definicji koncesji na 
usługi. W każdym przypadku należy zapewnić, że suwerenna działalność, taka jak udzielanie 
koncesji i upoważnień lub polecenia i zadania orzeczone przez sąd, będą wyłączone z pojęcia 
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umowy koncesji. Procedury udzielania pozwoleń w państwach członkowskich, oparte na 
założeniu, że wszyscy usługodawcy spełniający określone ustawowe warunki wstępne są 
upoważnieni do świadczenia usług bez względu na ich strukturę prawą, nie powinny być 
uznawane za umowy koncesji na usługi. Przykładowo, w niektórych państwach członkowskich 
usługi społeczne są świadczone przez niezależnych usługodawców. Niezależni usługodawcy –
i w określonym zakresie także same środki – wymagają pozwolenia na mocy prawa 
społecznego. Pozwolenia takie powinny być wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy. 
Uwzględniając obecne brzmienie, nie jest to jednoznaczne.

Poprawka 23
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 24
Heide Rühle
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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.

Prawo do eksploatacji obiektu 
budowlanego lub świadczenia usług 
obejmuje przeniesienie na 
koncesjonariusza ryzyka ekonomicznego
związanego z tą eksploatacją, 
definiowanego jako ryzyko narażenia na 
niepewną sytuację rynkową. Uznaje się, że 
koncesjonariusz przejmuje ryzyko 
ekonomiczne wykonywania koncesji w 
przypadku gdy w normalnych warunkach 
prowadzenia działalności nie ma 
gwarancji odzyskania poniesionych 
nakładów inwestycyjnych ani kosztów 
poniesionych w związku z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług będących 
przedmiotem koncesji, jednak w 
przypadku gdy ryzyko ekonomiczne w 
odniesieniu do niektórych rynków jest od 
początku ograniczone, i jako takie jest w 
pełni przeniesione na koncesjonariusza, 
takie warunki nie wykluczają 
zakwalifikowania umowy jako koncesji.

Or. en

Poprawka 25
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyznanie prawa do eksploatacji obiektu 
budowlanego lub świadczenia usług, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 7 
obejmuje przeniesienie na 
koncesjonariusza zasadniczej części ryzyka 
ekonomicznego wykonywania koncesji.
Uznaje się, że koncesjonariusz przejmuje 

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 
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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.

zasadniczą część ryzyka ekonomicznego 
wykonywania koncesji, jeśli nie ma 
gwarancji odzyskania poniesionych 
nakładów inwestycyjnych ani kosztów 
poniesionych w związku z eksploatacją 
obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług będących 
przedmiotem koncesji. Z góry obniżone 
ryzyko związane z prowadzeniem 
działalności nie stanowi w tym wypadku 
przeszkody.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie WAZV Gotha 
(C-206/08), zgodnie z którym o koncesjach można mówić również wtedy, kiedy ryzyko 
koncesjonariusza jest z góry obniżone wskutek obowiązujących przepisów prawa publicznego.

Poprawka 26
Mojca Kleva

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 przypadku koncesji obowiązujących 
przez okres do 5 lat:

Or. en

Poprawka 27
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do następujących koncesji, których 
wartość wynosi nie mniej niż 10 000 000 
EUR w przypadku koncesji 
obowiązujących przez okres 
przekraczający 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 28
Mojca Kleva

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 przyznane na okres 
do 5 lat, których wartość wynosi nie mniej 
niż 2 500,000 EUR, lecz nie więcej niż 
5 000 000 EUR, inne niż usługi społeczne i 
inne szczególne usługi, podlegają 
obowiązkowi publikacji ogłoszenia 
o udzieleniu koncesji zgodnie z art. 27 i 28.
Koncesje na usługi przyznane na okres 
dłuższy niż 2 lata, których wartość wynosi 
nie mniej niż 5 000 000 EUR, lecz nie 
więcej niż 10 000 000 EUR, inne niż 
usługi społeczne i inne szczególne usługi, 
podlegają obowiązkowi publikacji 
ogłoszenia o udzieleniu koncesji zgodnie 
z art. 27 i 28.

Or. en
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Poprawka 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 30
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs
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Uzasadnienie

Zastosowanie zasady proporcjonalności w odniesieniu do niektórych instytucji wymienionych 
we wniosku w sprawie dyrektywy może być wręcz ryzykowne.

Poprawka 31
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 32
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) są udzielane przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający 
wykonawcy na podstawie prawa 
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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,

Or. en

Poprawka 33
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dotyczą działalności, która w chwili 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
podlega taryfikacji regulowanej na 
szczeblu krajowym zgodnie z przepisami 
ustawowymi lub wykonawczymi.

Or. en

Poprawka 34
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 35
Giommaria Uggias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 36
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym;

Or. de

Uzasadnienie

Protokół nr 26 do traktatu z Lizbony wyraźnie uznaje prawo samorządu regionalnego i 
lokalnego do zarządzania usługami publicznymi oraz daje organom znaczną swobodę, jeżeli 
chodzi o udostępnianie, zlecanie i organizowanie tych usług w sposób możliwie najlepiej 
zaspokajający potrzeby użytkowników. W związku z tym dyrektywa nie może mieć 
zastosowania do tych usług.
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Poprawka 37
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 38
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 39
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 40
Mojca Kleva

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), a także operacji, które służą 
pozyskiwaniu środków finansowych lub 
kapitału przez instytucje zamawiające;

Or. en

Poprawka 41
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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
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(EFSF); (EFSF) i transakcji służących 
pozyskiwaniu środków finansowych lub 
kapitału przez instytucje zamawiające;

Or. de

Poprawka 42
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) umów o pracę; e) umów o pracę i obowiązkowych umów 
w zakresie ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 43
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

g) usług transportowych w zakresie, w 
jakim są one regulowane przez inne 
instrumenty wspólnotowe;

Or. en

Poprawka 44
Heide Rühle

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

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

Or. en

Poprawka 45
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 46
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) usług pomocy społecznej i opieki 
zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 47
Heide Rühle

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

gd) usług o charakterze nieekonomicznym 
świadczonych w interesie ogólnym.

Or. en

Poprawka 48
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 49
Peter Simon

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

Or. de

Poprawka 50
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 51
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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decyzje kontrolowanej osoby prawnej.

Or. de

Poprawka 52
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 53
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 54
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 55
Peter Simon

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

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

skreślona

Or. de

Poprawka 56
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) w skład organów decyzyjnych 
kontrolowanej osoby prawnej wchodzą 
przedstawiciele wszystkich 
uczestniczących instytucji zamawiających 
lub podmiotów zamawiających w 
rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1;
b) wspomniane instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające w rozumieniu 
art. 4 ust. 1 pkt 1 mogą wspólnie wywierać 
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
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Poprawka 57
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 58
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) umowa podlega wyłącznie względom 
interesu publicznego;

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

Or. de

Poprawka 59
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Poprawka 60
Peter Simon

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. de

Poprawka 61
Jan Březina

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. cs
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Poprawka 62
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. de

Poprawka 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Poprawka 64
Mojca Kleva
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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, lecz przed otrzymaniem ofert, 
dostosowywać wymogi minimalne i 
kryteria udzielenia koncesji bez 
wprowadzania korekty wymagającej 
ogólnego ogłoszenia, jeśli zmiana ta nie 
ma wpływu na oferentów. Instytucje 
zamawiające powinny poinformować o 
tym zainteresowanych oferentów i 
przewidzieć rozsądne przedłużenie 
terminu składania ofert.

Or. en

Poprawka 65
Mojca Kleva

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje zamawiające określają w 
ogłoszeniu o koncesji warunki udziału 

Instytucje zamawiające zawierają – w 
ogłoszeniu o koncesji, zaproszeniu do 
składania ofert lub w warunkach udziału
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dotyczące: – opis koncesji i kryteria jej udzielenia
dotyczące:

Or. en

Poprawka 66
Mojca Kleva

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przepisów, zasad i norm dotyczących
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, 
prawa socjalnego i prawa pracy, 
określonych w prawie unijnym i krajowym 
oraz w układach zbiorowych, które mają 
zastosowanie w miejscu wykonywania 
robót budowlanych, usług i dostaw.

Or. en

Poprawka 67
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Instytucje zamawiające ograniczają 
warunki udziału do tych, które są 
odpowiednie dla zagwarantowania, że 
kandydat lub oferent posiada zdolność 
prawną i finansową oraz zdolność 
handlową i techniczną niezbędne do 
wykonywania udzielanej koncesji. 
Wszystkie wymagania muszą być 
związane z przedmiotem koncesji i 
proporcjonalne do niego, 
niedyskryminujące, a w razie konieczności 
mogą im towarzyszyć minimalne wymogi.
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Or. en

Poprawka 68
Mojca Kleva

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 69
Mojca Kleva

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 70
Mojca Kleva
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w przypadku stwierdzenia 
jakiegokolwiek poważnego naruszenia 
przepisów, zasad i norm dotyczących 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, 
prawa socjalnego i prawa pracy, 
określonych w prawie unijnym i krajowym 
oraz w układach zbiorowych, które mają 
zastosowanie w miejscu wykonywania 
robót budowlanych, usług i dostaw.

Or. en

Poprawka 71
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Poprawka 72
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. cs

Poprawka 73
Mojca Kleva

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, interes 
społeczny, aspekty środowiskowe oraz 
innowacyjny charakter;

Or. en

Poprawka 74
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

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

Poprawka 75
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 76
Peter Simon

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. de

Poprawka 77
Peter Simon
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odniesieniu do wody: Niniejsza 
dyrektywa ma również zastosowanie do 
koncesji, które są udzielane bądź 
organizowane przez podmioty wykonujące 
jeden z rodzajów działalności 
wymienionych powyżej i które są związane 
z jednym z poniższych działań: Dostawy 
wody pitnej do sieci zapewniających 
usługi dla odbiorców publicznych przez 
podmiot zamawiający w rozumieniu art. 4 
ust. 1 pkt 1 i 2 nie są uważane za 
odpowiednią działalność w rozumieniu 
pkt 1, jeżeli spełnione są wszystkie 
następujące warunki:

skreślony

a) zapewniania lub obsługi stałych sieci 
przeznaczonych do świadczenia usług dla 
odbiorców publicznych w związku z 
produkcją, transportem lub dystrybucją 
wody pitnej;
b) dostaw wody pitnej do takich sieci.
c) projektami dotyczącymi inżynierii 
wodnej, nawadniania lub melioracji, pod 
warunkiem że ilość wody wykorzystywanej 
do celów dostaw wody pitnej stanowi 
ponad 20 % łącznej ilości wody dostępnej 
dzięki wspomnianym projektom lub 
instalacjom nawadniającym lub 
melioracyjnym;
d) odprowadzaniem lub oczyszczaniem 
ścieków.
e) produkcja wody pitnej przez dany 
podmiot ma miejsce, gdyż jej zużycie jest 
niezbędne do prowadzenia innego rodzaju 
działalności niż wymienione w pkt 1–4 
niniejszego załącznika;
f) dostawy do publicznej sieci uzależnione 
są wyłącznie od własnego zużycia danego 
podmiotu i nie przekraczają 30 % 
wielkości jego łącznej produkcji wody 
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pitnej, ustalonej na podstawie średniego 
poziomu w trzech poprzednich latach, 
łącznie z rokiem bieżącym.

Or. de


