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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie Zielonej księgi Komisji w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz 
prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji
(COM(2004)0327 - 2006/2043(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Zieloną księgę Komisji w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz 
prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji (COM(2004)0327),

– uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności art. 5 ust. 
2 dotyczący zasady pomocniczości oraz art. 43-49 dotyczące swobody przedsiębiorczości, 
swobody świadczenia usług oraz wynikające z nich zasady przejrzystości, równego 
traktowania, proporcjonalności i wzajemnego uznawania,

– uwzględniając istniejące dyrektywy dotyczące zamówień publicznych,

– uwzględniając Europejską kartę samorządu terytorialnego Rady Europy z dnia 15 
października 1985 r.,

– uwzględniając art. I-5 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) reprezentują rozmaite formy 
współpracy pomiędzy władzami publicznymi a przedsiębiorstwami prywatnymi 
realizującymi projekty leżące w interesie ogółu,

B. mając na uwadze, że dotychczas brak definicji obowiązującej w całej Europie, a także nie 
istnieją w obowiązującym prawie wspólnotowym szczególne przepisy obejmujące 
wszystkie zróżnicowane formy PPP,

C. mając na uwadze, że PPP często stanowią konstrukcje skomplikowane pod względem 
prawnym i finansowym, budowane przez przedsiębiorstwa prywatne i władze publiczne w 
celu wspólnej realizacji projektów infrastrukturalnych lub w celu świadczenia usług 
publicznych,

D. mając na uwadze, że PPP nie stanowią kroku w kierunku prywatyzacji zadań publicznych,

E. mając na uwadze, że współpraca pomiędzy państwem a podmiotami gospodarczymi może 
prowadzić do efektów synergicznych, umożliwia wydajniejsze gospodarowanie finansami 
publicznymi, a w okresie, gdy budżet publiczny jest ograniczony, może służyć jako 
alternatywa do prywatyzacji i dzięki pozyskiwaniu specjalistycznej wiedzy z sektora 
prywatnego przyczynić się do modernizacji administracji,

F. mając na uwadze, że PPP zasadniczo podlegają zakresowi stosowania przepisów traktatu 
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dotyczących rynku wewnętrznego, a w szczególności zasadom przejrzystości, równego 
traktowania, proporcjonalności i wzajemnego uznawania oraz wtórnym przepisom prawa 
o zamówieniach publicznych,

G. mając na uwadze, że PPP nie mogą ograniczać prawa terytorialnej lub regionalnej władzy 
organizacyjnej, jeżeli jest ono ugruntowane w państwach członkowskich,

H. mając na uwadze, że PPP stanowią możliwą formę organizacji wypełniania zadań sektora 
publicznego i że sektor publiczny musi także w przyszłości mieć możliwość decydowania, 
czy chce wypełniać zadanie samodzielnie za pomocą własnych przedsiębiorstw, czy przez 
prywatne osoby trzecie,

Uwagi ogólne

1. z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie przez Komisję Zielonej księgi w sprawie 
partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego w zakresie zamówień 
publicznych i koncesji, sprawozdania w sprawie konsultacji publicznych w sprawie 
przedmiotowej zielonej księgi oraz komunikatu w sprawie możliwych działań w zakresie 
PPP;

2. sprzeciwia się stworzeniu własnego systemu prawnego dla PPP, uważa jednak za 
konieczne inicjatywy ustawodawcze w zakresie udzielania koncesji na wykonanie usług i 
zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych (IPPP);

3. popiera okresy przejściowe dla istniejących umów, które zostały zawarte w dobrej wierze 
zgodnie z prawodawstwem krajowym, w celu uniknięcia niepewności prawnej;

4. uznaje stosowanie prawa o zamówieniach publicznych za konieczne zwłaszcza wtedy, 
gdy zachodzi potrzeba wyboru partnera prywatnego;

5. podkreśla znaczenie przejrzystości, która musi mieć miejsce w gospodarowaniu finansami 
publicznymi, przy czym do zakresu przejrzystości powinno także należeć prawo 
wybranych przedstawicieli do wglądu w umowy i akta;

6. jest zdania, że przejrzyste zasady udzielania zamówień publicznych służą korzyści 
obywateli, efektywnej konkurencji i ochronie przed korupcją;

7. zaleca przy tworzeniu PPP zapewnienie wiążących zobowiązań do odpowiedzialności 
publicznej wobec obywateli w celu zagwarantowania bezpieczeństwa, wydajności i 
standardów jakości;

8. zaleca państwom członkowskim ułatwienie pracy sektora publicznego poprzez umowy 
wzorcowe oraz zintensyfikowanie kształcenia decydentów wybierających prywatnych 
partnerów do PPP;

9. oczekuje, że państwa członkowskie podejmą środki, aby odpowiednio wcześnie i w 
sposób delikatny zająć się skutkami, jakie dotkną pracowników danej jednostki 
terytorialnej;
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10. sprzeciwia się stworzeniu europejskiej agencji do spraw PPP, jednak z zadowoleniem 
przyjmuje inne formy wymiany doświadczeń, np. stworzenie sieci krajowych i 
regionalnych ośrodków kompetencyjnych PPP;

11. wyraża ubolewanie, że w kwestii udzielania zamówień poniżej wartości progowych 
Komisja wybrała formę komunikatu i zamiast tego uważa za konieczną współdecyzję 
Parlamentu i Rady;

PPP jako zamówienia publiczne

12. przychyla się do zdania Komisji, że wybór prywatnych partnerów przy udzielaniu 
publicznych zamówień budowlanych lub usługowych zasadniczo określany jest zgodnie z 
dyrektywami dotyczącymi zamówień publicznych;

13. jest zdania, że władze publiczne muszą mieć możliwość wyboru pomiędzy procedurą 
otwartą i zamkniętą;

14. uważa, że z przyczyn przejrzystości procedura negocjacyjna powinna być ograniczona do 
takich wyjątkowych sytuacji, w których nie ma możliwości oszacowania na początku 
rodzaju i zakresu prac;

15. opowiada się za tym, aby z przyczyn elastyczności udzielanie zamówień odbywało się 
zasadniczo w drodze dialogu konkurencyjnego i wzywa Komisję do dokładnego 
określenia przewidywanego warunku stosowania „prawnej i finansowej złożoności“; jest 
zdania, że należy przy tym wykluczyć możliwość opublikowania poufnych informacji 
przez uczestnika procedury;

PPP jako koncesje

16. przyjmuje z zadowoleniem chęć Komisji do działania ustawodawczego przy udzielaniu 
koncesji po przeprowadzeniu szczegółowej oceny wpływu; jest zdania, że w ten sposób 
możliwe będzie przeciwdziałanie istniejącej niepewności prawnej i wzmocnienie 
konkurencji;

17. oczekuje od ewentualnego aktu legislacyjnego jasnej definicji koncesji uwzględniającej
rozróżnienie od zamówień publicznych oraz określenia obiektywnie sprawdzalnych 
kryteriów wyboru;

18. jest zdania, że koncesje powinny mieć ograniczony czas trwania, aby konkurenci nie 
pozostawali niepotrzebnie zbyt długo wyłączeni z konkurencji;

19. uważa dialog konkurencyjny, także w zakresie koncesji, za odpowiednią procedurę 
udzielania zamówień, której elastyczność regularnie spełnia swoje zadanie wobec 
złożoności koncesji, nie naruszając zasad przejrzystości, równego traktowania i 
proporcjonalności;
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20. wspiera Komisję w przeprowadzaniu badania możliwości stworzenia na podstawie 
umowy dla wszystkich PPP jednolitych zasad udzielania zamówień, niezależnie od 
kwalifikacji danego PPP jako zamówienia publicznego lub koncesji;

Zinstytucjonalizowane PPP (IPPP) i stosunki wewnętrzne

21. popiera dążenie Komisji do działania wobec oczywistej niepewności prawnej w zakresie 
IPPP;

22. uważa jednak komunikat wyjaśniający za niewłaściwy instrument i uważa za konieczną 
współdecyzję Parlamentu i Rady;

23. wzywa Komisję do podjęcia w zamian inicjatywy legislacyjnej, w ramach której należy 
dokonać doprecyzowania lub uzupełnienia istniejących dyrektyw dotyczących zamówień 
publicznych w odniesieniu do zagadnień IPPP i stosunków wewnętrznych;

24. uważa za konieczne, z powodu nakazu przejrzystości i zakazu dyskryminacji, aby przy 
tworzeniu nowego IPPP stosowano prawo dotyczące udzielania zamówień, jeżeli 
stworzenie takiego IPPP wiąże się z przekazaniem zamówienia publicznego, koncesji lub 
innych zadań publicznych przedsiębiorstwu prywatnemu; jest zdania, że ta sama zasada 
powinna obowiązywać w przypadku tworzenia IPPP poprzez sprzedaż udziałów 
przedsiębiorstwa publicznego;

25. rozumie związaną z nadmiernym orzecznictwem ogólną niepewność prawną przy 
stosowaniu kryteriów stosunków wewnętrznych i dlatego wzywa Komisję do opracowania 
kryteriów umożliwiających podmiotom terytorialnym swobodę decyzji;

26. jest zdania, że jeżeli pierwszy przetarg w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa z 
mieszanym kapitałem jest precyzyjny i obszerny, nie jest konieczny drugi przetarg;

Współpraca między podmiotami terytorialnymi

27. przyjmuje z zadowoleniem formy współpracy na szczeblu terytorialnym w postaci 
terytorialnej władzy organizacyjnej i wydajnych działań administracyjnych 
podejmowanych między innymi w celu osiągnięcia efektów synergicznych;

28. uważa stan niepewności prawnej w tym zakresie, który powstał przede wszystkim przez 
orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-84/03 (Komisja 
przeciwko Hiszpanii), za niemożliwy do przyjęcia i wzywa Komisję do działania 
legislacyjnego;

29. wzywa Komisję do opracowania kryteriów rozróżniających formy współpracy między 
podmiotami terytorialnymi niepodlegające prawu o zamówieniach publicznych od form 
współpracy między podmiotami terytorialnymi mającej znaczenie dla rynku 
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wewnętrznego; jest zdania, że takim kryterium może być rozszerzenie przestrzenne lub 
też zapewnienie klauzuli de minimis zapożyczonej z prawa dotyczącego konkurencji;

30. odrzuca stosowanie prawa o zamówieniach publicznych w przypadkach, gdy podmioty 
terytorialne chcą realizować zadania wspólnie z innymi podmiotami terytorialnymi w 
ramach własnego obszaru działania bez oferowania świadczenia danych usług innym 
osobom trzecim działającym na rynku;

31. uważa w tym kontekście rozróżnienie pomiędzy delegowaniem a zlecaniem za 
niestosowne i odrzuca w obu przypadkach stosowanie prawa o zamówieniach 
publicznych;

32. uważa jednak stosowanie prawa o zamówieniach publicznych za konieczne zawsze wtedy, 
gdy podmioty prywatne oferują na rynku usługi w ramach współpracy między 
podmiotami terytorialnymi lub gdy zadania publiczne zlecane są podmiotom prywatnym 
lub innym podmiotom terytorialnym poza współpracą między podmiotami terytorialnymi.

o
o o

33. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów.
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UZASADNIENIE

Uwagi ogólne

W ostatnich latach PPP cieszą się w całej Europie coraz większym powodzeniem. Przy tym 
modele w poszczególnych państwach członkowskich znacznie się od siebie różnią w 
zależności od krajowych ram prawnych i sektorów, w których stosuje się PPP. Ponieważ 
obecnie nie istnieje jednolita europejska definicja PPP, pojęcie to reprezentuje ogólny opis 
porozumień między instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym. Porozumienia dotyczą 
działań publicznych w zakresie infrastruktury lub usług publicznych. Prawidłowe 
wykorzystanie PPP prowadzi z reguły do zmniejszenia kosztów cyklu życia, lepszego 
rozłożenia ryzyka, szybszej realizacji prac i usług publicznych, poprawy jakości i 
oszczędności.

Przyglądając się bliżej tej kwestii, uwagę przyciąga fakt, że stan rozwoju PPP w Unii 
Europejskiej jest bardzo zróżnicowany. Ogólnie rzecz biorąc rozróżnia się trzy grupy państw 
członkowskich: grupa czołowa, do której należą Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Irlandia i 
Włochy, grupa pośrednia oraz grupa państw o niewielkim doświadczeniu w tym zakresie. 
Państwa środkowo- i wschodnioeuropejskie z powodu swoich specyficznych cech 
gospodarczych i politycznych stanowią osobną grupę. PPP odgrywają w tych państwach 
szczególnie istotną rolę w tworzeniu nowoczesnej infrastruktury.
Wymieniona wyżej grupa czołowa państw członkowskich odznacza się szerokim
doświadczeniem w różnych sektorach, począwszy od działań w dziedzinie infrastruktury 
kolejowej i drogowej aż po projekty w zakresie systemu opieki zdrowotnej, edukacji i 
więziennictwa. Ponadto państwa te często mają jasne wyobrażenie o zaletach i wadach 
projektów PPP w poszczególnych sektorach. Nierzadko istnieją już specjalne ustawy na 
szczeblu krajowym lub regionalnym i opracowane zostały konkretne metody oceny służące 
pomiarowi ich skuteczności. Inne państwa, takie jak Irlandia, stworzyły własne działy 
administracji w celu opracowania i scentralizowania „ekspertyzy PPP”.

W szczególności z doświadczeń Wielkiej Brytanii, którą można określić jako „kraj 
pionierski” w stosowaniu PPP, a także innych państw, można na obecną chwilę wyciągnąć 
następujące wnioski:

- Wydaje się, że niektóre sektory lepiej nadają się do stosowania modeli PPP niż inne. 
Projekty z zakresu infrastruktury kolejowej i drogowej z reguły wytworzyły mierzalną 
wartość dodaną. Wkrótce okaże się, czy podobne wyniki możliwe są do osiągnięcia w 
zakresie opieki zdrowotnej i edukacji, a także w innych dziedzinach. W tej chwili 
ostateczna ocena jest jeszcze niemożliwa, ponieważ umowy obowiązują dopiero od 
niedawna. Wydaje się jednak, że sektory ulegające szybkim przemianom 
technologicznym, takie jak dziedzina IT, nie nadają się do stosowania projektów PPP. 
Niemal niemożliwe jest ustalenie na dłuższy okres wiarygodnych standardów jakości,
nie utrudniając możliwych innowacji i poprawy jakości usług.

- Ważny jest odpowiedni wybór parametrów w celu zmierzenia stosunku kosztów do 
korzyści w przypadku projektów PPP.

- Okazuje się, że podejmowanie PPP ma często charakter nadrzędny w stosunku do
tradycyjnego sposobu udzielania zamówień w fazie planowania i budowy, jednak 
częściowo wykazuje ono znaczne trudności w fazie funkcjonowania.



PR\626826PL.doc 9/14 PE 376.736v01

PL

- Ponadto konieczne są lepsze środki służące efektywnej kontroli i oddziaływaniu na 
wydajność realizacyjną sektora prywatnego. Należą tu także wiarygodne sankcje jak 
np. klauzule dotyczące potrącenia płatności lub wypowiedzenia umowy.

- Wreszcie krajowa sytuacja polityczna i istniejące kompetencje odgrywają kluczową 
rolę dla rozwoju i sukcesu PPP. Tworzenie wyspecjalizowanych działów w ramach 
administracji publicznej oraz poprawa kompetencji w zakresie zarządzania zarówno w 
sektorze prywatnym, jak i publicznym, doprowadzą prawdopodobnie do poprawy 
wyników w przyszłości. W wielu miejscach konieczna będzie zmiana mentalności 
wewnątrz administracji publicznej.

Reasumując, należy stwierdzić, że PPP to nie panaceum. PPP są trudne do zaplanowania, 
realizacji i zarządzania. Potrzeba długiego czasu, by widoczne były ich efekty. Tym 
ważniejsza jest zatem wcześniejsza szczegółowa kontrola co do tego, czy sektor publiczny 
powinien zawrzeć PPP i jak zostanie ono zorganizowane. Rządy powinny najpierw 
skoncentrować się na poprawie zdolności administracyjnych i metod oceny zamiast na 
rozszerzaniu stosowania PPP na inne sektory. Należy zapewnić, aby ryzyko w przypadku PPP 
było ponoszone przez tę stronę, która potrafi sobie z nimi najlepiej radzić, a korzyści 
wykorzystywane były w najbardziej efektywny sposób poprzez włączenie sektora 
prywatnego. Bez takiego podejścia sektorowi publicznemu grozi niebezpieczeństwo 
przeprowadzania projektów na zasadzie PPP z fałszywych względów, jak np. krótkotrwała 
poprawa stanu budżetu kosztem długotrwałej stabilności finansowej.

W odniesieniu do obecnych ram prawnych PPP należy stwierdzić, że nie istnieją szczególne 
przepisy prawa europejskiego ani w zakresie wyboru prywatnego partnera, ani fazy 
implementacji. Przy wyborze partnera obowiązują ogólne zasady traktatu WE oraz istniejące 
dyrektywy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Zgodnie z traktatem WE wszystkie 
umowy dotyczące udzielania zamówień przez instytucje państwowe podlegają ogólnym 
zasadom swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług zgodnie z art. 43-49 traktatu WE. 
Umowy PPP muszą zatem spełniać wymogi dotyczące przejrzystości, równego traktowania, 
proporcjonalności i wzajemnego uznawania. Ponadto umowy PPP kwalifikowane jako 
zamówienia publiczne podlegają stosowaniu ogólnych dyrektyw dotyczących udzielania 
zamówień. Dla koncesji na roboty budowlane obowiązują pewne przepisy szczegółowe, 
podczas gdy brak jest przepisów prawa wtórnego dla koncesji usługowych. W odniesieniu do 
wdrożenia PPP obowiązują przepisy krajowe, które muszą być zgodne z nadrzędnymi 
przepisami traktatu WE.

Wobec braku jednolitych ram prawnych dla PPP na szczeblu europejskim i niejednorodności 
przepisów krajowych powstaje pytanie, czy jednolite przepisy są konieczne w celu 
zapewnienia przejrzystości i bardziej efektywnej konkurencji pomiędzy podmiotami 
rynkowymi. W trakcie konsultacji, które nastąpiły po opublikowaniu zielonej księgi, 
nieznaczna większość uczestników wypowiedziała się przeciwko horyzontalnej regulacji PPP, 
poparła jednak inicjatywy w zakresie koncesji i IPPP, przy czym brak było zgodności co do 
formy.

Zasadniczo PPP stanowią formę udzielania zamówień publicznych. Jednak przede wszystkim 
z powodu rozprzestrzeniającego się orzecznictwa ETS powstała sytuacja niepewności 
prawnej, którą należy wyjaśnić. Potrzeba do tego inicjatyw ustawodawczych Komisji. Należy 
także starannie zbadać, gdzie możliwe jest ujednolicenie przepisów bez zacierania istotnych 
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różnic. Zasadniczo należy ostrożnie podejść do procesu ustawodawczego, ponieważ PPP 
często stanowią bardzo złożone porozumienia, których atrakcyjność może być utrzymana 
tylko na tle elastycznych przepisów. Jeśli chodzi o rodzaj działań, działania ustawodawcze są 
stosowniejsze niż komunikaty. Nawet przy zrozumieniu wątpliwości Komisji co do tego, że 
dyrektywy dotyczące publicznego udzielania zamówień zostały przyjęte dopiero przed 
dwoma laty i w wielu państwach nie dokonano jeszcze ich transpozycji, znaczenie zagadnień 
podlegających regulacji wymaga współdecyzji Parlamentu Europejskiego i Rady. Z 
naciskiem odrzuca się stworzenie prawa miękkiego („soft law”). Ponadto komunikaty 
interpretacyjne nie przynoszą pożądanej jasności prawnej, lecz przeciwnie, doprowadzą do 
dalszych procesów przed ETS.

W aspekcie polityki porządkowej należy reprezentować jasne stanowisko, że wszędzie tam, 
gdzie wybierani są partnerzy prywatni, konieczny jest wybór przejrzystych procedur. Obok 
wymagań przejrzystości i uczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami rynkowymi 
uzasadnienie polega na tym, że prywatne podmioty gospodarcze i sektor publiczny kierują się 
z zasady odmiennymi interesami. Inaczej należy natomiast oceniać współpracę między 
jednostkami terytorialnymi stanowiącą wyraz terytorialnej władzy organizacyjnej. Ponieważ 
problemy w zależności od kręgu zagadnień w ramach PPP są różne, należy omówić je osobno 
poniżej.

PPP jako zamówienia publiczne

W przypadku PPP charakteryzowanych jako zamówienia publiczne chodzi przede wszystkim 
o kwestię procedury udzielania zamówień.
Dzięki dialogowi konkurencyjnemu obok znanych procedur otwartych, zamkniętych i 
negocjacyjnych przy udzielaniu zamówień powyżej wartości progowych pojawiła się nowa 
procedura udzielania zamówień. Procedura ta łączy elementy procedury przetargowej z 
elementami procedury negocjacyjnej. Stanowi ona wsparcie dla procedury otwartej i 
zamkniętej, jednocześnie jest jednak nadrzędna do procedury negocjacyjnej. Państwa 
członkowskie mogą korzystać z dialogu konkurencyjnego w przypadku udzielania 
szczególnie złożonych zamówień. Bliższe określenie pojęcia szczególnej złożoności sprawia 
jednak trudności. Ma ona miejsce, gdy pomiot publiczny udzielający zamówienia

- obiektywnie nie jest w stanie podać środków technicznych, za pomocą których mogą 
zostać zaspokojone jego potrzeby i cele i / lub

- obiektywnie nie jest w stanie podać warunków prawnych i / lub finansowych 
przedsięwzięcia.

W ten sposób powstaje pytanie, czy w przypadku podejmowania PPP regularnie występuje 
cecha szczególnie złożonego charakteru. Należy w tym miejscu nadmienić, że projekty 
realizowane na zasadzie PPP są wprawdzie często szczególnie złożone, jednak nie musi to 
być regułą. Należy raczej oceniać poszczególne przypadki. W każdym razie można 
stwierdzić, że procedura dialogu konkurencyjnego jest zasadniczo godna preferowania w 
przypadku udzielania zamówień w zakresie PPP, ponieważ łączy zalety procedury zamkniętej 
z zaletami procedury negocjacyjnej. Dzięki swojej elastyczności umożliwia ona 
opracowywanie optymalnych rozwiązań przy wysokiej presji konkurencji. Do jej wad należą 
wprawdzie stopień złożoności i nakłady ze strony wszystkich uczestników, jednak wyrównuje 
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je wysoka przejrzystość w porównaniu z procedurą negocjacyjną. W ten sposób zmniejsza się 
zagrożenie sposobem postępowania niezgodnym z zasadami konkurencji. Komisja powinna 
sprecyzować pojęcie „złożoności prawnej i finansowej” w celu ułatwienia stosowania 
procedury.

PPP jako koncesje

Jeden z głównych punktów obecnej dyskusji dotyczącej PPP dotyczy kwestii, czy należy 
stworzyć przepisy ogólnowspólnotowe, a jeżeli tak, to czy powinny one istnieć osobno, czy 
należy je połączyć z zamówieniami publicznymi. Kilka lat wcześniej Komisja wydała już 
komunikat interpretacyjny w zakresie koncesji w prawie wspólnotowym. Z powodu wyniku 
konsultacji Komisja zdecydowała o uprzednim przeprowadzeniu oceny wpływu, zanim 
opublikuje kolejny komunikat interpretacyjny lub wniosek dotyczący dyrektywy. Taki sposób 
postępowania należy przyjąć z zadowoleniem.

Fakt, że w tej dziedzinie brak jest obowiązku koordynacji przepisów oraz że nieliczne 
państwa członkowskie wyrażają chęć uregulowania prawnego koncesji usługowych, 
sprzeczny jest z ogólnowspólnotowym otwarciem odpowiednich rynków. Sytuacja ta nie 
tylko wiąże się z utratą konkurencji, lecz także prowadzi do powstania niepewności prawnej. 
Przede wszystkim jest ona spowodowana trudnościami w odróżnieniu, ponieważ w przypadku 
złożonych przedsięwzięć w zakresie PPP rozróżnienie pomiędzy koncesją usługową a 
zamówieniem na usługi nie zawsze jest łatwe.

W ten sposób decydującą zaletą prawnego uregulowania procedury udzielania koncesji jest 
związane z tym ogólnoeuropejskie bezpieczeństwo prawne. Bezpieczeństwo prawne oznacza 
natomiast bezpieczeństwo inwestycyjne, które z kolei pozytywnie oddziałuje na konkurencję. 
Uregulowanie prawne koncesji powinno określać konkretną procedurę ich udzielania 
uwzględniającą cechy charakterystyczne takiej formy prawnej. Podkreślałoby ono, że władze 
nie mogą przyznać przedsiębiorstwu koncesji bez konkurencyjnej procedury wyboru. Taka 
konkurencja z reguły prowadzi w interesie podatników do niższych cen przy jednakowej lub 
nawet lepszej jakości usługi. Jednak dopóki nie zostanie uwzględniona konieczność 
uregulowania prawnego, nasuwa się podejrzenie, że koncesje usługowe służą „ucieczce z 
prawa dotyczącego udzielania zamówień”.

Zinstytucjonalizowane PPP (IPPP) i stosunki wewnętrzne

W przypadku IPPP chodzi o wspólne „podmioty gospodarcze” pomiędzy partnerami 
prywatnymi i publicznymi. Ich zadanie polega na udostępnianiu lub świadczeniu usług 
publicznych, z reguły w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych. Zinstytucjonalizowane PPP 
mogą być nawiązywane poprzez zakładanie przedsiębiorstw z kapitałem mieszanym, lecz 
także w przypadku, gdy podmiot prywatny przejmie kontrolę nad byłym przedsiębiorstwem 
publicznym, czyli poprzez przejęcie udziałów.

W tym miejscu powstaje pytanie, czy oba te procesy, założenie i przejęcie udziałów, są 
istotne z punktu widzenia prawa dotyczącego udzielania zamówień. Według Komisji 
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prywatny partner przedsiębiorstwa musi w kontekście danych zadań być wybierany w sposób 
przejrzysty i niedyskryminujący, niezależnie od konkretnej formy zamówienia zgodnie z 
dyrektywami dotyczącymi udzielania zamówień lub z traktatem WE. Należy zgodzić się z 
tym stanowiskiem Komisji, ponieważ tylko wybór partnera zgodnie z obiektywnymi 
kryteriami gwarantuje uczciwą konkurencję. Po wybraniu prywatnego partnera 
przedsiębiorstwa z kapitałem mieszanym dalsze przetargi dotyczące danego zamówienia 
byłyby już niepotrzebną biurokracją. W ten sposób należy unikać podwójnych przetargów.

Do powyższego kręgu zagadnień należy także pytanie, czy udzielenie zamówienia
publicznego lub koncesji przedsiębiorstwu z kapitałem mieszanym wymaga procedury 
przetargowej (tzw. problematyka stosunków wewnętrznych). Kryteria wskazujące w tej 
sprawie zostały stworzone w tym przypadku przez orzeczenia ETS „Teckal” i „Stadt Halle”.

Zgodnie z orzeczeniem w sprawie Teckal udział podmiotu udzielającego zamówienia w 
przedsiębiorstwie z kapitałem mieszanym nie uzasadnia odstąpienia od zasad udzielania 
zamówień. Decydujące jest udzielenie zamówienia samodzielnej osobie prawnej. Zgodnie z 
tym odstąpienie od prawa dotyczącego udzielania zamówień byłoby uzasadnione wtedy, 
gdyby podmiot udzielający zamówienia posiadał nad przedsiębiorstwem z mieszanym 
kapitałem kontrolę taką jak nad własną jednostką i gdyby przedsiębiorstwo działało głównie 
dla tego podmiotu publicznego. Oba kryteria muszą zostać spełnione w sposób kumulatywny, 
aby miało miejsce zrównanie z wewnętrznymi jednostkami zleceniodawcy. Dalsze 
doprecyzowanie miało miejsce w przypadku orzeczenia w sprawie Stadt Halle. ETS 
zdecydował, „że publiczni zleceniodawcy mogą udzielić zlecenia swojemu przedsiębiorstwu 
pomijając przepisy dotyczące udzielania zamówień, jeżeli posiadają 100% kapitału tego 
przedsiębiorstwa”, a więc brak całkowicie prywatnego udziału w przedsiębiorstwie. Tylko 
wtedy według ETS zleceniodawca posiada nad przedsiębiorstwem kontrolę taką jak nad 
własną jednostką.

Z takim orzecznictwem należy zgodzić się z dwóch powodów. Po pierwsze ulokowanie 
prywatnego kapitału w przedsiębiorstwie opiera się na kwestiach związanych z interesami 
prywatnymi, wiąże się więc z innymi celami niż interes publiczny. Po drugie, udzielenie 
zamówienia publicznego przedsiębiorstwu z mieszanym kapitałem bez przetargu byłoby 
niezgodne z celem niezakłóconej konkurencji i zasadą równego traktowania interesantów. 
Taka procedura dawałaby przewagę nad konkurentami firmie prywatnej mającej udział w 
kapitale przedsiębiorstwa mieszanego.

Współpraca między jednostkami terytorialnymi

Zgodnie z orzeczeniem ETS z dnia 13 stycznia 2005 r. (Komisja/Hiszpania) porozumienia o 
współpracy pomiędzy organami regionalnymi nie mogą być wyłączone z zakresu 
obowiązywania prawa dotyczącego zamówień publicznych. Prawo to obowiązuje zawsze, gdy 
dwie prawnie różne osoby zawierają odpłatną umowę. Status zainteresowanych osób nie jest 
istotny. Może chodzić również o organy regionalne. Wyrok wywołał wśród europejskich 
podmiotów terytorialnych debatę wokół pytania, czy lub w jakich przypadkach formy 
współpracy między jednostkami terytorialnymi podlegają prawu dotyczącemu udzielania 
zamówień.
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Odpowiedź na to pytanie musi wynikać z opisu organizacji społeczeństwa. Charakterystyczne 
dla porządku prawnego w społecznościach Europy i państw członkowskich jest oddzielenie 
państwa od społeczeństwa. Podczas gdy społeczeństwo, do którego należy także gospodarka, 
charakteryzuje się wolnością, autonomią prywatną i rynkiem, państwo ze wszystkimi jego 
strukturami należy postrzegać jako zorganizowaną jednostkę posiadającą władzę i 
podejmującą decyzje. Specyfika państwa zorganizowanego federalnie polega na tym, że jego 
poszczególne podstruktury posiadają własną osobowość prawną różniącą się od 
ogólnopaństwowej. W kontekście odróżnienia od społeczeństwa pozostają one jednak częścią 
państwowości. Zasady współpracy poszczególnych władz pomiędzy sobą są elementem 
krajowej organizacji administracyjnej tak jak umowy prawa publicznego, a więc należy je 
zdecydowanie odróżniać od tzw. umów prawnych typu subordynacyjnego pomiędzy 
administracją a obywatelami.

Na tym tle w przypadku współpracy między jednostkami terytorialnymi chodzi zasadniczo o 
porozumienie co do kompetencji wewnątrz organizacji administracyjnej państwa 
członkowskiego. Według Komisji UE ma miejsce „wewnętrzne nowe uporządkowanie 
uprawnień państwowych”. W ten sposób w przypadku przekazywania zadań pomiędzy 
podmiotami terytorialnymi nie chodzi o procesy nabywania od osób trzecich, lecz o 
wewnątrzpaństwowe działania organizacyjne. Zadanie przyporządkowywane jest wewnątrz 
państwa innemu organowi. W tym zakresie UE nie posiada kompetencji zgodnie z zasadą 
enumeratywnego upoważnienia jednostkowego. Krajowa organizacja administracyjna jest 
raczej wyłączona zgodnie z zasadą autonomii zgodnej z procedurą i organizacyjnej UE, także 
według ETS. Gdyby takie przypadki reorganizacji w realizacji zadań wewnątrz ogólnej 
organizacji państwowej traktowano rzeczywiście jako podlegające prawu dotyczącemu 
udzielania zamówień, byłoby to równoznaczne z pośrednim obowiązkiem prywatyzacji. Jest 
to jednak niepożądane, ponieważ państwo posiada prawo do decyzji, czy chce świadczyć
usługi samodzielnie, czy zlecić je na rynku osobom trzecim. Prawo dotyczące udzielania 
zamówień publicznych jest prawem wynikającym z prywatyzacji. Poza tym taka myśl byłaby 
sprzeczna z art. 295 TWE, zgodnie z którym traktat WE nie narusza prawa własności w 
państwach członkowskich.

Prawo terytorialnej władzy organizacyjnej jest zagwarantowane na szczeblu krajowym jak i 
na europejskim. Z europejskiego punktu widzenia wynika ono z jednej strony z idei 
pomocniczości zgodnie z art. 5 TWE, z drugiej zaś z art. 2 i 4 Europejskiej karty samorządu 
terytorialnego. Także traktat konstytucyjny UE uznaje wyraźnie samorządy regionalne i 
terytorialne i powiązane z nimi struktury prawne organizacji państwowej w art. I-5, gdzie 
zapisane jest, że Unia szanuje tożsamość narodową państw członkowskich, nierozerwalnie 
związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w 
odniesieniu do samorządu lokalnego i regionalnego.

Oczywiście nie każde porozumienie pomiędzy władzami może być zwolnione per se ze 
stosowania prawa dotyczącego udzielania zamówień. Konieczne jest raczej rozróżnienie 
pomiędzy działaniami czysto administracyjnymi i organizacyjnymi a umowami handlowymi 
w obrębie administracji. Do tych ostatnich stosuje się prawo dotyczące udzielania zamówień.

Także orzeczenie ETS z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie porozumień o współpracy w 
Hiszpanii zmusza do przyjęcia takiego stanowiska. Ostatecznie oznacza ono tylko, że 
porozumienia wewnątrz organizacji państwowej nie mogą być z góry i generalnie wykluczone 
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z zakresu obowiązywania prawa dotyczącego udzielania zamówień.

Komisja powinna na podstawie przedstawionego punktu widzenia opracować kryteria w celu 
zlikwidowania istniejącej niepewności prawnej.


