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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Parlament Europejski w 2011 r. w sprawozdaniu H. Rühle krytycznie ustosunkował się wobec 
wymogów dotyczących ewentualnego aktu prawnego w sprawie udzielania koncesji. 
Projekt komisji stworzyłby mianowicie szereg nowych problemów. 

Zadania państwa

Państwo i wszystkie należące doń struktury świadczą usługi na rzecz obywateli i udostępniają 
im dobra. 
Co do rodzaju świadczone usługi i udostępniane dobra dzielą się m.in. na powszechne usługi 
obowiązkowe, usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym, usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym oraz usługi świadczone w ogólnym interesie1. 
Rozróżnienie to jest trudne i dokonuje się go często później na drodze sądowej. W projekcie 
nie uwzględnia się tego rozróżnienia. 

W celu realizacji swoich zadań państwo udziela zamówień w ramach zamówień publicznych, 
częściowo w formie koncesji. Projekt nie przewiduje rozgraniczenia ani nie podaje 
wzajemnych kryteriów wykluczenia.

Zgodnie z art. 14 TFUE i protokołem 26 do TFUE organy lokalne, regionalne i krajowe 
samodzielnie podejmują decyzje co do tego, czy same świadczą usługi w interesie ogólnym i 
wytwarzają takież dobra, czy też zlecają te zadania innym podmiotom. Nie kryteria rynku 
wewnętrznego, lecz zapewnienie odbiorcom dostępu do odpowiednich świadczeń odgrywa 
przy tym najważniejszą rolę. Dlatego też należałoby dokładnie zdefiniować zakres 
stosowania. 

Na wszystkich szczeblach administracji państwowej przejmuje się zadania i realizuje cele 
gwarantujące dobro wspólne, dobro wspólnoty i spójność. 
Przez dobór kryteriów udzielania zamówień decydenci odczuwają w rzeczywistości 
ograniczenia zawężające możliwości podejmowania przez nich decyzji. 
W projekcie wymienia się kryterium oferty najkorzystniejszej pod względem ekonomicznym. 
Zgodnie z projektem istnieje możliwość zastosowania pewnych określonych „kryteriów 
technicznych” obok ceny i kosztów. Decyzja o tym, „czy” zamówienie zostanie udzielone, 
jest przez to utrudniona. Sektor instytucji rządowych i samorządowych zmagający się z 
problemami finansowymi może czuć się zmuszony do udzielenia zamówienia, gdyż zarobki 
pracowników administracji publicznej często przekraczają zarobki pracowników podmiotów 
prywatnych. 
Celem dyrektywy w sprawie udzielania koncesji nie jest w rzeczywistości dążenie do 
prywatyzacji zadań państwa.

Również kwestia dotycząca sposobu udzielania zamówień jest trudna ze względu na 
zawężone kryteria udzielania zamówień. 

Ponieważ projekt nie rozróżnia rodzaju usług, prawo do samostanowienia i swoboda 

                                               
1 Komunikat Komisji COM(2011)0900 wersja ostateczna. 
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świadczenia usług mogłyby ze sobą kolidować. Można tego uniknąć jedynie poprzez 
wykluczenie pewnych określonych usług. 

Regulacje dotyczące udzielania koncesji nie mają na celu uzdrowienia finansów publicznych. 
Zamiast wywierać naciski po stronie wydatków poprzez niskie ceny i koszty, należy do tego 
dążyć poprzez zwiększenie dochodów budżetu.

Kryteria ogólne 

Projekt dyrektywy nie stwarza pewności prawnej. Definicja pojęcia koncesji różni się od 
definicji ETS. Może to doprowadzić do nowych orzeczeń. Brakuje rozgraniczenia w stosunku 
do innych stosunków umownych, takich jak licencje, pozwolenia itp.

Kryterium przeniesienia ryzyka jest niewystarczające. Gdyby koncesjonariusz usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę okazał się niewypłacalny, państwo nadal będzie musiało 
zapewnić zaopatrzenie w wodę. Koncesjonariusz nigdy nie ponosiłby całego ryzyka.

Nie gwarantuje to przejrzystości ani uproszczenia procedury. 

Nie wiadomo, jak długo takie regulacje będą istnieć. Nie można przewidzieć przyszłych 
wymogów ani potrzeby renegocjacji. 

Zapewnienie jakości i kryterium niskiej ceny wykluczają się nawzajem. 

Zatrudnienie i sprawy społeczne 

Z doświadczenia wynika, że kryterium niskiej ceny ma znaczny wpływ na to, ile osób 
zatrudnią wykonawcy i podwykonawcy oraz na jakich warunkach. Jest to nie do pogodzenia z 
horyzontalną klauzulą społeczną na mocy art.9 TFUE. 
Kryterium najlepszej oferty z punktu widzenia ekonomicznego obejmuje promocję kryteriów 
społecznych. Nie obejmuje ono natomiast „klauzuli wierności umowie zbiorowej” ani innych 
kryteriów. W ten sposób skutki konkurencji cenowej ponoszą zatrudnieni. 

W kontekście przestrzegania kryteriów zwraca się uwagę na przestrzeganie narodowych i 
europejskich norm prawa pracy. Normy krajowe muszą być jednak zgodne z prawem 
europejskim. W rzeczywistości wyklucza się tym samym stosowanie zasady polegającej na 
równej płacy za taką samą pracę na porównywalnym stanowisku pracy.

Brakuje wyraźnego zapisu, że żadnemu państwu nie utrudnia się przestrzegania przepisów 
konwencji MOP nr C 94 i że wszystkie państwa członkowskie zachęca się do jej ratyfikacji i 
przestrzegania. 

Świadczenie usług socjalnych jest ściśle związane z życiem i zdrowiem ludzi, najczęściej na 
szczeblu lokalnym. Należy je całkowicie wyłączyć, podobnie jak usługi świadczone przez 
związki pracownicze.

Przestrzeganie bezwzględnie obowiązujących warunków pracy w przypadku 
podwykonawców jest często trudne do wyegzekwowania. Brakuje także solidarnej 
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odpowiedzialności z głównym wykonawcą. 

******

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych wzywa Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, jako komisję przedmiotowo właściwą, do zaproponowania odrzucenia 
wniosku Komisji.


