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Udzielanie koncesji na roboty budowlane podlega obecnie jedynie podstawowym przepisom 
dyrektywy 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych 
na roboty budowlane, dostawy i usługi. Procedura udzielania koncesji na usługi podlega 
jedynie zasadom ogólnym Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (swoboda 
prowadzenia działalności gospodarczej, niedyskryminacja, przejrzystość, równe traktowanie, 
proporcjonalność, wzajemne uznawanie). Niniejszy wniosek idzie w parze z trwającym 
obecnie przeglądem dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE w sprawie zamówień publicznych. 
W wyniku tego przeglądu przyjęty zostanie odrębny instrument prawny, regulujący udzielanie 
koncesji na roboty budowlane i usługi w sektorze klasycznym oraz w sektorze usług 
użyteczności publicznej.

W ramach wstępnej analizy przedmiotowego wniosku dokument niniejszy ma na celu 
zdefiniowanie wartości dodanej takiej inicjatywy, określenie rodzaju koniecznych reguł, a 
także zidentyfikowanie głównych kwestii, które będą musiały zostać poruszone w projekcie 
sprawozdania. 

1. Jaka będzie wartość dodana?

Sprawozdawca jest przekonany o wartości dodanej takiej inicjatywy z czterech powodów:

– Uściślenie obowiązujących ram prawnych Coraz liczniejsze wyroki TSWE (25 
orzeczeń od 2000 r.) świadczą o istniejącym braku precyzji prawnej. Należy sprecyzować
wiele pojęć, pomimo że opinie są mniej kategoryczne wśród przedsiębiorstw niż wśród 
organów zamawiających (koncesja, ryzyko, różnica między koncesjami na usługi i na roboty, 
między koncesjami i innymi rodzajami umów – zezwoleniami lub licencjami – czy też
między koncesjami a zamówieniami publicznymi). 

– Zapewnienie stabilności i pewności prawa Rozwój orzecznictwa, brak jednolitego 
stosowania zasad Traktatu, a także mieszanka systemów prawnych obowiązujących w UE 
stwarzają niepewność prawa, szkodliwą dla poszczególnych podmiotów. O ile TSWE 
zaznaczył, że organy zamawiające muszą przestrzegać podstawowych zasad Traktatu1, o tyle 
nie sprecyzował on wystarczająco, co te ostatnie pociągają za sobą. 

– Wspieranie działań władz publicznych na rzecz rozwoju i modernizacji 
infrastruktur gospodarczych oraz promowania usług publicznych

– Stymulowanie konkurencji w UE oraz promowanie powstawania podmiotów 
europejskich (gwarancja przejrzystości i sprawiedliwego charakteru procedur, 
sankcjonowanie nadmiernego wykorzystywania umów za obopólną zgodą). Spośród 
przedsiębiorstw, których opinii zasięgnięto w 2010 r., 40% jest świadomych istnienia tego 
rodzaju umów2. Brak jasnych zasad stawiających wszystkich kandydatów na równi może 

                                               
1 Sprawa C-324/98, Telaustria, 2000 r.
2 SEC(2011) 1588 final, 20.12.2011, Załącznik I B, s. 68
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penalizować MŚP, sprowadzone do roli podwykonawców1. Otwarcie na konkurencję nie 
oznacza jednakże wymuszonej prywatyzacji usług publicznych.

Postawiono sobie pytanie na temat racji bytu oddzielnej inicjatywy w sprawie zamówień
publicznych. Jest ona uzasadniona zasadniczo różnym charakterem koncesji w stosunku do 
zamówienia publicznego: przekazanie uprawnień organu publicznego koncesjonariuszowi 
oraz istnienie ryzyka ekonomicznego związanego z eksploatacją obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług. Koncesja nie jest formą zamówienia publicznego; należy zatem 
uwzględnić jej specyfikę.

2. Jakich reguł potrzebujemy?

Sprawozdawca uważa, że:

– podstawowe znaczenie ma zdefiniowanie pojęcia koncesji, gdyż istnieją liczne jej 
definicje krajowe (ograniczenie zakresu stosowania);

– reguły dotyczące koncesji nie mogą być tylko powieleniem reguł dotyczących 
zamówień publicznych;

– reguły muszą być jasne, proste i nie powodować nadmiernej biurokracji;

– należy wyraźnie uznać swobodę organów publicznych w zakresie podejmowania 
decyzji co do sposobu, w jaki wykonują swoją misję usługi publicznej;

– należy szanować prawo do negocjacji i do zawierania umów przysługujące 
organom publicznym i podmiotom gospodarczym. O ile te pierwsze muszą mieć przyznany 
pewien margines swobody w działaniu i ocenie przy dokonywaniu wyboru, o tyle te drugie 
muszą korzystać z obiektywnych i przejrzystych kryteriów z uwagi na czasowe i finansowe 
ograniczenia, jakie pociąga za sobą zgłoszenie kandydatury.

– należy zagwarantować poszanowanie praw oferenta (prawo do odwołania się, 
poufność informacji itp.).

3. Główne kwestie

W poniższych sekcjach przedstawiono odnośne zagadnienie, a następnie główne kwestie, 
które chce zgłębić sprawozdawca.  

a) Definicja pojęcia koncesji

Powracająca w orzecznictwie TSWE (13 z 25 wyroków od 2000 r.), definicja pojęcia koncesji 

                                               
1 SEC(2011) 1588 final, 20.12.2011, Załącznik I B, s. 17
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ma podstawowe znaczenie. Rozróżnienie pojęć koncesja/zamówienie publiczne pozostaje 
nieprecyzyjne na szczeblu europejskim (zawarta w dyrektywie 2004/18/WE definicja koncesji 
w odniesieniu do zamówienia publicznego).

→ Konieczność uściślenia definicji pojęcia koncesji (poziom/rodzaj ryzyka, celowość
bardziej szczegółowych kryteriów, np. procent przychodów).

→ Rozróżnienie między koncesją na roboty budowlane i na usługi; definicja i prawo 
właściwe w przypadku koncesji mieszanych. Ponieważ większość koncesji na roboty 
budowlane obejmuje koncesję na usługi, trudno jest określić, z jakiego statusu korzysta ten 
rodzaj umowy.

→ Uściślenie rozróżnienia między koncesją a zamówieniem publicznym (stosowanie pojęć
odnoszących się do zamówień publicznych w przypadku koncesji, np. „zamówienie” zamiast 
„umowa”, „cena” zamiast „wartość”, itp.).

b) Zakres stosowania i wyłączenia sektorowe

Przedmiotowy wniosek odnosi się do umów o wartości równej lub przekraczającej 5 mln 
EUR (art. 5), natomiast do umów o koncesje na usługi o wartości 2,5-5 mln EUR 
zastosowanie ma procedura uproszczona (art. 5 ust. 2). Przewidziano wyłączenia (art. 8-15) i 
odstępstwa (art. 17). 

Dawne usługi niepriorytetowe

Zniesienie rozróżnienia istniejącego w dyrektywach 2004/18/WE i 2004/17/WE między 
usługami priorytetowymi i niepriorytetowymi stwarza pewien brak precyzji co do statusu 
usług uważanych dotychczas za niepriorytetowe, gdyż z zakresu pełnego stosowania 
dyrektywy wyłączone są jedynie usługi, „które mają ograniczony wymiar transgraniczny” 
(popr. skons. 21). 

→ Precyzyjna identyfikacja odnośnych usług

→ Celowość ograniczenia wykazu usług uważanych dotychczas za niepriorytetowe na mocy 
dyrektywy 2004/18/WE (Załącznik II B).

→ Uściślenie niestosowania w odniesieniu do usług społecznych/innych szczególnych usług 
innych przepisów poza odnoszącymi się do publikowania (art. 17).
Energia

Wyłączona jest działalność związana z zarządzaniem przez podmiot gospodarczy 
infrastrukturą sieciową na podstawie prawa wyłącznego (art. 8 ust. 1). O ile wyłączenie to 
wydaje się pragmatyczne (brak konkurencji spowodowany przyznaniem przez państwo 



DT\893036PL.doc 5/9 PE483.644v01-00

PL

wyłącznego prawa), o tyle nie obejmuje ono działalności związanej z dostarczaniem energii 
po cenach regulowanych przez państwo według systemu opłat wyrównawczych. Podstawą
tego systemu jest solidarność społeczna i terytorialna (każdy obywatel otrzymuje energię po 
tej samej cenie bez względu na miejsce zamieszkania w danym państwie). Publiczne jednostki 
samorządowe nie mogą wybierać operatora. 

→ Uwzględnienie wyłączenia działalności związanej z dostarczaniem energii, której ceny są
regulowane przez państwo

Woda

Na tym sektorze skupiają się liczne sprzeciwy, ze względu na obawy co do ewentualnej 
wymuszonej prywatyzacji. 

→ Nieograniczanie kwestii tego sektora do zwykłej debaty ideologicznej „za” prywatyzacją
czy „przeciw” niej. 

→ Konieczność potwierdzenia swobody organów publicznych w zakresie podejmowania 
decyzji co do sposobu, w jaki wykonują swoją misję usługi publicznej.

Inne wyłączenia

Przedmiotowy wniosek może być dwuznaczny także dla innych sektorów (usługi portowe, 
transport publiczny).

→ Konieczność uściślenia odnośnych przepisów.

c) Wyłączenia co do zasady: Współpraca publiczno-publiczna i przedsiębiorstwo 
powiązane

Współpraca wertykalna ('in-house')

Koncesje udzielone przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający innej osobie 
prawnej są wyłączone pod warunkami: sprawowania nad daną osobą prawną takiej samej 
kontroli, jaką instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający sprawuje nad własnymi 
jednostkami; wykonywania na potrzeby instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 
co najmniej 90% działalności prowadzonej przez daną osobę prawną; odmowy wszelkiego 
udziału podmiotów prywatnych (art. 15 ust. 1). Ta wertykalna współpraca nieprzewidziana w 
obowiązujących dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE jest rezultatem kodyfikacji 
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orzecznictwa TSWE (sprawa Teckal1); pojęcie to zostało następnie rozciągnięte na wspólną
kontrolę sprawowaną przez kilka instytucji zamawiających (sprawa Coditel2) (art. 15 ust. 3 
przedmiotowego wniosku).

Główne uwagi krytyczne obejmują niestosowny charakter kodyfikacji orzecznictwa; 
arbitralny wybór progu 90% (w orzeczeniu jest jedynie mowa o spoczywającym na odnośnej 
osobie prawnej obowiązku wykonania „zasadniczej” części zadań z instytucją zamawiającą
lub instytucjami zamawiającymi sprawującą(-ymi) nad nią kontrolę; konieczność
przeprowadzania analizy poszczególnych przypadków; postrzeganie rozwoju współpracy „in-
house” jako źródła nieuczciwej konkurencji między sektorem publicznym a prywatnym. 

Skrytykowano również zakaz wszelkiego udziału podmiotów prywatnych, powołując się na 
konieczność zbadania założonego celu (cel handlowy/przemysłowy czy działanie w interesie 
publicznym) niezależnie od istnienia takiego udziału, lub zgody na mniejszościowy udział
podmiotów prywatnych.

→ Konieczność uznania uprawnień do samoorganizacji instytucji zamawiających lub 
podmiotów zamawiających oraz wyłączenia współpracy „in-house” z zakresu stosowania 
dyrektywy

→ Zastanowienie się nad wyborem kryterium 90% oraz nad sposobami weryfikacji 
przestrzegania tego pułapu

→ Konieczność wyjaśnienia pojęcia działalności prowadzonej przez osobę prawną na rzecz 
instytucji zamawiających lub podmiotów zamawiających (liczba umów? przychód?)

→ Podobne pytanie nasuwa się w kontekście wspólnej kontroli sprawowanej przez kilka 
instytucji zamawiających lub podmiotów zamawiających nad osobą prawną w warunkach 
współpracy „in-house” (art. 15 ust. 3)

→ Podanie w wątpliwość celowości odmowy wszelkiego udziału podmiotów prywatnych

Współpraca horyzontalna

Przedmiotowy wniosek wyklucza współpracę horyzontalną między instytucjami publicznymi 
(art. 15 ust. 4). Kodyfikuje on orzecznictwo TSWE (sprawa Hamburg 3) uzależniając to 
wyłączenie od szeregu kryteriów (wykluczenie wszelkiego udziału podmiotów prywatnych; 
prawdziwa współpraca między instytucjami publicznymi mająca na celu wspólną realizację
ich zadań publicznych; interes publiczny będący jedynym celem porozumienia). 

Pojawiają się również nieprzewidziane w orzecznictwie inne kryteria kumulatywne, jak 
niemożność prowadzenia na otwartym rynku przez instytucje zamawiające lub podmioty 

                                               
1 Sprawa C-107/98, 1999.
2 Sprawa C-324/07, 2008.
3 Sprawa C – 480/06, 2009.
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zamawiające więcej niż 10% mierzonej wielkością przychodu działalności, której dotyczy 
umowa (art. 15 ust. 4 lit. c), czy też brak przekazywania między uczestniczącymi instytucjami 
zamawiającymi lub podmiotami zamawiającymi środków finansowych innych niż środki 
stanowiące zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów robót budowlanych, usług lub dostaw 
(art. 15 ust. 4 lit. d).

→ Konieczność zbadania celowości proponowanych kryteriów, w szczególności kryteriów 
niewynikających z orzecznictwa

→ Zastanowienie się nad znaczeniem wspólnej realizacji zadań publicznych (pomysł, by 
instytucje zamawiające koniecznie wspólnie realizowały zadanie, a przecież może się
zdarzyć, że jedna z tych instytucji realizuje to zadanie za pozostałe)

Przedsiębiorstwa powiązane

Wyłączone są koncesje udzielane przez podmiot zamawiający przedsiębiorstwu powiązanemu 
(art. 11 ust. 3). Postrzegano to czasami jako nieuzasadnione przedłużenie współpracy „in-
house” w określonych sektorach z zastosowaniem mniej surowych kryteriów (kryterium 
80%).

→ Zastanowienie się nad podstawami takiego postanowienia oraz nad ewentualnymi 
skutkami dla otwarcia na konkurencję

→ Konieczność przeanalizowania wpływu tego postanowienia na MŚP

d) Zabezpieczenia proceduralne

Publikacja i przejrzystość

Instytucje zamawiające lub podmioty zamawiające przekazują Komisji Europejskiej drogą
elektroniczną ogłoszenie o koncesji (zamiar przyznania koncesji) oraz ogłoszenie o udzieleniu 
koncesji (wyniki procedury), sporządzone z wykorzystaniem standardowych formularzy oraz 
przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji UE przed ich opublikowaniem na szczeblu 
krajowym. Obowiązek ogłoszenia o udzieleniu koncesji ma również zastosowanie do koncesji 
na usługi o wartości od 2,5 do 5 mln EUR (z wyjątkiem usług użyteczności publicznej i 
innych szczególnych usług).

→ Celowość takiej procedury, która wydaje się niepotrzebnie złożona i skomplikowana

→ Celowość zakazu publikacji na szczeblu krajowym przed publikacją na szczeblu 
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europejskim oraz możliwość zaplanowania jednoczesnej publikacji

Sposoby przyznawania koncesji 

Przedmiotowy wniosek przewiduje postanowienia dotyczące sposobów udzielania koncesji.

→ Zastanowienie się nad hierarchizacją i ważeniem kryteriów. O ile hierarchizacja (art. 39 
ust. 3) gwarantuje oferentom jasne i przejrzyste ramy składania ofert, ważenie (obowiązkowe 
w przypadku oferty najkorzystniejszej ekonomicznie) zmniejsza swobodę decydowania przez 
instytucje publiczne oraz może prowadzić do wyboru nieoptymalnego oferenta (art. 39 ust. 3 i 
5)

→ Sztywne określenie związku między kryteriami udzielania koncesji i przedmiotem umowy 
(art. 39 ust. 2) nie pozwala wziąć pod uwagę innych kryteriów, które mogłyby się okazać
istotne (np. bliska odległość, normy socjalne i środowiskowe)

→ Ograniczenie kryteriów najkorzystniejszej ekonomicznie oferty (art. 39 ust. 4) nie wydaje 
się celowe (analogiczny przepis znajdujący się we wniosku dotyczącym zmiany dyrektywy 
2004/18/WE nie jest w taki sposób ograniczający, art. 66).

→ Nieścisłości w postanowieniach dotyczących poufności informacji przekazanych przez 
oferentów instytucjom zamawiającym. Ochronie wydają się podlegać jedynie te rozwiązania i 
informacje przekazywane przez podmioty gospodarcze instytucjom zamawiającym, które są
opatrzone klauzulą poufności (art. 24 i 35 ust. 5 lit. b). 

e) Sposoby realizacji umów koncesji

Okres ważności

Wniosek dotyczący dyrektywy określa okres ważności umowy koncesji w oparciu o zwrot 
nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z eksploatacją obiektów budowlanych lub 
wykonywaniem usług (art. 16). 

→ Konieczność wyjaśnienia tej definicji, która bierze pod uwagę jedynie etap eksploatacji 
obiektów budowlanych lub wykonywania usług, a nie uwzględnia etapu wstępnych 
inwestycji dokonanych przed okresem eksploatacji.

→ Dostosowanie definicji, tak aby zawrzeć w niej realizowane już umowy koncesji, gdzie 
nakład inwestycyjny jest mniejszy

→ Zastanowienie się nad włączeniem innych kryteriów w odniesieniu do koncesji na usługi 
(np. wykonanie)
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Modyfikacja umów w okresie ich ważności

W przedmiotowym wniosku konieczność nowej procedury udzielania koncesji oparta jest na 
pojęciu „istotnej modyfikacji” postanowień umowy w okresie jej ważności (art. 42).

→ Wyjaśnienie pojęcia „istotna modyfikacja”

→ Określenie konkretnych kryteriów pozwalających na jej identyfikację

Podsumowanie

Pomimo fali sprzeciwu, z jaką spotkał się przedmiotowy wniosek, sprawozdawca nie ma 
wątpliwości co do jego wartości dodanej, ponieważ wypełnia on lukę prawną na poziomie 
europejskim, na którą rozwijające się orzecznictwo TSWE jest tylko częściową odpowiedzią. 

Postanowienia końcowe muszą spełniać warunek uproszczenia i bezpieczeństwa prawnego z 
jednej strony i przestrzegania zasady swobody administrowania przez organy publiczne z 
drugiej strony. Niniejszy dokument nie porusza wszystkich wątpliwości, lecz sprawozdawca 
życzyłby sobie, by zapoczątkował on prawdziwą refleksję wykraczającą poza zwykłą debatę
ideologiczną „za” inicjatywą europejską dotyczącą koncesji lub „przeciw” tej inicjatywie.


