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Przedmiot: Uzasadniona opinia niemieckiego Bundesratu na temat wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania koncesji
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości
i proporcjonalności parlamenty państw członkowskich mogą, w terminie ośmiu tygodni od 
daty przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego za przestrzeganie zasady pomocniczości 
odpowiedzialna jest Komisja Prawna.

W załączeniu znajduje się uzasadniona opinia niemieckiego Bundesratu na temat wyżej 
wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Bundesrat Dokument 874/11 (Decyzja)

02.03.12

Decyzja
Bundesratu

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania 
koncesji

COM(2011)0897 final; dokument Rady nr 18960/11

Na 893. posiedzeniu w dniu 2 marca 2012 r. Bundesrat przyjął w oparciu o art. 12 lit. b) TUE 
następujące stanowisko:

1. Bundesrat uważa, że przedmiotowy wniosek nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, 
ponieważ na podstawie art. 5 ust. 3 TUE w dziedzinach, które nie należą do wyłącznej 
kompetencji Unii, zgodnie z zasadą pomocniczości podejmuje ona działania tylko 
wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, zarówno na 
poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary 
lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie 
Unii.

2. Przedmiotowy wniosek w sprawie dyrektywy nie rozwiał wątpliwości, które Bundesrat 
wyraził ostatnio w opinii z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie Aktu o jednolitym rynku 
(dokument Bundesratu 698/10 (decyzja)), i w związku z tym odrzuca wniosek.

3. W wyniku świadomej decyzji prawodawcy UE koncesje na usługi są obecnie 
wyłączone z zakresu stosowania prawa o zamówieniach na mocy art. 17 dyrektywy 
2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych i art. 
18 dyrektywy sektorowej 2004/17/WE. Uczyniono to w szczególności po to, by 
uwzględnić specyfikę koncesji na usługi w poszczególnych państwach członkowskich
i zapewnić publicznym instytucjom zamawiającym i wykonawcom pewien poziom 
elastyczności.

4. Komisja nie wyjaśnia w wystarczającym stopniu tego, że konieczne jest uregulowanie 
kwestii koncesji na usługi prawem wtórnym na poziomie europejskim. Poważne 
zakłócenia konkurencji czy zamykanie dostępu do rynku, którymi Komisja uzasadnia 
swój wniosek w sprawie dyrektywy, nie zostały dotychczas dostatecznie udowodnione. 
Komisja nie przedstawia żadnego dowodu na to, że w ostatnich latach udział koncesji 
na usługi w ramach partnerstw publiczno-prywatnych rozwijał się niekorzystnie, ani na 
to, że taki rozwój można uznać za przyczynę problemów, których wystąpienie zakłada 
Komisja.

5. Również Parlament Europejski stwierdzał jednoznacznie w swoich rezolucjach, w tym
w ostatniej z dnia 25 października 2011 r. (2011/2048(INI)), że dotychczas nie 
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zauważono poważnych zakłóceń konkurencji czy zamykania dostępu do rynku.
W związku z tym uważa on, że akt prawny dotyczący koncesji na usługi nie jest 
konieczny. 

6. Również dziś udzielanie koncesji nie jest obszarem, w którym nie obowiązują żadne 
przepisy prawa. Regulujące tę sferę zasady odwołujące się do podstawowych wolności 
określonych w prawie pierwotnym zostały bardziej uszczegółowione poprzez 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i komunikaty Komisji. 
Istnieją zatem istotne zasady udzielania koncesji na usługi, którymi mogą się kierować 
publiczne instytucje zamawiające. Zgodnie z tymi zasadami należy gwarantować równe 
traktowanie, brak dyskryminacji i przejrzystość. Regulacje na poziomie europejskim 
byłyby poza tym sprzeczne z dążeniem UE do uproszczenia europejskich przepisów 
dotyczących zamówień, wyeliminowania biurokracji i zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych. 

7. Zasady wynikające z przepisów prawa pierwotnego obowiązują w równym stopniu we 
wszystkich państwach członkowskich. Na straży ich ważności stoi Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego zadaniem na mocy art. 19 ust. 1 zdanie 
drugie TUE jest zapewnienie poszanowania prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. 

8. Na mocy Traktatu z Lizbony, który wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r., pole 
manewru UE, pozwalające na stworzenie ogólnych regulacji w zakresie koncesji na 
usługi, również na szczeblu lokalnym, zostało ponownie ograniczone, ponieważ w myśl 
postanowień art. 4 ust. 2 zdanie 1 TUE Unia Europejska musi szanować tożsamość 
narodową wszystkich państw członkowskich, nierozerwalnie związaną z ich 
podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do 
samorządu regionalnego i lokalnego. Ponadto w art. 14 TFUE i w protokole (nr 26) do 
Traktatu z Lizbony określono ważną rolę i dużą swobodę, zwłaszcza organów 
lokalnych, w świadczeniu, zlecaniu i organizowaniu usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym w sposób możliwie najlepiej zaspokajający potrzeby 
użytkowników. Tę szczególną ochronę samorządów lokalnych w zakresie udzielania 
koncesji na usługi trzeba uwzględnić do tego stopnia, by zapewnić organom lokalnym 
swobodę w zakresie kształtu koncesji i procedury negocjacyjnej, a w szczególności by 
uwzględniać interesy lokalnych usług użyteczności publicznej.

9. Nawet jeśli ktoś, podobnie jak Komisja z powodów związanych z polityką publiczną 
opowiada się za stworzeniem ram regulujących udzielanie koncesji na usługi, trudno 
zrozumieć, dlaczego poziom regulacji przedstawiony we wniosku w sprawie dyrektywy 
musi zdecydowanie wykraczać ponad obecny poziom regulacji w zakresie koncesji na 
roboty budowlane. Zaproponowane przez Komisję uregulowania dotyczące specyfikacji 
technicznych, kryteriów wyboru, kryteriów udzielania koncesji i wymogów 
dotyczących publikacji zaproszeń do składania ofert prowadzą do nadmiernych 
obciążeń. Są one sprzeczne z celem, który Komisja pragnie osiągnąć za pomocą 
przedmiotowego wniosku w sprawie dyrektywy, a który polega na wspieraniu 
partnerstw publiczno-prywatnych. Zgodnie z art. 5 ust. 3 TUE regulacje na poziomie 
krajowym lub regionalnym są wystarczające.

10. Sektor służb ratowniczych wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji państw 
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członkowskich. Z uwagi na tradycyjne uwarunkowania jest on uregulowany w systemie 
federalnym w bardzo różny sposób. W niektórych krajach między służbami 
ratowniczymi a służbami ochrony ludności istnieje logiczna, istotna pod względem 
koncepcyjnym, uwarunkowana cechami systemu, nierozerwalna więź. Dla zapewnienia 
wewnętrznego bezpieczeństwa konieczne jest utrzymanie tego systemu wzajemnego 
powiązania. Można to jednak zagwarantować wyłącznie wtedy, jeżeli zrezygnuje się
z ogólnego zaproszenia do składania ofert na usługi ratunkowe również w przypadku 
koncesji na usługi, które dotychczas nie były objęte obowiązkiem przeprowadzenia 
zaproszenia do składania ofert.

Utrzymanie wewnętrznego bezpieczeństwa przez służby ratunkowe i służby ochrony 
ludności stanowi jedno z głównych zadań usług użyteczności publicznej. Z punktu 
widzenia minimalizacji kosztów oraz innych aspektów przepisów dotyczących 
zamówień publicznych otwarta procedura przetargowa prowadziłaby do komercjalizacji 
również obszaru znajdującego się na styku służb ratunkowych i służb ochrony ludności. 
Spowodowałoby to ogromny spadek jakości. Ponadto podważyłoby to również tak 
bardzo ważny w Niemczech aspekt społeczny systemu wzajemnego powiązania służb 
odpowiedzialnych za ochronę obywateli.

W związku z powyższym prosimy o dopilnowanie tego, aby służby ratunkowe zostały 
ujęte w wykazie wyjątków, o którym mowa w art. 8 ust. 5 wniosku w sprawie 
dyrektywy.


