
PR\804140PL.doc PE438.513v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2009/2175(INI)

5.2.2010

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych
(2009/2175(INI))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Heide Rühle



PE438.513v01-00 2/15 PR\804140PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

UZASADNIENIE ................................................................................................................10



PR\804140PL.doc 3/15 PE438.513v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych
(2009/2175(INI))

Parlament Europejski,

- uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez traktat z Lizbony, 

- uwzględniając dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE w sprawie zamówień 
publicznych oraz dyrektywę 2007/66/WE w zakresie poprawy skuteczności procedur 
odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych,

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. „Wspieranie inwestycji 
publiczno-prywatnych krokiem w kierunku naprawy gospodarki i długoterminowej 
zmiany strukturalnej: zwiększanie znaczenia partnerstw publiczno-prywatnych”
(COM(2009) 0615),

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 maja 2009 r. „Rola sprawiedliwego handlu
i związanych z handlem pozarządowych systemów zapewniania zgodności ze 
zrównoważonym rozwojem” (COM(2009) 215),

- uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. „Zamówienia publiczne na 
rzecz poprawy stanu środowiska” (COM(2008) 0400),

- uwzględniając komunikat wyjaśniający Komisji z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie 
stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji
w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych (ZPPP) 
(C(2007)6661),

- uwzględniając kodeks najlepszych praktyk ułatwiających dostęp MŚP do zamówień 
publicznych (dokument roboczy służb Komisji SEC(2008)2193),

- uwzględniając komunikat wyjaśniający Komisji z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotyczący 
prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie 
są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych
(Dz.U. 2006/C 179/02),

- uwzględniając następujące orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości:

- z dnia 19 kwietnia 2007 r. C-295/05 Tragsa,

- z dnia 18 grudnia 2007 r. C-532/03 irlandzkie służby ratownicze,

- z dnia 13 listopada 2008 r. C-324/07 Coditel Brabant,

- z dnia 9 czerwca 2009 r. C-480/06 Stadtwerke Hamburg,
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- z dnia 10 września 2009 r. C-206/09 Eurawasser, 

- z dnia 9 października 2009 r. C-573/07 Sea Srl,

- z dnia 15 października 2009 r. C-196/08 Acoset,

- z dnia 15 października 2009 r. C-275/08 Datenzentrale BW,

- uwzględniając opinię rzecznika generalnego Paola Mengozziego z dnia 17 listopada 
2009 r. w sprawie C 451/08,

uwzględniając następujące projekty:

- „Evaluation of Public Procurement Directives Markt/2004/10/D Final Report” [Ocena 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych Markt/2004/10/D Raport końcowy], 
Europe Economics z dnia 15 września 2006 r.,

- „The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments,
A Case Study of the 1999/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement 
Directives” [Instytucjonalny wpływ prawodawstwa UE na samorządy lokalne 
i regionalne – studium przypadku: dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania 
odpadów oraz 2004/18/WE w sprawie zamówień publicznych], Europejski Instytut 
Administracji Publicznej (European Institute of Public Administration – EIPA)
z września 2009 r.,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie zamówień 
przedkomercyjnych: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości
i wysokiej jakości usług publicznych w Europie1,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych 
problemów związanych z transpozycją i stosowaniem prawodawstwa dotyczącego 
zamówień publicznych oraz związków tego prawodawstwa z agendą lizbońską2,

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2006 r. w sprawie partnerstw 
publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych
i koncesji3,

- uwzględniając art. 48 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Rozwoju Regionalnego 
(A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i finansowy uwydatnił istotne znaczenie 
                                               
1 Teksty przyjęte, P6_Ta(2009)0037.

2 Dz.U. C 146E z 12.6.2008, s. 227.

3 Dz.U. C 313E z 20.12.2006, s. 447.
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ekonomiczne zamówień publicznych, że administracja publiczna tylko wtedy może 
prawidłowo spełniać swoje zadania w interesie ogółu, jeżeli korzysta z koniecznej 
pewności prawnej, a procedury nie są zbyt złożone,

B. mając na uwadze, że przegląd dyrektyw w sprawie zamówień publicznych z 2004 r.
miał prowadzić do uproszczenia, modernizacji i uelastycznienia oraz zwiększenia 
pewności prawnej,

C. mając na uwadze, że w traktacie z Lizbony po raz pierwszy uznano prawo władz 
regionalnych i lokalnych do samorządności w prawie pierwotnym Unii Europejskiej, 
wzmocniono zasadę pomocniczości i wprowadzono prawo do wniesienia powództwa 
nie tylko dla parlamentów krajowych, lecz także dla Rady Regionów,

Uwagi ogólne

1. wyraża ubolewanie, że cele, do których zmierzano przy przeglądzie dyrektyw
w sprawie zamówień publicznych z 2004 r., nie zostały dotychczas osiągnięte; wyraża 
jednak nadzieję, że najnowsze orzeczenia ETS przyczynią się do doprecyzowania
otwartych kwestii prawnych, a liczba postępowań odwoławczych się zmniejszy;

2. wyraża ponadto ubolewanie, że współdziałanie prawa europejskiego, krajowego
i regionalnego doprowadziło, w szczególności poprzez liczne inicjatywy Komisji 
Europejskiej i służb Komisji w zakresie prawa miękkiego, a także przez wykładnię 
sądów europejskich, do powstania złożonego i nieprzejrzystego reżimu prawnego, 
który stawia przede wszystkim przed mniejszymi miastami i gminami, a także przed 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami poważne problemy prawne, których nie są one 
już w stanie rozwiązać bez zwiększenia wydatków lub zewnętrznego doradztwa 
prawnego; wzywa Komisję do udzielenia wsparcia i zbadania w ramach inicjatywy na 
rzecz udoskonalenia prawodawstwa także skutków prawa miękkiego i do wydania 
opinii w ich sprawie w kontekście zasady pomocniczości i proporcjonalności;

3. stwierdza, że europejskie inicjatywy w zakresie zamówień publicznych należy lepiej 
koordynować, aby nie zagrażać spójności z dyrektywami w sprawie zamówień 
publicznych i nie stwarzać ich użytkownikom problemów prawnych; w związku z tym 
wzywa do koordynacji obowiązującej wewnątrz Komisji Europejskiej wraz ze spójną 
obecnością w Internecie w celu zwiększenia przejrzystości prawodawstwa i jego 
przyjazności dla użytkowników;

4. ubolewa nad niedostateczną przejrzystością w odniesieniu do składu i wyników pracy 
wewnętrznej grupy doradczej Komisji ds. zamówień publicznych i wzywa Komisję do 
zadbania o zrównoważony skład i większą przejrzystość zarówno w przypadku 
przedmiotowej komisji, jak i planowanej komisji ds. partnerstw 
publiczno-prywatnych;

5. wzywa Komisję do uwzględnienia w przeglądzie dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych kwestii przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu; oczekuje, że 
przegląd ten zostanie sporządzony z licznym udziałem wszystkich zainteresowanych 
środowisk; profilaktycznie zwraca uwagę, że uważa przegląd przedmiotowych 
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dyrektyw w chwili obecnej za przedwczesny; w przypadku późniejszego przeglądu 
uważa jednak, że powinien on obejmować dyrektywę w sprawie przepisów
w dziedzinie udzielania zamówień publicznych w celu przeciwdziałania dalszej 
fragmentacji prawa w zakresie zamówień publicznych; jest zdania, że obecnie nie da 
się jeszcze ocenić praktycznych skutków przedmiotowej dyrektywy, ponieważ nie 
została ona jeszcze transponowana we wszystkich państwach członkowskich;

Uwagi szczegółowe

6. przypomina, że w traktacie z Lizbony, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r., po 
raz pierwszy uznano prawo władz regionalnych i lokalnych do samorządności
w prawie pierwotnym Unii Europejskiej (art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej); 
podkreśla, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w licznych orzeczeniach 
podejmował kwestię prawa gmin do samorządności i zwracał uwagę, że „władza 
publiczna ma możność wypełniania ciążących na niej w interesie publicznym zadań 
własnymi środkami (…) i że może czynić to również we współpracy z innymi 
organami publicznymi” (C-324/07); ponadto zwraca uwagę na orzeczenie Wielkiej 
Izby ETS z dnia 9 czerwca 2009 r. (C-480/06), w którym dodatkowo stwierdzono, że 
„prawo wspólnotowe wcale nie nakazuje władzom publicznym wykorzystania 
szczególnej formy prawnej dla zapewnienia wspólnego wykonywania ich misji 
publicznej”; traktuje więc partnerstwa publiczno-publiczne, takie jak współpraca 
między gminami i współpraca krajowa, jako nieobjęte prawem o zamówieniach 
publicznych według następujących kumulatywnych kryteriów: 

- wspólne wykonywanie misji publicznej wszystkich gmin,
- wykonywanie tej misji wyłącznie przez organy publiczne, a więc bez udziału 

podmiotów prywatnych,
- wykonywanie działalności głównie dla zainteresowanych instytucji 

publicznych;

7. zwraca uwagę, że ETS zdecydował w orzeczeniu z dnia 10 września 2009 r.
(C-573/07), że możliwość otwarcia kapitału dotychczas publicznej spółki dla 
inwestorów prywatnych należy objąć obowiązkiem stosowania prawa o zamówieniach 
publicznych tylko wtedy, gdy w momencie udzielania zamówienia istnieją realne 
szanse szybkiego otwarcia kapitału; stwierdza, że orzecznictwo w tym zakresie 
osiągnęło tymczasem wystarczającą przejrzystość; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do informowania o konsekwencjach prawnych tych orzeczeń i oczekuje, 
że w przyszłości nie będą już wszczynane postępowania odwoławcze w tego rodzaju 
sprawach;

8. zwraca uwagę, że koncesje na usługi zgodnie z art. 1 ust. 3b dyrektywy 2004/17/WE
i art. 4 dyrektywy 2004/18/WE oznaczają umowy, w przypadku których 
„wynagrodzenie za świadczenie usług obejmuje wyłącznie prawo do korzystania
z usług, albo takie prawo wraz z płatnością”; podkreśla, że koncesje na usługi zostały 
wyłączone z zakresu obowiązywania dyrektyw w sprawie zamówień publicznych
w celu zapewnienia zamawiającym i wykonawcom większej elastyczności; 
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przypomina, że także ETS potwierdzał w licznych orzeczeniach, że koncesje na usługi 
nie są objęte przedmiotowymi dyrektywami, lecz ogólnymi postanowieniami Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zakaz dyskryminacji, zasada równości 
traktowania i przejrzystości), a podmioty udzielające zamówień publicznych muszą 
mieć możliwość zlecania świadczenia usług za pomocą koncesji, jeżeli są zdania, że
w ten sposób najlepiej zapewni się wykonanie danej usługi świadczonej w ogólnym 
interesie, i to nawet wtedy, gdy ryzyko powiązane z korzystaniem jest wprawdzie 
znacznie ograniczone na skutek publiczno-prawnej formy usługi, lecz zostaje w pełni 
przeniesione (ozeczenie C-206/08 z dnia 10 września 2009 r., motywy
72–75);

9. przyjmuje do wiadomości komunikat Komisji z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie 
wykorzystania potencjału partnerstw publiczno-prywatnych i z wielkim 
zainteresowaniem oczekuje odpowiedniej oceny skutków; podkreśla, że należy 
stosownie uwzględnić zarówno złożoność procedur, jak i znaczne różnice w kulturze
i praktyce prawnej w państwach członkowskich w przypadku koncesji na usługi,
i dlatego podaje w wątpliwość wartość dodaną wniosku w sprawie aktu prawnego 
dotyczącego koncesji na usługi; jest zdania, że definicja koncesji na usługi i jej ramy 
prawne zostały stworzone dzięki dyrektywom w sprawie zamówień publicznych
z 2004 r. i uzupełniającemu orzecznictwu ETS;

10. przyjmuje z zadowoleniem prawne doprecyzowanie warunków, w których stosuje się 
prawo o zamówieniach publicznych w przypadku zinstytucjonalizowanych partnerstw 
publiczno-prawnych, wobec dużego znaczenia przypisywanego im przez Komisję
w komunikacie z dnia 19 listopada 2009 r. w zwalczaniu zmian klimatu, wspieraniu 
energii odnawialnej i zrównoważonego transportu; zwraca uwagę, że dyrektywy
w sprawie zamówień publicznych stosuje się zawsze wtedy, gdy zamówienie ma 
przypaść przedsiębiorstwu o minimalnym udziale prywatnym; podkreśla jednak, że 
zarówno Komisja w swoim komunikacie z dnia 5 lutego 2008 r., jak i Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z dnia 15 października 2009 r. (C-196/08) 
stwierdziły, że do udzielenia zamówienia i przeniesienia określonych zadań na nowo 
utworzone partnerstwo publiczno-prywatne nie jest konieczny podwójny przetarg; 
podkreśla jednak, że aby przeniesienie koncesji na utworzone wcześniej w tym celu 
mieszane przedsiębiorstwo publiczno-prywatne było możliwe bez przetargu, muszą 
zostać spełnione łącznie następujące warunki:

- wybór prywatnej spółki odbywa się w drodze publicznej procedury po sprawdzeniu 
finansowych, technicznych, operacyjnych i administracyjno-technicznych 
wymagań, a także charakterystyki oferty w odniesieniu do usługi, jaka ma zostać 
wykonana;

- mieszane przedsiębiorstwo publiczno-prywatne zachowuje niezmiennie podczas 
całego okresu trwania koncesji przedmiot swojej działalności; istotna zmiana 
przedmiotu działalności lub przekazanego zadania powinna zdaniem ETS 
skutkować obowiązkiem ogłoszenia przetargu.

Dlatego też uważa kwestię stosowania prawa o zamówieniach publicznych wobec 
zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych za wyjaśnioną i zwraca 
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się do Komisji i państw członkowskich z prośbą o należyte poinformowanie o tym 
fakcie;

11. z wielkim zainteresowaniem oczekuje na orzeczenie ETS w sprawie C-451/08
i wyraża nadzieję na doprecyzowanie spornych kwestii w zakresie planowania 
przestrzennego; potwierdza opinię rzecznika generalnego Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2009 r. w tej sprawie: „Dalekosiężne i ambitne 
cele dyrektywy, mimo że należy je uwzględnić przy jej formułowaniu, nie mogą 
prowadzić do wniosków, że ich zakres stosowania mógłby zostać rozszerzony bez 
ograniczeń poprzez powołanie się na ich cel (motyw 35). Ponadto istnieje 
niebezpieczeństwo, że każda działalność z zakresu budownictwa miejskiego zostanie 
objęta zakresem dyrektywy. Działania regulujące możliwości zabudowy zmieniają 
bowiem zgodnie z definicją, a także w istotny sposób, wartość działek, do których się 
odnoszą (motyw 36)”;

12. przypomina, że Parlament Europejski przyłączył się do zaskarżenia w ETS 
komunikatu wyjaśniającego Komisji z dnia 1 sierpnia 2006 r. dotyczącego prawa 
wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub 
są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych,
i oczekuje rychłej decyzji;

13. wskazuje na istotne znaczenie zamówień publicznych dla ochrony klimatu, 
wydajności energetycznej, środowiska i innowacji i potwierdza, że należy zachęcić 
organy administracji publicznej i dać im możliwość wykorzystywania kryteriów 
ekologicznych, społecznych i innych przy udzielaniu zamówień publicznych; 
przyjmuje z zadowoleniem praktyczne rodzaje wsparcia pomagające urzędom i innym 
instytucjom publicznym w trwałym udzielaniu zamówień i zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do przeprowadzenia szkoleń i kampanii kształtujących świadomość; 
wspiera przejrzysty proces z włączeniem państw członkowskich do dalszej pracy nad 
kryteriami; wskazuje, że właśnie w zakresie kryteriów społecznych proces taki 
zapowiada sukces;

14. sugeruje stworzenie bazy danych w celu umożliwienia wykorzystania kryteriów 
będących podstawą danych marek do udzielania zamówień publicznych; wzywa 
Komisję do podjęcia stopniowych inicjatyw na szczeblu europejskim oraz 
międzynarodowym w celu harmonizacji marek i kryteriów leżących u ich podstaw; 
oczekuje, że państwa członkowskie zostaną w pełni włączone w ten proces; zwraca 
jednocześnie uwagę na negatywne skutki podzielenia rynku przez liczne regionalne, 
krajowe, europejskie i międzynarodowe marki istniejące w szczególności w dziedzinie 
innowacji i badań;

15. wykazuje brak jasności w zakresie odpowiedzialnego społecznie udzielania zamówień 
publicznych i wzywa Komisję do udzielenia w tej dziedzinie pomocy w formie 
podręczników; wskazuje w tym kontekście na warunki ramowe zmienione przez 
traktat z Lizbony i kartę praw podstawowych i oczekuje, że zostanie to odpowiednio 
wdrożone przez Komisję; zwraca uwagę na istotną problematykę faktu, że kryteria 
społeczne odnoszą się głównie do procesu produkcji, co sprawia, że zazwyczaj nie są 
rozpoznawane w produkcie końcowym, a w zglobalizowanej produkcji i złożonych 
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łańcuchach dostaw ich kontrola jest utrudniona; dlatego oczekuje także w zakresie 
społecznie odpowiedzialnego udzielania zamówień publicznych opracowania 
precyzyjnych i weryfikowalnych kryteriów lub stworzenia bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów; wskazuje na trudności i koszty przy weryfikacji 
przestrzegania kryteriów dla publicznych instytucji udzielających zamówień i wzywa 
Komisję do udostępnienia odpowiedniego wsparcia oraz wspierania instrumentów 
służących certyfikacji niezawodności łańcuchów dostaw;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

Roczny obrót zamówień publicznych na towary i usługi w Unii Europejskiej wynosi ponad 
16% produktu krajowego brutto lub ponad 1500 mld euro1. Jednak jego udział transgraniczny,
wynoszący około 3%, jest bardzo mały. Głównym zadaniem zamówień publicznych jest 
ekonomiczny i korzystny zakup towarów i usług służących wypełnianiu zadań publicznych.
Sektor publiczny nie jest jednak takim samym uczestnikiem rynku jak każdy inny, lecz ponosi 
szczególną odpowiedzialność, zarządzając publicznymi pieniędzmi. Tam gdzie to możliwe, 
zamówienia publiczne powinny przyczyniać się do stawiania czoła wielkim wyzwaniom: do 
zwalczania światowego kryzysu gospodarczego i finansowego, zmian klimatu i nasilającego 
się kryzysu związanego z biedą w krajach południa. 
Bez wątpienia instytucje zamawiające czerpią korzyści z europejskiego rynku wewnętrznego
i jego zasad: większe rynki stwarzają więcej możliwości wyboru, co może prowadzić do 
niższych kosztów i lepszej jakości; większa przejrzystość pomaga w zwalczaniu korupcji
i oszustw; współpraca transgraniczna stwarza nowe możliwości działania i doświadczenia. 
Lecz istnieje także druga strona medalu: w wielu państwach członkowskich największymi 
instytucjami zamawiającymi są instytucje regionalne i lokalne. I właśnie na ich przykładzie 
widać obecnie w czasie kryzysu gospodarczego, że europejskie dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych ograniczają możliwości działania i podnoszą koszty procesu 
udzielania zamówień oraz spowalniają go. 
Także wykonawcy, w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, cierpią z powodu 
biurokratycznych procedur i braku pewności prawnej. Istnieją liczne analizy potwierdzające 
dodatkowe koszty lub przedłużony czas trwania procedur, które nie będą tu dokładniej 
omawiane.

Niejasności prawne
Przyczyn takiego stanu rzeczy można szukać na różnych szczeblach. Przegląd dyrektyw
w sprawie zamówień publicznych w 2004 r. miał na celu uproszczenie, modernizację
i uelastycznienie udzielania zamówień publicznych. Jednak cel ten nie został osiągnięty.
Z jednej strony same dyrektywy nie są w niektórych punktach dostatecznie jasne, a różnice 
polityczne w Radzie i Parlamencie doprowadziły do powstania formalnych kompromisów, 
luk i niespójności w aktach prawnych.
Z drugiej zaś strony transpozycja w państwach członkowskich zajęła wiele czasu, przepisy 
dyrektywy często zaostrzano podczas transpozycji, wprowadzano dodatkowe kryteria, nie 
przyjmując jednocześnie niektórych instrumentów służących elastyczności; krótko mówiąc,
nie wdrażano ich w sposób wierny.
Niejasności prawne doprowadziły do wielu postępowań odwoławczych i dużej liczby 
procesów krajowych i europejskich. Wykorzystując orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości i prawo miękkie Komisji Europejskiej, starano się wypełnić luki prawne, co 
nie poprawiło przejrzystości.
To wszystko doprowadziło do złożonego reżimu prawnego, który stawia przede wszystkim 
przed mniejszymi miastami i gminami, a także przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami 
poważne problemy prawne, których nie są one już w stanie rozwiązać bez zwiększenia 

                                               
1 Dane na 2006 r. według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, nominalny PKB w mln dolarów 
amerykańskich na podstawie kursu walutowego z października 2007 r. dla UE: 14 609 840 mln dolarów – nawet 
jeżeli znaczna część tej kwoty zostanie wydana na obronność.
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wydatków lub zewnętrznego doradztwa prawnego; ważne przedsięwzięcia w zakresie 
zamówień publicznych zostały wstrzymane ze względu na niejasności prawne lub zagrożenie 
sporem prawnym. Mało który obszar wywołuje aż tyle sporów prawnych. Nieprawidłowe 
stosowanie przepisów w zakresie zamówień publicznych należy do źródeł najczęstszych 
błędów w dziedzinie europejskich funduszy strukturalnych.
Główne pola sporu prawnego powstają między innymi w zakresie partnerstw 
publiczno-publicznych, planowania przestrzennego (także budowy mieszkań socjalnych)
i koncesji na usługi. Istnieją jednak także niejasności w dziedzinie partnerstw 
publiczno-prywatnych, zamawiania produktów będących przedmiotem sprawiedliwego 
handlu, stosowania dyrektyw w sprawie zamówień poniżej wartości progowych, a także 
możliwości uwzględniania w zakresie zamówień publicznych kryteriów społecznych takich 
jak równe wynagrodzenie, równouprawnienie, przestrzeganie układów zbiorowych, 
zatrudnienie długotrwale bezrobotnych lub trudnej młodzieży.

Brak koordynacji wewnątrz Komisji UE
Ponadto brak jest koordynacji wewnątrz Komisji Europejskiej. Wiele służb „odkryło” 
zamówienia publicznie jako instrument służący osiąganiu celów, na które Unia Europejska 
nie ma poza tym wystarczających zasobów finansowych lub kompetencji prawnej. 
Oczywiście zasadne jest zachęcanie i wspieranie instytucji zamawiających do udzielania 
zamówień zgodnych z wymogami ekologicznymi i w sposób odpowiedzialny społecznie oraz 
wspierania badań i innowacji. Jednak duża liczba inicjatyw nie przyczynia się do powstania 
pewności prawnej i zaprzepaszcza w ten sposób cel, który warto wspierać. Wymykające się 
spod kontroli prawo miękkie powoduje powstawanie dodatkowych niespójności prawnych.
Komisja powinna przy opracowywaniu zasad prawa miękkiego brać pod uwagę 
proporcjonalność i jej skutki praktyczne dla szczebla lokalnego. Europejski Instytut 
Administracji Publicznej (EIPA) w swoim najnowszym projekcie „The Institutional Impacts 
of EU Legislation on Local and Regional Governments, A Case Study of the 1999/31/EC 
Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement Directives” [Instytucjonalny wpływ 
prawodawstwa UE na samorządy lokalne i regionalne – studium przypadku: dyrektywa 
1999/31/WE w sprawie składowania odpadów oraz 2004/18/WE w sprawie zamówień 
publicznych] wyraża między innymi ubolewanie nad szerokim zastosowaniem prawa 
miękkiego: „kolejnym istotnym mankamentem jest stosowanie prawa miękkiego do 
regulowania bardzo ważnych aspektów przedmiotowej dyrektywy: przewidzenie 
instytucjonalnego wpływu prawa miękkiego nie jest możliwe”. W rozumieniu inicjatywy na 
rzecz poprawy prawodawstwa należy poddać kontroli także skutki stosowania prawa 
miękkiego i zaopiniować kwestię pomocniczości i proporcjonalności (skrócona ocena 
skutków).
Niestety przy wdrażaniu europejskiego prawa o zamówieniach publicznych przez Komisję 
brakuje także równowagi politycznej. Podczas gdy istnieją liczne inicjatywy, podręczniki 
i pomoce robocze w zakresie zamówień ekologicznych i wydajnych energetycznie, to 
w zakresie zamówień społecznych ostatni komunikat Komisji datuje się na rok 2000, czyli 
przed przeglądem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. W dziedzinie zamówień 
z zakresu sprawiedliwego handlu – szczególnie złożonej z prawnego punktu widzenia –
istnieje dotychczas tylko jeden komunikat, brak jest pomocy roboczych czy podręczników. 
Mogłoby to zostać fałszywie zrozumiane jako pośrednie ustalanie priorytetów Komisji 
Europejskiej.
Sprawozdawczyni żąda dlatego lepszej koordynacji udzielania zamówień publicznych 
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wewnątrz Komisji pomiędzy jej poszczególnymi służbami i wspólnej rozpoznawalnej 
publicznie strategii w zakresie zamówień publicznych wraz ze spójną obecnością w Internecie 
w celu poprawy przejrzystości prawodawstwa.
Ponadto pożądana byłaby większa liczba inicjatyw w zakresie organizacji wymiany 
doświadczeń, opracowania sprawdzonych praktyk i metod oraz wsparcia programów 
szkoleniowych w państwach członkowskich. Szkolenia te powinny być ponadto kierowane 
nie tylko do lokalnych podmiotów udzielających zamówień, lecz także winny uwzględniać 
decydentów politycznych i inne podmioty, w szczególności organizacje pozarządowe 
świadczące usługi społeczne. W tym miejscu można by skorzystać z doświadczeń 
francuskich, ponieważ taki model testowany jest obecnie we Francji.
W sprawozdaniu poddaje się ponadto krytyce brak przejrzystości w odniesieniu do składu 
i wyników pracy wewnętrznej grupy doradczej Komisji ds. zamówień publicznych i wzywa 
Komisję do zadbania o zrównoważony skład i większą przejrzystość zarówno w przypadku 
przedmiotowej komisji, jak i planowanej komisji ds. partnerstw publiczno-prywatnych.

Doprecyzowanie prawnych aspektów partnerstw publiczno-publicznych przez ETS
Wraz z wejściem w życie traktatu z Lizbony zmieniła się sytuacja prawna. Przede wszystkim 
wzmocniono rolę władz lokalnych i regionalnych. Po raz pierwszy uznano w prawie 
pierwotnym Unii Europejskiej prawo do „samorządu regionalnego i lokalnego” (art. 4 ust. 2 
TUE):

„Unia szanuje równość Państw Członkowskich wobec Traktatów, jak również ich tożsamość 
narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi 
i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego”.

Także w nowym protokole w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym (nr 26) 
podkreślono w art. 1:

„zasadniczą rolę i dużą swobodę krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy 
w świadczeniu, zlecaniu i organizowaniu usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym w sposób możliwie najlepiej zaspokajający potrzeby użytkowników”.

ETS w licznych orzeczeniach podejmował kwestię prawa gmin do samorządności jeszcze 
przed wejściem w życie nowego traktatu i zwracał uwagę, że „władza publiczna ma możność 
wypełniania ciążących na niej w interesie publicznym zadań własnymi środkami (…) i że 
może czynić to również we współpracy z innymi organami publicznymi” (C-480/06 
Stadtwerke Hamburg). W ten sposób ETS wzmacnia wolność wyboru gmin i samorząd 
gminny. Orzeczenia nie stanowią jednak przyzwolenia na wszelkiego rodzaju współpracę 
między gminami. ETS traktuje partnerstwa publiczno-publiczne, takie jak współpraca między 
gminami i współpraca krajowa, jako nieobjęte prawem o zamówieniach publicznych według 
następujących kryteriów: 
1. wspólne wykonywanie misji publicznej wszystkich gmin,
2. wykonywanie tej misji wyłącznie przez organy publiczne, a więc bez udziału podmiotów 

prywatnych,
3. wykonywanie działalności głównie dla zainteresowanych instytucji publicznych.

Ponadto ETS potwierdził, że możliwość otwarcia partnerstwa publiczno-publicznego na 
udział prywatny nie jest powodem do utrudnień, o ile w momencie udzielania zamówienia nie 
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istnieje już konkretny zamiar.

W ten sposób ulega wystarczającemu doprecyzowaniu kontrowersyjny aspekt zamówień 
publicznych. Obligatoryjną konsekwencją takiego orzecznictwa musi być odstąpienie Komisji 
od wszczynania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
w tych dziedzinach i podjęcie wspólnie z Parlamentem i zainteresowanymi podmiotami pracy 
nad konsolidacją orzecznictwa ETS. Niniejsze sprawozdanie ma na celu położenie kamienia 
węgielnego pod takie działanie.

Doprecyzowanie prawne koncesji na usługi
Koncesje na usługi zostały po raz pierwszy zdefiniowane w dyrektywach poddanych 
przeglądowi jako umowy, w przypadku których „wynagrodzenie za świadczenie usług 
obejmuje wyłącznie prawo do korzystania z usług, albo takie prawo wraz z płatnością”. 
Zostały one przez europejskiego prawodawcę jednoznacznie wyłączone z zakresu 
obowiązywania dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w celu zapewnienia 
zamawiającym i wykonawcom większej elastyczności i uwzględnienia różnic w kulturze 
i tradycji prawnej w państwach członkowskich. ETS potwierdził to w najnowszych 
orzeczeniach (C-206/09 Eurawasser z dnia 10 września 2009 r.).
Koncesje na usługi nie są objęte zakresem obowiązywania dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, lecz tylko „lżejszych” postanowień traktatów UE. ETS ponadto sprecyzował 
w tym wyroku kryterium przeniesienia ryzyka. Zdaniem ETS koncesje na usługi w zakresie 
gospodarki wodnej nie są wykluczone przez to, że stosunek użytkowania regulowany jest 
w ramach statutu i związany z koniecznością przyłączenia i użytkowania. Ryzyko 
gospodarcze istniejące w przypadku koncesji na usługi mogłoby zaistnieć także 
w nieograniczonym zakresie. ETS potwierdza, że instytucje zamawiające mają możliwość 
zlecania świadczenia usług za pomocą koncesji, jeżeli są zdania, że w ten sposób najlepiej 
zapewni się wykonywanie danej usługi świadczonej w ogólnym interesie. W ten sposób ETS 
doprecyzował kolejny obszar będący źródłem częstych sporów prawnych.

Doprecyzowanie w zakresie partnerstw publiczno-prywatnych
Także w innych dziedzinach osiągnięto dzięki Komisji i ETS większą jasność: 
Zarówno Komisja w swoim komunikacie dotyczącym partnerstw publiczno-prywatnych
z 2008 r., jak i Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z dnia 15 października 
2009 r. (C-196/08 Acoset) stwierdziły, że do udzielenia zamówienia i przeniesienia zadań na 
nowo utworzone partnerstwo publiczno-prywatne nie jest konieczny podwójny przetarg. Aby 
przeniesienie koncesji na utworzone wcześniej w tym celu mieszane przedsiębiorstwo 
publiczno-prywatne było możliwe bez przetargu, muszą być jednak spełnione następujące 
warunki:
- wybór prywatnej spółki odbywa się w drodze publicznej procedury po sprawdzeniu

wymagań finansowych, technicznych, operacyjnych i administracyjno-technicznych,
a także charakterystyki oferty w odniesieniu do usługi, jaka ma zostać wykonana;

- mieszane przedsiębiorstwo publiczno-prawne zachowuje niezmiennie podczas całego 
okresu trwania koncesji przedmiot swojej działalności. Istotna zmiana przedmiotu 
działalności lub przekazanego zadania powinna zdaniem ETS skutkować 
obowiązkiem ogłoszenia przetargu. 

Dzięki temu w wystarczającym stopniu doprecyzowano prawnie także obszar partnerstw 
publiczno-prywatnych. 
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Planowanie przestrzenne
Nie zlikwidowano jednak jeszcze wszystkich problemów. Szczególne problemy stwarza 
obecnie dziedzina planowania przestrzennego. W tym przypadku zakres stosowania dyrektyw 
w sprawie zamówień publicznych rozszerzono na dziedziny, dla których w zasadzie nie były 
one przewidziane, wskutek dodatkowej interpretacji przede wszystkim sądów niemieckich 
według orzeczenia ETS w sprawie Roanne C-220-05. Gminy muszą jednak mieć możliwość 
sprzedaży działek objętych nakazem (np. zastrzeżeniem zabudowy w ciągu dwóch lat) bez 
konieczności ogłaszania przetargu na szczeblu europejskim zgodnie z kryteriami udzielania 
zamówień publicznych. W innym przypadku istnieje niebezpieczeństwo, „że mimo iż wydaje 
się to bezsensowne, należy uznać, że każda działalność w zakresie budownictwa miejskiego 
będzie objęta zakresem obowiązywania dyrektywy: Działania regulujące możliwości 
zabudowy zmieniają bowiem zgodnie z definicją, a także w istotny sposób, wartość działek, do 
których się odnoszą” (cytat opinii rzecznika generalnego Paola Mengozziego dla ETS 
z dnia 17 listopada 2009 r.).
Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych nigdy nie były przewidziane dla takich 
przypadków i należy mieć nadzieję, że sąd zgodzi się z rzecznikiem generalnym.

Trwałe i innowacyjne udzielanie zamówień
Podczas gdy w zakresie ekologicznych zamówień publicznych istnieją liczne formy wsparcia, 
jak GPP Toolkit, „kampania Procura+” lub „TopTenPro”, pomagające władzom i innym 
instytucjom publicznym w trwałym udzielaniu zamówień, a w zakresie innowacyjnego 
udzielania zamówień istnieje komunikat Komisji w sprawie zamówień przedkomercyjnych
i komunikat w sprawie inicjatywy rynków pionierskich, zupełnie brak podobnych inicjatyw 
w zakresie udzielania zamówień związanych z odpowiedzialnością społeczną. Jednak traktat 
z Lizbony wzmocnił także znaczenie społecznej Europy. W szczególności w nowym art. 3 
ust. 3 TUE oraz w obowiązującej obecnie prawnie karcie praw podstawowych rozszerza się 
dotychczas czysto ekonomiczne ukierunkowanie Unii Europejskiej na obligatoryjne cele 
społeczne. Musi to zostać także odzwierciedlone w inicjatywach Komisji.
Zwłaszcza dziedzinę zamówień publicznych związanych z odpowiedzialnością społeczną 
obciąża to, że kryteria społeczne odnoszą się głównie do procesu produkcji, co sprawia, że 
zazwyczaj nie są one rozpoznawane w produkcie końcowym, a w zglobalizowanej produkcji 
i złożonych łańcuchach dostaw ich kontrola jest utrudniona. Do jeszcze większej złożoności 
i braku przejrzystości przyczynia się to, że w przetargach musi być także dopuszczona 
autocertyfikacja, aby nie naruszyć zakazu dyskryminacji. Jej kontrola przekracza możliwości 
większości instytucji publicznych. Poza podręcznikiem Komisja powinna wziąć pod uwagę 
także opracowanie precyzyjnych i weryfikowalnych kryteriów lub bazy danych z kryteriami 
określonymi pod kątem produktów. Należy także rozważyć stworzenie instytucji serwisowej 
na szczeblu europejskim opracowującej i kontrolującej kryteria dla grup produktów, która 
w razie potrzeby mogłaby być przywoływana w przypadku skarg jako pozasądowa izba 
rozliczeniowa.

Przegląd dyrektyw w sprawie zamówień publicznych
Zasadniczo należałoby sobie życzyć, aby Komisja uwzględniła wymienione aspekty podczas 
planowanego przeglądu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a przy okazji 
skorygowała deficyty prawne i praktyczne powstałe podczas transpozycji w państwach 
członkowskich oraz istniejące niejasności prawne w stosowaniu prawa o zamówieniach 
publicznych. Pożądane byłoby ponadto doprecyzowanie, gdzie i jak Unia Europejska może 
przyczynić się do uproszczeń administracyjnych w tym zakresie. Warunkiem jest jednak pilna 
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i obiektywna analiza obecnych utrudnień. Powinno to oczywiście nastąpić z licznym
udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów. 
Należy jednak ostrzec przed planowaniem przeglądu dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych w chwili obecnej. Z rozmaitych powodów byłoby to teraz przedwczesne. 
Z jednej strony w celu uniknięcia dalszej fragmentacji prawa w zakresie zamówień 
publicznych należy przy przeglądzie tych dyrektyw uwzględnić dyrektywę w sprawie 
przepisów prawnych. Jednak obecnie dyrektywa ta nie została jeszcze transponowana 
we wszystkich państwach członkowskich i nie da się jeszcze ocenić jej praktycznych skutków 
dla udzielania zamówień publicznych. Z drugiej strony państwa członkowskie znajdują się 
obecnie w głębokim kryzysie gospodarczym i finansowym, którego skutki dla szczebla 
lokalnego są nadal nieprzewidywalne i z pewnością nasilą się w nadchodzących latach. 
W takiej chwili zmiana podstawy prawnej zamówień publicznych prowadziłaby do 
zwiększenia niepewności i opóźniania procedur przetargowych. Miałoby to niekorzystny 
wpływ na wszystkich.


