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Dotyczy:  Uzasadnionej opinii austriackiego Bundesratu dotyczącej 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 narodowe 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 Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

W załączeniu znajduje się uzasadniona opinia austriackiego Bundesratu na temat wyżej 
wymienionego wniosku.
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Komisja Bundesratu ds. Unii Europejskiej na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2012 r. w ramach 
obrad nad projektem UE

COM(2011) 897 final
wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania 
koncesji
(67819/EU XXIV.GP)

na mocy art. 23g ust. 1 austriackiej konstytucji, w powiązaniu z art. 6 Protokołu nr 2 
w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, wydała następującą 
uzasadnioną opinię.

Załącznik
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UZASADNIONA OPINIA

Komisji Bundesratu ds. Unii Europejskiej

z dnia 1 lutego 2012 r.

na mocy art. 23g ust. 1 austriackiej konstytucji, w powiązaniu z art. 6 Protokołu nr 2 
w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności

COM(2011)0897 final
wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielania 
koncesji

A. Opinia

Przedmiotowy projekt jest niezgodny z zasadą pomocniczości.

B. Uzasadnienie

Po wielokrotnym odkładaniu tego momentu Komisja Europejska w dniu 20 grudnia 2011 r. 
opublikowała wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie udzielania koncesji 
(COM(2011)0897). Wniosek obejmuje udzielanie koncesji na usługi i roboty budowlane 
i został uchwalony łącznie z wnioskami dotyczącymi zmiany dyrektywy 2004/18/WE 
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych i dyrektywy 2004/17/WE 
koordynującej procedury udzielania zamówień. Koncesje znacząco różnią się od zamówień 
publicznych tym, że wykonawcy nie są wynagradzani z publicznych środków, ale 
bezpośrednio ze środków użytkowników.

Wniosek dotyczący dyrektywy przedstawiony przez Komisję Europejską wyraźnie wykracza 
poza dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie 
zasad udzielania koncesji. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości już teraz jasno wynika, 
że udzielanie koncesji podlega europejskiemu prawu pierwotnemu (dotyczącemu 
niedyskryminacji, przejrzystości, rynku wewnętrznego i konkurencji). Trybunał 
Sprawiedliwości w przeszłości wystarczająco sprecyzował kwestię przeniesienia koncesji na 
usługi oraz rozwiał ogólnoeuropejskie wątpliwości dotyczące interpretacji, w związku z czym 
– jak ustaliła Komisja – nie istnieją już żadne luki prawne. Podobną opinię przeciwną 
tworzeniu europejskiego aktu ustawodawczego dotyczącego koncesji na usługi zawarto 
w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego (PE) w sprawie udzielania zamówień 
publicznych, które zostało przyjęte w PE w dniu 18 maja 2011 r. znaczną większością 
głosów. 

Zasadniczo wskazuje się na art. 5 TUE, zgodnie z którym Unia podejmuje 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. Kwestia
koncesji na usługi objętych przedmiotowym wnioskiem dotyczącym dyrektywy jest często 
poruszana w kontekście usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG). 
W Traktacie z Lizbony (art. 3 TUE, art. 14 i art. 108 TFUE, protokół 26 i 27) podkreślono 
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szczególne znaczenie UOIG dla wspierania płaszczyzny społecznej i terytorialnej oraz 
przyznano państwom członkowskim dużą swobodę decydowania. W związku z tym należy 
krytycznie podejść do nowych regulacji w tym obszarze. Przede wszystkim dlatego, że w art. 
4 ust. 2 zdanie pierwsze określono, że 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. Zgodnie z przytoczonymi przepisami prawa 
pierwotnego nie można ograniczać swobody państw członkowskich poprzez wprowadzanie 
nadmiernych regulacji w ramach prawodawstwa wtórnego.  Również Traktat z Lizbony 
przewiduje odpowiedzialność państw członkowskich, w granicach ich kompetencji, za 
funkcjonowanie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (art. 14 TFUE). 
Jednocześnie w Traktacie podkreślono zasadę samorządności komunalnej i lokalnej oraz 
uznano ją za część tożsamości narodowej (protokół nr 9 do TFUE).

Obszaru, którego dotyczą partnerstwa publiczno-prywatne i udzielanie koncesji, nie da się na 
ogół porównać z innymi gałęziami gospodarki. Zasadniczo umowy takie są charakterystyczne 
dla rynków oligopolistycznych lub monopolistycznych, które nie bez powodu są zastrzeżone 
dla państwowo-demokratycznych wpływów. Prywatyzacja lub wprowadzenie w tym obszarze 
struktur quasi-konkurencyjnych wiąże się ze znacznymi nakładami regulacyjnymi. 
Przekazanie zadań, które często obejmują usługi świadczone w interesie ogólnym, jest trudne 
również dlatego, że właśnie te zadania nie powinny być podporządkowane ogólnym zasadom 
rynkowym. Z jednej strony dotyczy to usług, które powinny być świadczone dla wszystkich 
w przystępnych cenach, a których przedsiębiorstwo konkurujące z innymi nie może 
zaoferować ze względu na zbyt wysokie koszty. Z drugiej strony chodzi o sektory 
funkcjonujące w oparciu o sieć, gdzie konkurencja w ramach sieci nie byłaby rozsądna pod 
względem ekonomicznym i wiązałaby się z marnowaniem zasobów.

Wdrożenie wniosku znacząco wpłynęłoby na struktury usług komunalnych, zwłaszcza 
w zakresie komunalnej gospodarki wodnej. W Austrii tego typu usługi są zazwyczaj 
świadczone w ramach współpracy komunalnej, przede wszystkim przez związki gmin. 
W ramach przedłożonego wniosku dotyczącego dyrektywy Komisja Europejska kontynuuje 
realizowanie swoich planów dotyczących przynajmniej częściowej liberalizacji usług 
z zakresu gospodarki wodnej. Jednak aby w pełni otworzyć rynek, brakuje podobnie jak 
wcześniej woli politycznej ze strony państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. 
Dlatego też wykorzystuje się instrument z prawa konkurencji, a w szczególności z prawa 
udzielania zamówień publicznych.

W uzasadnieniu wniosku Komisja jedynie stwierdza „poważne zakłócenia na rynku 
wewnętrznym” oraz „brak pewności prawa i zamykanie dostępu do rynku”, ale nie ma 
dowodów na poparcie tych twierdzeń. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że przy 
zawieraniu umów koncesji na świadczenie usług z reguły nie wykorzystuje się publicznych 
środków, ponieważ wynagrodzenie jest pobierane nie od instytucji publicznej, ale 
bezpośrednio od osoby korzystającej z usługi. W tym kontekście Komisja nie jest w stanie 
przekonująco wyjaśnić, dlaczego konieczne jest wprowadzenie nowych regulacji. 
Jednostronne, rynkowe ukierunkowanie aktu prawnego oraz stopień jego szczegółowości są 
nieuzasadnione:  dodatkowe przepisy dotyczące specyfikacji technicznych, kryteriów 
kwalifikacji, wymogów w zakresie publikacji doprowadziłyby do nieproporcjonalnego 
zwiększenia się nakładów biurokratycznych.


