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1 Patrz ust. 24
2 Patrz ust. 18
3Wyrok z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal [1999] Zb.Orz. str. I-08121, ust. 50; wyrok z 
dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie C-26/03 City of Halle [2005] dotychczas nieopublikowany w Zb. Orz., ust. 
49; wyrok z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie C-458/03 Parking Brixen [2005] dotychczas nieopublikowany w 
Zb. Orz., ust. 49;
4 Większościowy udział kapitałowy, podporządkowanie organowi terytorialnemu, działalność wykonywana g
łównie na tym obszarze.
5 A nie minimalizację kosztów dla organów lokalnych. Dorozumiane w wyroku z dnia 17 września 2002 r. w 
sprawie C-513/99 Concordia [1999] dotychczas nieopublikowanym w Zb. Orz.

WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, wła
ściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że strategia lizbońska proponuje wprowadzenie „aktywnego i 
dynamicznego państwa dobrobytu”1 w ramach „realizacji celów takich jak zatrudnienie, 
rozwój regionalny, ochrona środowiska”2, że należy dostosować wymienione cele do zasad 
konkurencji oraz zabezpieczyć je z prawnego punktu widzenia;

B. mając na uwadze, że dyrektywy 2004/18 i 2004/17 nie podają jasnej definicji zamówień „in-
house”;

C. mając na uwadze, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w zakresie zamówień „in-
house” ogranicza się do wskazania w wyrokach3 przypadków uzasadniających odstępstwo 
od zasad dotyczących zamówień publicznych;

D. mając na uwadze, że wiele państw członkowskich zachęca władze lokalne do ustanawiania 
zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-publicznego, odnośnie do którego nie 
istnieje ujednolicone orzecznictwo;

E. mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości zaproponował kryteria umożliwiające wł
ączenie pewnego rodzaju partnerstwa publiczno-prywatnego do zamówień „in-house”4;

F. mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości, zgodnie ze strategią lizbońską, uznał
maksymalizację zysku dla ludności danego obszaru5 za najważniejsze kryterium udzielania 
zamówień publicznych;

1. zwraca się do Komisji o przedstawienie ram prawnych określających stosunki „in-house”
na podstawie kryteriów Trybunału Sprawiedliwości;

2. zwraca się do Komisji o dostarczenie dodatkowych informacji odnośnie do terminu „organ 
publiczny”, w celu określenia form partnerstwa publiczno-publicznego podlegających
zasadzie subsydiarności, a nie zasadom dotyczącym zamówień publicznych; 
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6 W szczególności zatrudnienia lokalnego i ochrony środowiska.

3. zwraca się do Komisji o stosowanie kryteriów Trybunału Sprawiedliwości oraz celów 
wyznaczonych na szczycie w Lizbonie6 przy ocenie działalności zamówieniowej aktywnego 
i dynamicznego państwa dobrobytu. 


