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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja postrzega zamówienia publiczne jako ważny 
element realizacji celów strategii Europa 2020;

2. podkreśla, że szersze uwzględnianie kwestii środowiska naturalnego w zamówieniach 
publicznych oferuje możliwości dużych oszczędności, jako że w związku z tym w 
większym stopniu bierze się pod uwagę koszt cyklu użytkowania;

3. z zadowoleniem przyjmuje ogólną gotowość ze strony podmiotów lokalnych, 
regionalnych oraz państwowych do składania zamówień publicznych wspierających 
trwały rozwój; zwraca uwagę, że istnieje wiele dowodów na fakt, że dyrektywy i ich 
stosowanie utrudniają to.

4. jest zdania, że kwestie środowiskowe należy uwzględniać we wszystkich zamówieniach 
publicznych; podkreśla, że powinno się dokonać modyfikacji dyrektyw w sprawie 
zamówień publicznych, tak aby stwierdzały one wyraźniej, iż jest możliwe, a nawet 
pożądane, by podmioty publiczne, udzielając zamówień, stawiały wymogi środowiskowe 
oraz uwzględniały wpływ zamówień na środowisko naturalne;

5. uważa, że lepiej zachęcać podmioty publiczne do udzielania zamówień w sposób trwały i 
ułatwiać im to, niż określać obowiązkowe kontyngenty przy udzielaniu mniejszych 
zamówień; obowiązkowe kontyngenty powinny jednak obowiązywać w przypadku 
większych zamówień; jest ponadto zdania, że największą przeszkodą w składaniu 
przyjaznych dla środowiska zamówień publicznych jest nie sprzeciw wobec nich, ale 
raczej niejasne i nieelastyczne prawodawstwo;

6. podkreśla konieczność modyfikacji dyrektyw, tak aby stwierdzały one wyraźniej, iż jest 
możliwe i pożądane uwzględnianie wpływu przedmiotu danego zamówienia na 
środowisko naturalne w całym cyklu jego życia, w tym w procesach produkcyjnych oraz 
ich warunkach;

7. jest zdania, że kryterium najniższej ceny należy stosować jedynie wtedy, gdy w 
konkretnym przypadku nie ma zastosowania kryterium wymogów środowiskowych, albo 
gdy specyfikacje techniczne gwarantują wysoki poziom ochrony środowiska;

8. zwraca szczególnie uwagę na konieczność jasnego stwierdzenia, że możliwe jest 
wprowadzenie surowszych wymogów w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu 
zwierząt niż te przewidziane we wspólnych przepisach unijnych;

9. podkreśla, że rozszerzone stosowanie procedury negocjacyjnej wspierałoby zarówno 
innowacje, jak i trwalsze rozwiązania;

10. zwraca również uwagę na znaczenie wspierania przez państwa członkowskie i Komisję 
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opracowywania międzynarodowych standardów w dziedzinie klimatu i środowiska 
naturalnego opierających się na perspektywie cyklu życia, które ułatwią sektorowi 
publicznemu składanie przyjaznych dla środowiska zamówień, a przedsiębiorstwom 
konkurowanie o zamówienia w różnych krajach;

11. podkreśla również związek pomiędzy przyjaznymi dla środowiska zamówieniami 
publicznymi a wspieraniem innowacji; jest zdania, że stanie się on jeszcze bardziej 
widoczny, gdy wymogi środowiskowe zostaną włączone do specyfikacji technicznych i 
ofertom spełniającym najnowocześniejsze wymogi środowiskowe przyznawać się będzie 
większą liczbę punktów w fazie ich rozpatrywania;

12. przyznaje, że dokonanie oceny „śladu węglowego” danego produktu lub usługi, na 
przykład w przypadku żywności, może być trudne; jest zdania, że należy wyraźnie 
zezwolić na postawienie wymogu, by w przypadku transportu żywności do podmiotu 
skupującego emisja CO2 nie przekroczyła konkretnej wartości w gramach; zdaje sobie 
sprawę, że wymóg efektywnego stosowania wpływów z podatków, a także pozostałe 
wymogi i przepisy dotyczące zamówień publicznych powstrzymają wybranych 
przedstawicieli od stawiania wymogów środowiskowych, gdy nie ma ku temu przesłanek.


