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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Cel wniosku

W marcu 2012 r. Komisja Europejska przyjęła przedmiotowy wniosek w sprawie 
rozporządzenia, który stanowi pierwszą próbę ustanowienia kompleksowej polityki 
zewnętrznej Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych. 

Pod względem prawnym głównym cel wniosku to zwiększenie zdolności do skutecznego 
wywierania nacisku przez Unię Europejską w międzynarodowych negocjacjach handlowych 
z myślą o uzyskaniu większych możliwości dostępu do rynku dla europejskich wykonawców 
na rynkach zamówień publicznych w krajach trzecich. Pod względem politycznym stanowi to 
dla Unii Europejskiej istotną sposobność do okazania determinacji w dążeniu do zapewnienia 
równego traktowania, a tym samym równych warunków działania w dziedzinie, w której jej 
interesy są bardziej żywotne i zróżnicowane niż interesy jakichkolwiek innych podmiotów na 
dzisiejszej scenie handlu światowego. 

Jest to sygnał o szczególnym znaczeniu, zwłaszcza na tle kryzysu gospodarczego, podczas 
którego Unia Europejska konsekwentnie opierała się przyjmowaniu środków 
protekcjonistycznych, a także wszelkiemu innemu odstępowaniu od swoich zobowiązań 
międzynarodowych. Spójnie z tym podejściem we wniosku zwrócono uwagę na oczywiste 
fakty: UE istotnie spotyka się z większą i ostrzejszą konkurencją – niekiedy nawet nieuczciwą 
– ze strony swoich partnerów handlowych; zamiast zamykać własny rynek zamówień 
publicznych dla zagranicznych wykonawców, domaga się równych możliwości dostępu do 
rynku dla własnych wykonawców i towarów za granicą. 

We wniosku w sprawie rozporządzenia przewidziano szereg mechanizmów – w tym 
konsultacje z zainteresowanym państwem członkowskim – umożliwiających zaradzenie 
problemom restrykcyjnych praktyk w zakresie zamówień publicznych. Przewidziane we 
wniosku środki restrykcyjne wchodzą w grę tylko wtedy, gdy problemu nie uda się rozwiązać 
za pomocą tych mechanizmów.

Aspekty rynku wewnętrznego

Dotychczas instytucje zamawiające nie dysponowały jasnymi ramami umożliwiającymi 
wypełnianie zobowiązań międzynarodowych Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień 
publicznych. Omawiany wniosek zmieni fragmentaryczne podejście stosowane przez różne 
państwa członkowskie, w których dostęp towarów i usług do krajowego rynku zamówień 
publicznych był blokowany w drodze indywidualnych decyzji. W zamian za to 
scentralizowany system zapewni jednolite traktowanie towarów i usług pochodzących 
z krajów trzecich.

Komisji IMCO przyznano bardzo niewielki zakres uprawnień w pracach nad przedmiotowym 
rozporządzeniem. W konsekwencji niniejsza opinia ogranicza się głównie do przepisów 
niemających zasadniczego znaczenia.
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W szczególności w zakres wyłącznych kompetencji komisji IMCO wchodzą następujące 
artykuły:

Artykuł 6 ust. 7 – Prawo instytucji/podmiotów zamawiających do wykluczania ofert 
obejmujących towary i usługi nieobjęte zobowiązaniami: publikowanie informacji 
o wykluczeniu ofert oraz wprowadzenie standardowych formularzy dla ogłoszeń 
o zamówieniu. 

Artykuł 17 ust. 3 – Procedura komitetowa: - kompetencja komitetu doradczego zgodnie 
z decyzją Rady 71/306/EWG 

Artykuł 20 – Uchylenie: uchylenie art. 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE 

W zakres kompetencji dzielonych przez komisję IMCO z komisją INTA wchodzą następujące 
artykuły:

Artykuł 2: Definicje
Artykuł 7: Rażąco tanie oferty
Artykuł 17 ust. 1: Procedura komitetowa
Artykuł 18: Poufność
Artykuł 19: Sprawozdawczość

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca proponuje m.in. szereg poprawek dotyczących definicji w art. 2. Poprawki te 
mają na celu dostosowanie definicji zawartych we wniosku do definicji uzgodnionych przez 
komisję IMCO w jej stanowisku na negocjacje dotyczące dyrektywy w sprawie klasycznych 
zamówień publicznych (A7-0007/2013).

Ponadto sprawozdawca proponuje zapewnienie większej jasności i pewności prawa 
w odniesieniu do art. 7 ust. 1 i powiązanego z nim motywu 19, dotyczących możliwości 
przedkładania przez innych oferentów dodatkowych informacji w przypadku zamiaru 
przyjęcia rażąco taniej oferty. 

Wreszcie, sprawozdawca zaleca, aby termin obowiązkowego przedłożenia sprawozdania 
przez Komisję powiązać z przyszłą datą wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, nie 
zaś podawać konkretną – jednak potencjalnie zbyt wczesną lub zbyt późną – datę (1 stycznia 
2017 r.), jak przewidziano we wniosku Komisji.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu 
Międzynarodowego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w sprawozdaniu 
następujących poprawek:
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Artykuł 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, iż Unia określa 
i prowadzi wspólne polityki i działania 
oraz dąży do zapewnienia wysokiego 
stopnia współpracy we wszelkich 
dziedzinach stosunków 
międzynarodowych, w tym w celu 
zachęcania wszystkich krajów do integracji 
w ramach gospodarki światowej, między 
innymi drogą stopniowego znoszenia 
ograniczeń w handlu międzynarodowym.

(1) Artykuł 21 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, iż Unia określa 
i prowadzi wspólne polityki i działania 
oraz dąży do zapewnienia wysokiego 
stopnia współpracy we wszelkich 
dziedzinach stosunków 
międzynarodowych, w tym w celu ochrony 
swoich wartości, podstawowych interesów, 
bezpieczeństwa, niezależności 
i integralności oraz w celu zachęcania 
wszystkich krajów do integracji w ramach 
gospodarki światowej, między innymi 
drogą stopniowego znoszenia ograniczeń 
w handlu międzynarodowym.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) W kontekście ogólnej polityki Unii 
w odniesieniu do państw najsłabiej 
rozwiniętych, określonej, między innymi, 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 732/2008 
z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającym 
ogólny system preferencji taryfowych od 
dnia 1 stycznia 2009 r., właściwe jest 
zrównanie towarów i usług pochodzących 
z tych krajów z unijnymi towarami 
i usługami.

(26) W kontekście ogólnej polityki Unii 
w odniesieniu do państw najsłabiej 
rozwiniętych, określonej, między innymi, 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 732/2008 
z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającym 
ogólny system preferencji taryfowych od 
dnia 1 stycznia 2009 r., właściwe jest 
zrównanie towarów i usług pochodzących 
z tych krajów z unijnymi towarami 
i usługami w celu zapewnienia możliwości 
gospodarczych niezbędnych do lepszej 
integracji ich rynków z gospodarka 
światową.

Or. en
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Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „dostawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która oferuje towary 
na rynku;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska komisji w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „wykonawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną lub podmiot 
publiczny lub grupę takich osób i/lub 
podmiotów, które oferują wykonanie robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, 
dostawę produktów lub świadczenie usług 
na rynku;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska komisji w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych.

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „usługodawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która oferuje 

skreślona
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realizację robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego bądź usług na rynku;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska komisji w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych.

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „oferent” oznacza wykonawcę, który 
złożył ofertę;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska komisji w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) termin „wykonawca” obejmuje w 
równym stopniu pojęcia dostawcy 
i usługodawcy;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska komisji w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych.
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Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wykonawca, który złożył ofertę, 
oznaczany jest jako „oferent”;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska komisji w negocjacjach dotyczących dyrektywy w sprawie 
zamówień publicznych.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Pochodzenie usługi ustala się na 
podstawie pochodzenia dostarczającej ją 
osoby fizycznej lub prawnej. Za państwo 
pochodzenia usługodawcy uznaje się:

Pochodzenie usługi ustala się na podstawie 
pochodzenia dostarczającej ją osoby 
fizycznej lub prawnej. Za państwo 
pochodzenia wykonawcy świadczącego 
usługę uznaje się:

Or. en

Uzasadnienie

Ta zmiana jest potrzebna w wyniku zmian w art. 2 (definicje).

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Instytucje/podmioty zamawiające, które 
wykluczyły oferty na podstawie ust. 1, 
wskazują ten fakt w ogłoszeniu 
o udzieleniu zamówienia publikowanym 
przez nie zgodnie z art. 35 dyrektywy 
2004/18/WE, art. 42 dyrektywy 

7. Instytucje/podmioty zamawiające, które 
wykluczyły oferty na podstawie ust. 1, 
wskazują ten fakt, łącznie z powodami 
wykluczenia, w ogłoszeniu o udzieleniu 
zamówienia publikowanym przez nie 
zgodnie z art. 35 dyrektywy 2004/18/WE, 
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2004/17/WE lub art. 27 dyrektywy 
w sprawie udzielania koncesji. Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające 
standardowe formularze dla ogłoszeń 
o udzieleniu zamówienia. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 17 ust. 3.

art. 42 dyrektywy 2004/17/WE lub art. 27 
dyrektywy w sprawie udzielania koncesji. 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające standardowe formularze dla 
ogłoszeń o udzieleniu zamówienia. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą doradczą, o której mowa 
w art. 17 ust. 3.

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 
dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych lub zgodnie z art. 79 
dyrektywy w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych, po zweryfikowaniu 
wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco 
tanią ofertę obejmującą towary lub usługi 
pochodzące spoza Unii Europejskiej, 
w których wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50% całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, 
powiadamia o tym pozostałych oferentów 
na piśmie, podając przy tym uzasadnienie 
rażąco niskiego poziomu ceny lub 
kosztów.

Jeżeli instytucja zamawiająca/podmiot 
zamawiający zamierza, zgodnie z art. 69 
dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych lub zgodnie z art. 79 
dyrektywy w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych, po zweryfikowaniu 
wyjaśnień oferenta, zaakceptować rażąco 
tanią ofertę obejmującą towary lub usługi 
pochodzące spoza Unii Europejskiej, 
w których wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50% całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, 
powiadamia o tym pozostałych oferentów 
na piśmie, podając przy tym uzasadnienie 
rażąco niskiego poziomu ceny lub kosztów 
podanych przez danego oferenta.

Po tym, jak instytucja zamawiająca/ 
podmiot zamawiający poinformuje, że 
zamierza przyjąć rażąco tanią ofertę, 
pozostali oferenci mogą przekazać 
instytucji zamawiającej/ podmiotowi 
zamawiającemu, w rozsądnym terminie, 
odpowiednie informacje, aby umożliwić 
podjęcie decyzji o przyjęciu oferty z pełną 
znajomością potencjalnych czynników, 
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które mogły wpłynąć na ocenę rażąco 
niskiego poziomu zaproponowanej ceny 
lub kosztów. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować w artykule, że pozostali oferenci, którzy zostali poinformowani, że 
instytucja zamawiająca/ podmiot zamawiający zamierza przyjąć rażąco tanią ofertę, mogą 
udzielić dodatkowych informacji w celu zagwarantowania, że decyzja o przyjęciu oferty 
zostanie podjęta na podstawie jak najszerszych informacji.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja, Rada, Parlament Europejski, 
państwa członkowskie ani też ich 
urzędnicy nie ujawniają żadnych 
informacji o poufnym charakterze 
uzyskanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia bez uzyskania wyraźnej 
zgody dostarczyciela tych informacji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp te zostaje zastąpiony nowym ustęp, tj. art. 18 ust. 4a (nowy).

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Informacje otrzymane na mocy 
niniejszego rozporządzenia i wskazane 
przez podmiot udzielający informacji jako 
poufne nie są w żadnym wypadku 
ujawniane, chyba że podmiot udzielający 
informacji udzieli wyraźnego zezwolenia.
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Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2017 r. oraz co trzy 
lata po wejściu niniejszego rozporządzenia 
w życie, Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
oraz postępów w międzynarodowych 
negocjacjach dotyczących dostępu 
wykonawców z UE do postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego 
w państwach trzecich, podjętych zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem. W tym celu 
państwa członkowskie przekazują Komisji, 
na jej wniosek, odpowiednie informacje.

Rok po wejściu niniejszego 
rozporządzenia w życie, a następnie co 
najmniej co trzy lata Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
rozporządzenia oraz postępów 
w międzynarodowych negocjacjach 
dotyczących dostępu wykonawców z UE 
do postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w państwach trzecich, 
podjętych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. W tym celu państwa 
członkowskie przekazują Komisji, na jej 
wniosek, odpowiednie informacje.

Or. en


