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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Europejska zaproponowała niedawno modernizację dyrektyw dotyczących 
zamówień publicznych (dyrektywa 2004/18/WE) oraz dotyczących procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
usług pocztowych (dyrektywa 2004/17/WE). Został również przedstawiony wniosek 
dotyczący nowej dyrektywy mającej na celu uregulowanie sektora koncesji, a następnie 
projekt rozporządzenia w sprawie dostępu towarów i usług pochodzących z państw trzecich 
do rynku wewnętrznego zamówień publicznych UE oraz procedur wspierających negocjacje 
w sprawie dostępu towarów i usług UE do rynków zamówień publicznych państw trzecich.  

Zamówienia publiczne stanowią istotną część światowego handlu: sektor zamówień wynosi 
średnio od 15 do 20% PKB w krajach rozwiniętych. Pomimo istotnego znaczenia, rynek 
zamówień publicznych pozostaje jednym z sektorów najbardziej zamkniętych (Komisja 
szacuje, że ponad połowa rynku światowego zamówień publicznych jest nadal zamknięta dla 
zagranicznej konkurencji) i podlegających najmniejszej ilości uregulowań w handlu 
międzynarodowym.

Na poziomie wielostronnym odnośne ramy prawne stanowi Porozumienie międzynarodowe w 
sprawie zamówień publicznych, które niedawno zostało poddane przeglądowi, zakończonemu 
w marcu 2012 r. Przegląd ten został zrealizowany w celu zwiększenia przejrzystości i stopnia 
otwarcia międzynarodowych rynków zamówień publicznych oraz uproszczenia procedur. W 
związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje ten proces 
przeglądu i wyraża nadzieję, że zostanie on szybko zatwierdzony przez UE.  Jednocześnie 
zauważa, że obecnie jedynie 42 państwa członkowskie WTO (z których aż 27 to państwa 
członkowskie UE) przystąpiły do tego międzynarodowego porozumienia i wyraża wielką 
nadzieję, że będzie mogło przystąpić do niego wiele innych krajów, zwłaszcza krajów 
bardziej rozwiniętych i gospodarek wschodzących, w celu rozszerzenia zasięgu 
geograficznego porozumienia i uzyskania w ten sposób systemu wspólnych i powszechnie 
obowiązujących zasad w tym ważnym sektorze handlu międzynarodowego. 

Szczegółowe przepisy dotyczące sektora zamówień publicznych są również zawarte w innym 
porozumieniu WTO, Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami (GATS).

UE ma również inne zobowiązania powzięte w ramach już zawartych umów dwustronnych (z 
Albanią, Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, CARIFORUM, Chile, Chorwacją, 
Meksykiem, Czarnogórą, Koreą Południową i Szwajcarią).  Sektor zamówień publicznych 
jest ważnym i często delikatnym rozdziałem w trwających negocjacjach dotyczących 
ewentualnego zawarcia nowych umów handlowych z innymi partnerami międzynarodowymi.   

W takim kontekście sprawozdawca komisji opiniodawczej podkreśla znaczenie 
międzynarodowego wymiaru sektora zamówień publicznych. Zauważa on potrzebę 
stopniowego otwarcia rynków międzynarodowych dla zamówień publicznych w oparciu o 
system wspólnych zasad, w duchu wzajemności, sprawiedliwości i poszanowania 
międzynarodowych norm środowiskowych, społecznych i związanych z zatrudnieniem. Unia 
Europejska zapewnia obecnie międzynarodowym podmiotom znaczny stopień otwarcia 
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swojego rynku zamówień publicznych, które to otwarcie bardzo często pozostaje 
nieodwzajemnione przez innych ważnych międzynarodowych partnerów handlowych. 
Sprawozdawca komisji opiniodawczej wzywa zatem do bardziej zdecydowanych działań ze 
strony UE, poprzez inicjatywy ustawodawcze i spójnie prowadzone negocjacje, w celu 
przywrócenia warunków równowagi i stworzenia prawdziwie równych reguł gry na szczeblu 
międzynarodowym.  

W tej perspektywie krytykuje decyzję Komisji Europejskiej o nietworzeniu wspólnych 
przepisów w zakresie „zewnętrznego wymiaru” sektora zamówień publicznych: decyzja o 
odejściu od przepisów zawartych w dyrektywie 2004/17/WE dotyczących ofert obejmujących 
towary i usługi zagraniczne oraz późniejsze przedstawienie dodatkowej, całkowicie 
niezależnej inicjatywy ustawodawczej, również w zakresie procesu ustawodawczego -
pomimo, że zostały pozytywnie przyjęte w zakresie proponowanej treści - może stworzyć 
niebezpieczną lukę prawną, pozbawiając prawodawstwo europejskie przepisów regulujących 
dostęp towarów, usług i przedsiębiorstw państw trzecich do europejskiego rynku zamówień 
publicznych. 

Z tego powodu sprawozdawca uważa za niezwykle ważne ponowne wprowadzenie 
szczegółowych zasad regulujących w harmonijny i wyczerpujący sposób warunki, które 
umożliwiają odrzucenie ewentualnych ofert obejmujących głównie towary i usługi nieobjęte 
umowami międzynarodowymi: w tym zakresie sprawozdawca komisji opiniodawczej 
zamierza dostosować mechanizm stanowienia prawa zaproponowany przez samą Komisję w 
swoim ostatnim wniosku dotyczącym rozporządzenia.

Istotną kwestią jest również zaostrzenie przepisów zaproponowanych przez Komisję 
Europejską dotyczących tzw. „rażąco niskich ofert” dzięki wprowadzeniu możliwości 
zastosowania mechanizmu automatycznie wykluczającego oferty znacznie niższe niż inne i 
rozszerzeniu minimalnych warunków zwrócenia się o dodatkowe informacje do 
wykonawców.

Uznano również, że należy wprowadzić pewne zmiany mające na celu wyraźniejsze 
podkreślenie kontekstu międzynarodowego dyrektyw europejskich. 

POPRAWKI

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Brak na poziomie Unii jasnych 
przepisów regulujących udzielanie koncesji 
rodzi niepewność prawa oraz przeszkody w 
swobodnym świadczeniu usług, a także 
powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego. W rezultacie 
wykonawcy, a zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), pozbawieni są 
praw przysługujących im na rynku 
wewnętrznym oraz tracą ważne szanse 
handlowe, natomiast organy publiczne 
mogą mieć problem z możliwie jak 
najlepszym wykorzystaniem środków 
publicznych, pozwalającym obywatelom 
Unii korzystać z wysokiej jakości usług po 
najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie 
ramy prawne regulujące udzielanie 
koncesji zapewniłyby skuteczny i 
niedyskryminacyjny dostęp do rynku 
wszystkim wykonawcom z Unii oraz 
pewność prawa, wspierając inwestycje 
publiczne w infrastrukturę oraz 
strategiczne usługi dla obywateli.

(1) Brak na poziomie Unii jasnych 
przepisów regulujących udzielanie koncesji 
rodzi niepewność prawa oraz przeszkody w 
swobodnym świadczeniu usług, a także 
powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku wewnętrznego. W rezultacie 
wykonawcy, a zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP), pozbawieni są 
praw przysługujących im na rynku 
wewnętrznym oraz tracą ważne szanse 
handlowe, natomiast organy publiczne 
mogą mieć problem z możliwie jak 
najlepszym wykorzystaniem środków 
publicznych, pozwalającym obywatelom 
Unii korzystać z wysokiej jakości usług po 
najkorzystniejszych cenach. Odpowiednie 
ramy prawne regulujące udzielanie 
koncesji zapewniłyby skuteczny i 
niedyskryminacyjny dostęp do rynku 
wszystkim wykonawcom z Unii oraz 
pewność prawa, wspierając inwestycje 
publiczne w infrastrukturę oraz 
strategiczne usługi dla obywateli. Takie 
ramy prawne zapewniłyby także 
wykonawcom większą pewność prawną i 
mogłyby stać się podstawą i instrumentem 
sprzyjającym większemu otwarciu 
międzynarodowych rynków zamówień 
publicznych i wzmocnieniu 
międzynarodowej wymiany handlowej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do udzielonych koncesji 

(16) Niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania do udzielonych koncesji 
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realizowanych przez organizacje 
międzynarodowe we własnym imieniu i na 
własny rachunek. Należy jednak 
doprecyzować, w jakim zakresie niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
udzielenia koncesji podlegających 
określonym przepisom międzynarodowym.

realizowanych przez organizacje 
międzynarodowe we własnym imieniu i na 
własny rachunek. Należy jednak zbadać, w 
jakim zakresie niniejsza dyrektywa 
powinna mieć zastosowanie do udzielania 
koncesji podlegających określonym 
przepisom międzynarodowym, tak aby 
zapewnić większą pewność prawną 
podmiotom gospodarczym. Rynek 
wewnętrzny i rynki międzynarodowe są 
coraz bardziej wzajemnie powiązane, 
dlatego też polityką zamówień publicznych 
należy posługiwać się w celu 
propagowania wartości UE, takich jak 
przejrzystość, pryncypialne stanowisko w 
sprawie korupcji, zasada wzajemności 
oraz postęp w dziedzinie praw socjalnych i 
praw człowieka.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Nie należy udzielać koncesji 
wykonawcom, którzy byli członkami 
organizacji przestępczej lub których 
uznano winnymi korupcji, nadużycia ze 
szkodą dla interesów finansowych Unii lub 
prania pieniędzy. Obowiązkowe 
wykluczenie na szczeblu unijnym powinno 
również obejmować wykonawców 
uchylających się od płacenia podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne. 
Ponadto instytucjom zamawiającym i 
podmiotom zamawiającym należy 
zapewnić możliwość wykluczania 
kandydatów lub oferentów w przypadku
poważnego naruszenia przez nich 
unijnego lub krajowego prawa mającego 
na celu ochronę interesów publicznych 
zgodnych z postanowieniami Traktatu lub 
w przypadku gdy wykonawca dopuścił się 
istotnych lub powtarzających się uchybień 
przy wykonywaniu wcześniejszych 

(33) Nie należy udzielać koncesji 
wykonawcom, którzy byli członkami 
organizacji przestępczej lub których 
uznano winnymi korupcji, nadużycia ze 
szkodą dla interesów finansowych Unii lub 
prania pieniędzy. Obowiązkowe 
wykluczenie na szczeblu unijnym powinno 
również obejmować wykonawców 
uchylających się od płacenia podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne, a 
także poważnie naruszających przepisy 
prawa unijnego lub krajowego mającego  
na celu ochronę interesów publicznych 
zgodnych z postanowieniami Traktatu. 
Ponadto instytucjom zamawiającym i 
podmiotom zamawiającym należy 
zapewnić możliwość wykluczania 
kandydatów lub oferentów, w przypadku 
gdy wykonawca dopuścił się istotnych lub 
powtarzających się uchybień przy 
wykonywaniu wcześniejszych koncesji o 
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koncesji o podobnym charakterze 
udzielonych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający.

podobnym charakterze udzielonych przez 
tę samą instytucję zamawiającą lub ten sam 
podmiot zamawiający.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do następujących koncesji, których 
wartość wynosi nie mniej niż 5 000 000 
EUR:

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do następujących koncesji.

a) koncesji zawartych przez podmioty 
zamawiające w celu realizacji jednego z 
rodzajów działalności, o których mowa w 
załączniku III; 

a) koncesji zawartych przez podmioty 
zamawiające w celu realizacji jednego z 
rodzajów działalności, o których mowa w 
załączniku III;

b) koncesji zawartych przez instytucje 
zamawiające.

b) koncesji zawartych przez instytucje 
zamawiające.

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
koncesji, których wartość wynosi nie 
mniej niż:
a) 2 500 000 EUR w przypadku koncesji 
na usługi (z wyjątkiem usług 
społecznych);
b) 5 000 000 EUR w przypadku koncesji 
na roboty budowlane;

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w przypadku gdy koncesje są w pełni 
finansowane przez organizację 
międzynarodową lub międzynarodową 
instytucję finansową.

skreślona
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów akapitu pierwszego lit. d), jeżeli 
koncesja jest w znaczącym stopniu 
współfinansowana przez organizację 
międzynarodową lub międzynarodową 
instytucję finansową, strony uzgadniają, 
jakie procedury udzielania koncesji mają 
zastosowanie, przy czym muszą być one 
zgodne z postanowieniami Traktatu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

skreślony

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

b) zasadnicza część działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzona na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, które sprawują kontrolę, 
lub na potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę instytucję 
zamawiającą lub ten podmiot 
zamawiający;

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla zasady określone w orzecznictwie Trybunału, który mówi o 
„zasadniczej części”, co niekoniecznie oznacza, że ma to być część większa niż pozostałe. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) co najmniej 90% działalności tej osoby
prawnej jest prowadzone na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający;

b) zasadnicza część działalności tej osoby 
prawnej jest prowadzona na potrzeby 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 
pkt 1, które sprawują kontrolę, lub na 
potrzeby innych osób prawnych 
kontrolowanych przez tę samą instytucję 
zamawiającą lub ten sam podmiot 
zamawiający;

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestniczące instytucje zamawiające 
lub podmioty zamawiające nie prowadzą 
na otwartym rynku więcej niż 10 % 
mierzonej obrotami działalności, której 
dotyczy umowa; 

skreślona

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przepisów socjalnych i 
środowiskowych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) innych poważnych naruszeń 
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przepisów prawa unijnego lub krajowego 
mającego na celu ochronę interesów 
publicznych zgodnych z postanowieniami 
Traktatu.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
stosują koncesję, termin składania 
wniosków o koncesję nie może być krótszy 
niż 52 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
koncesji. 

1. W przypadku gdy instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
stosują koncesję, termin składania 
wniosków o koncesję nie może być krótszy 
niż 70 dni od daty wysłania ogłoszenia o 
koncesji.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Termin składania ofert może zostać 
skrócony o pięć dni, jeżeli podmiot 
zamawiający akceptuje składanie ofert za 
pomocą środków elektronicznych zgodnie 
z art. 25.

2. Termin składania wniosków o koncesję
może zostać skrócony o pięć dni, jeżeli 
podmiot zamawiający akceptuje składanie 
wniosków za pomocą środków 
elektronicznych zgodnie z art. 25.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 4 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przestrzeganie ustanowionych w 
prawie unijnym lub międzynarodowym 
przepisów prawa pracy i prawa ochrony 
środowiska;
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