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Kontekst

Dnia 21 marca 2012 r. Komisja Europejska przyjęła powyższy wniosek dotyczący 
rozporządzenia. Celem tego wniosku jest ułatwienie przedsiębiorstwom europejskim dostępu 
do rynków zamówień publicznych państw trzecich. Dalszy kontekst rozporządzenia znajduje 
się w uzasadnieniu do wniosku Komisji (COM(2012)01241.

Równocześnie z przedłożeniem niniejszego projektu Komisja Europejska, zgodnie z 
podawanymi przez nią informacjami, podejmuje działania mające na celu poprawę dostępu do 
rynku w ramach Światowej Organizacji Handlu oraz Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych.

Niektóre kwestie poruszone w minionych tygodniach:

1. Na ile rynki zamówień publicznych w UE są rzeczywiście otwarte w porównaniu 
z rynkami naszych partnerów handlowych?
Z punktu widzenia sprawozdawcy Komisja odpowiedziała na to pytanie w sposób 
niewystarczający, także uwzględniając przedłożoną ocenę skutków. Nie wyjaśniono 
tej kwestii także podczas późniejszego przesłuchania. W związku z tym sprawozdawca 
po konsultacji z koordynatorami oraz kontrsprawozdawcami zwrócił się do Działu 
oceny skutków przy Parlamencie Europejskim (IMPA) o ponowne zbadanie tej 
kwestii. Oczekiwana w czerwcu nowa ocena skutków powinna zostać w razie 
potrzeby uwzględniona w projekcie sprawozdania.

2. Czy już dziś istnieje możliwość wykluczenia dostawców niektórych towarów i 
usług z rynku zamówień publicznych?
Oprócz obowiązujących art. 58 i 59 dyrektywy 2004/17/WE wiele państw 
członkowskich dysponuje regulacjami krajowymi lub regionalnymi. W celu uniknięcia 
zakłóceń na rynku wewnętrznym, a jednocześnie zagwarantowania, że wspólna unijna 
polityka handlowa pozwoli skutecznie osiągnąć efekt dźwigni, regulacje takie 
powinny, zdaniem sprawozdawcy, zostać pozbawione mocy prawnej wraz z wejściem 
w życie przedmiotowego rozporządzenia.
Propozycja: uwzględnienie w artykułach rozporządzenia myśli przewodniej motywu 
18.

3. Czy proponowany instrument rzeczywiście przyczyni się do otwarcia rynków, czy 
raczej mamy tu do czynienia z protekcjonizmem?
Zdaniem sprawozdawcy ani ocena skutków dokonana przez Komisję, ani debaty po jej 
przedstawieniu, przesłuchania czy różnego typu rozmowy nie przyniosły uzasadnionej 
odpowiedzi na to pytanie. Jednak odrzucenie z tego powodu tego instrumentu w 
całości byłoby także dyskusyjne. We wprowadzeniu do projektu rozporządzenia 
Komisja zapowiada sformułowanie klauzuli przeglądu, której jednak nie zawarto w 
tekście. Klauzula przeglądu umożliwiłaby zbadanie skutków działania tego 
instrumentu po jego uchwaleniu oraz odpowiednią jego zmianę.
Propozycja: w art. 19 oprócz obowiązku sprawozdawczego ująć klauzulę przeglądu, 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_pl.pdf (strony 1–11).
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zgodnie z którą Komisja będzie zobowiązania wraz z drugim sprawozdaniem 
przedłożyć propozycję zmiany rozporządzenia lub uzasadnić, dlaczego z punktu 
widzenia Komisji nie ma potrzeby dokonywania zmian. Jeśli Komisja nie spełni tego 
obowiązku, rozporządzenie utraci moc prawną wraz z upływem drugiego roku 
kalendarzowego po przedłożeniu drugiego sprawozdania.

4. W jaki sposób możemy zapewnić, że nie wpłyniemy negatywnie na kraje 
rozwijające się?
Podczas rozmów z innymi parlamentarzystami oraz przedstawicielami organizacji 
pozarządowych podnoszono kwestię, że taka regulacja mogłaby na zasadzie rykoszetu 
uderzyć w kraje rozwijające się, ponieważ niektóre z nich ze względu na swoją 
sytuację gospodarczą nie są jeszcze w stanie otworzyć swoich rynków.
Propozycja: w uzupełnieniu do proponowanej przez Komisję listy państw (państwa 
najsłabiej rozwinięte, LDCs), wobec których zgodnie z art. 4 zdanie drugie nie 
dopuszcza się stosowania sankcji, sprawozdawca proponuje dalszą dywersyfikację 
zgodnie z kryterium zawartym w art. 4 ust. 1 (1) nowego rozporządzenia w sprawie 
ogólnego systemu preferencji (nr 978/2012).

5. Czy w międzynarodowych negocjacjach w sprawie polityki handlowej art. 6 
rzeczywiście wywoła efekt dźwigni?
Artykuł ten był w ostatnich miesiącach najczęstszym przedmiotem krytyki, która 
dotyczyła m. in. kwestii: 
- Czy artykuł ten rzeczywiście wywoła efekt dźwigni?
- Co należy robić w sytuacji, gdy niektóre podmioty zamawiające chcą wykluczyć 

konkretnych dostawców, a inne nie?
- Czy konsekwentne działanie nie wymagałoby, aby zatwierdzenie przez Komisję 

wykluczenia w rozumieniu art. 6 pociągało za sobą otwarcie procedury wskazanej 
w art. 8 i 10?

- Czy podmiot zamawiający musi informować o stosowaniu tego artykułu już na 
etapie zaproszenia do składania ofert?

- Czy artykuł ten nie spowoduje dalszej biurokratyzacji procedury udzielania 
zamówień?

Propozycja: utrzymanie tego artykułu, jednak przy zagwarantowaniu, że jego 
stosowanie nie doprowadzi do fragmentaryzacji rynku wewnętrznego, lecz pozwoli 
rzeczywiście realizować unijną politykę handlową i doprowadzi do efektu dźwigni 
(leverage). Podmioty zamawiające będą mogły powoływać się na ten artykuł, jeśli 
zostanie otwarte postępowanie zgodnie z art. 8 i 10.

6. Co należy zrobić w sytuacji, gdy podmiot zamawiający będzie chciał skorzystać z 
odstępstwa przewidzianego w art. 13?
Zasadniczo zdaniem sprawozdawcy regulacja dotycząca „przypadków wyjątkowych” 
w rozumieniu art. 13 jest uzasadniona. Podmioty zamawiające nie powinny jednak 
mieć możliwości omijania przepisów przedmiotowego rozporządzenia przy pomocy 
takiej klauzuli derogacyjnej. Konieczne jest zagwarantowanie wspólnej polityki 
handlowej i działania efektu dźwigni.
Propozycja: uzupełnienie mechanizmu umożliwiającego Komisji zakazanie 
stosowania klauzuli derogacyjnej przez podmioty zamawiające.
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7. Jak daleko powinna być posunięta swoboda działania Komisji w odniesieniu do 
aktów delegowanych?
Na wniosek sprawozdawcy i w porozumieniu z kontrsprawozdawcami koordynatorzy 
postanowili zlecić Wydziałowi Prawnemu Parlamentu sporządzenie opinii prawnej, 
między innymi na ten właśnie temat. Opinia ta powinna być gotowa w najbliższych 
tygodniach.
Propozycja: w razie potrzeby zmiana wniosku Komisji w oparciu o propozycje 
Wydziału Prawnego PE.


