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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii 
w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące 
dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0124),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–
0084/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju, Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych oraz Komisji Prawnej (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W tym celu należy ustalić reguły 
pochodzenia, tak aby instytucje/podmioty 
zamawiające wiedziały, czy dane towary i 
usługi są objęte międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii Europejskiej. 
Pochodzenie towaru należy ustalać zgodnie 
z art. 22-26 rozporządzenia (WE) nr 
2913/1992 Parlamentu Europejskiego i 

(11) W tym celu należy ustalić reguły 
pochodzenia, tak aby instytucje/podmioty 
zamawiające wiedziały, czy dane towary i 
usługi są objęte międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii Europejskiej. 
Pochodzenie towaru należy ustalać zgodnie 
z art. 22-26 rozporządzenia (WE) nr 
2913/1992 Parlamentu Europejskiego i 
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Rady z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 
Celny. Zgodnie z tym rozporządzeniem 
towar należy uznać za towar unijny, jeżeli 
został w całości uzyskany lub 
wyprodukowany w Unii. Towar, w którego 
produkcję zaangażowane jest co najmniej 
jedno państwo trzecie, jest uznawany za 
pochodzący z państwa, w którym został 
poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie 
uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, 
które spowodowało wytworzenie nowego 
produktu lub stanowiło istotny etap 
wytwarzania w przedsiębiorstwie 
przystosowanym do tego celu. 
Pochodzenie usługi należy ustalać na 
podstawie pochodzenia dostarczającej go
osoby fizycznej lub prawnej. Wytyczne, o 
których mowa w motywie 9, powinny 
obejmować zastosowanie reguł 
pochodzenia w praktyce.

Rady z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 
Celny. Zgodnie z tym rozporządzeniem 
towar należy uznać za towar unijny, jeżeli 
został w całości uzyskany lub 
wyprodukowany w Unii. Towar, w którego 
produkcję zaangażowane jest co najmniej 
jedno państwo trzecie, jest uznawany za 
pochodzący z państwa, w którym został 
poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie 
uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, 
które spowodowało wytworzenie nowego 
produktu lub stanowiło istotny etap 
wytwarzania w przedsiębiorstwie 
przystosowanym do tego celu. 
Pochodzenie usługi należy ustalać na 
podstawie pochodzenia dostarczającej ją
osoby fizycznej lub prawnej. Ustalenia 
pochodzenia usługi należy dokonać 
zgodnie z zasadami Układu ogólnego w 
sprawie handlu usługami WTO (GATS). 
Postanowienia określające reguły 
pochodzenia usług powinny zapobiegać 
obchodzeniu ograniczeń w dostępie do 
unijnego rynku zamówień publicznych w 
drodze zakładania przedsiębiorstw 
działających na zasadzie skrzynki 
pocztowej. Wytyczne, o których mowa w 
motywie 9, powinny obejmować 
zastosowanie reguł pochodzenia w 
praktyce.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie podkreślić znaczenie, jakie ma zapobieganie 
obchodzeniu ograniczeń rynkowych w drodze zakładania przedsiębiorstw działających na 
zasadzie skrzynki pocztowej (w szczególności w odniesieniu do art. 3).
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna ocenić, czy wyrazić 
zgodę na to, by instytucje/podmioty 
zamawiające w rozumieniu dyrektyw 
[2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 
dyrektywy [….] Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia [….]….w sprawie udzielania 
koncesji], w przypadku zamówień o 
szacunkowej wartości na poziomie lub 
powyżej 5 000 000 EUR, wykluczyły z 
postępowań o udzielenie zamówienia 
towary i usługi nieobjęte 
międzynarodowymi zobowiązaniami ze 
strony Unii Europejskiej.

(12) Komisja powinna ocenić, czy wyrazić 
zgodę na to, by instytucje/podmioty 
zamawiające w rozumieniu dyrektyw 
[2004/17/WE i 2004/18/WE oraz 
dyrektywy [….] Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia [….]….w sprawie udzielania 
koncesji], w przypadku zamówień o 
szacunkowej wartości na poziomie lub 
powyżej 5 000 000 EUR, wykluczyły z 
postępowań o udzielenie zamówienia 
towary i usługi nieobjęte 
międzynarodowymi zobowiązaniami ze 
strony Unii Europejskiej. Powyższe nie 
dotyczy postępowań o udzielenie 
zamówień na towary i usługi pochodzące z 
państw należących do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego określone przez 
odpowiednie reguły pochodzenia, a także 
objętych zamówieniem towarów i usług 
pochodzących z krajów korzystających z 
ustaleń „wszystko oprócz broni” 
wymienionych w załączniku IV do 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 
wprowadzającego ogólny system 
preferencji taryfowych, jak również 
objętych zamówieniem towarów i usług 
pochodzących z krajów rozwijających się 
uznanych za podatne na zagrożenia z 
powodu braku dywersyfikacji i 
niewystarczającej integracji z 
międzynarodowym systemem handlu, 
określonych w załączniku VII do 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 
wprowadzającego ogólny system 
preferencji taryfowych.

Or. en
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Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie wyjaśnić, które kraje trzecie nie zostaną objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W przypadku zamówień o 
szacunkowej wartości na poziomie lub 
powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna 
wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, 
jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca 
dostępu do rynku w dziedzinie zamówień 
publicznych pomiędzy Unią a państwem, z 
którego pochodzą dane towary lub usługi, 
zawiera – w odniesieniu do towarów lub 
usług, których dotyczy proponowane 
wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia 
dostępu do rynku ze strony Unii. W 
przypadku braku takiej umowy Komisja 
powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, 
jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim. Należy 
domniemywać braku znaczącej 
wzajemności, jeżeli środki restrykcyjne w 
udzielaniu zamówień skutkują poważną i 
powtarzającą się dyskryminacją 
wykonawców, towarów i usług z UE.

(15) W przypadku zamówień o 
szacunkowej wartości na poziomie lub
powyżej 5 000 000 EUR Komisja powinna 
wyrazić zgodę na planowane wykluczenie, 
jeżeli umowa międzynarodowa dotycząca 
dostępu do rynku w dziedzinie zamówień 
publicznych pomiędzy Unią a państwem, z 
którego pochodzą dane towary lub usługi, 
zawiera – w odniesieniu do towarów lub 
usług, których dotyczy proponowane 
wykluczenie – wyraźne zastrzeżenia 
dostępu do rynku ze strony Unii. W 
przypadku braku takiej umowy Komisja 
powinna wyrazić zgodę na wykluczenie, 
jeżeli państwo trzecie utrzymuje środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
prowadzące do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim, a także 
Komisja powinna wszcząć postępowanie 
wyjaśniające w sprawie dostępu 
wykonawców, towarów i usług z UE do 
rynku zamówień publicznych danego 
państwa trzeciego. Należy domniemywać 
braku znaczącej wzajemności, jeżeli środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
skutkują poważną i powtarzającą się 
dyskryminacją wykonawców, towarów i 
usług z UE.

Or. en
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Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie ustanowić ściślejszy związek między 
procedurami określonymi w art. 6 i art. 8.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Komisja powinna mieć możliwość 
wszczęcia w dowolnym momencie, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
zainteresowanych stron, zewnętrznego 
postępowania wyjaśniającego w sprawie 
praktyk restrykcyjnych w udzielaniu 
zamówień utrzymywanych rzekomo przez 
państwo trzecie. W tym kontekście należy 
w szczególności uwzględnić fakt 
wyrażenia przez Komisję zgody na szereg 
planowanych wykluczeń dotyczących 
państwa trzeciego zgodnie z art. 6 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia. Tego rodzaju 
postępowania wyjaśniające powinny 
pozostawać bez uszczerbku dla 
rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 z 
dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego 
procedury wspólnotowe w zakresie 
wspólnej polityki handlowej w celu 
zapewnienia wykonania praw Wspólnoty 
zgodnie z zasadami handlu 
międzynarodowego, w szczególności tymi 
ustanowionymi pod auspicjami Światowej 
Organizacji Handlu.

(20) Komisja powinna mieć możliwość 
wszczęcia w dowolnym momencie, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
zainteresowanych stron, zewnętrznego 
postępowania wyjaśniającego w sprawie 
praktyk restrykcyjnych w udzielaniu 
zamówień utrzymywanych rzekomo przez 
państwo trzecie. Tego rodzaju 
postępowania wyjaśniające powinny 
pozostawać bez uszczerbku dla 
rozporządzenia Rady (WE) nr 3286/94 z 
dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającego 
procedury wspólnotowe w zakresie 
wspólnej polityki handlowej w celu 
zapewnienia wykonania praw Wspólnoty 
zgodnie z zasadami handlu 
międzynarodowego, w szczególności tymi 
ustanowionymi pod auspicjami Światowej 
Organizacji Handlu.

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicenie z postanowieniami dotyczącymi ustanowienia ściślejszego związku między 
procedurami określonymi w art. 6 i art. 8.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Jeżeli konsultacje z danym państwem 
nie prowadzą do wystarczającej poprawy w 
zakresie możliwości przetargowych dla 
wykonawców, towarów i usług z UE, 
Komisja powinna podjąć odpowiednie 
środki restrykcyjne.

(22) Jeżeli konsultacje z danym państwem 
nie prowadzą w rozsądnym czasie do 
wystarczającej poprawy w zakresie 
możliwości przetargowych dla 
wykonawców, towarów i usług z UE lub 
jeżeli środki zaradcze/naprawcze przyjęte 
przez dane państwo trzecie uznaje się za 
niezadowalające, Komisja powinna podjąć 
odpowiednie środki restrykcyjne.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie uniknąć niekończących się procedur 
konsultacji (dostosowanie motywu do skreślenia akapitu trzeciego w art. 9 ust. 3).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Tego rodzaju środki mogą obejmować 
obowiązkowe wykluczanie towarów i 
usług z państwa trzeciego z postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego w Unii 
Europejskiej, bądź mogą poddawać oferty 
zawierające towary lub usługi pochodzące 
z tego państwa obowiązkowej karze 
cenowej. Aby zapobiec obchodzeniu tych 
środków, konieczne może być również 
wykluczenie określonych osób prawnych, 
mających siedzibę w Unii Europejskiej i 
kontrolowanych przez podmioty 
zagraniczne lub będących ich własnością, 
które nie prowadzą istotnej działalności 
gospodarczej bezpośrednio i skutecznie 
powiązanej z gospodarką danego państwa 

(23) Tego rodzaju środki mogą obejmować 
obowiązkowe wykluczanie towarów i 
usług z państwa trzeciego z postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego w Unii 
Europejskiej, bądź mogą poddawać oferty 
zawierające towary lub usługi pochodzące 
z tego państwa obowiązkowej karze 
cenowej. Aby zapobiec obchodzeniu tych 
środków, konieczne może być również 
wykluczenie określonych osób prawnych, 
mających siedzibę w Unii Europejskiej i 
kontrolowanych przez podmioty 
zagraniczne lub będących ich własnością, 
które nie prowadzą istotnej działalności 
gospodarczej bezpośrednio i skutecznie 
powiązanej z gospodarką danego państwa 
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członkowskiego. Odpowiednie środki nie 
powinny być nieproporcjonalne do praktyk 
restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, na 
które stanowią odpowiedź.

członkowskiego. Odpowiednie środki nie 
powinny być nieproporcjonalne do praktyk 
restrykcyjnych w udzielaniu zamówień, na 
które stanowią odpowiedź, oraz powinny 
być stosowane przez okres nie dłuższy niż 
pięć lat.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie ograniczyć do pięciu lat obowiązkowe 
wykluczenie niektórych towarów i usług pochodzących z państwa trzeciego.

Poprawka 7

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 ogólnego celu polityki 
Unii polegającego na wspieraniu wzrostu 
gospodarczego państw rozwijających się 
oraz ich włączenia do globalnego 
łańcucha wartości, co stanowi podstawę 
ustanowienia przez Unię ogólnego 
systemu preferencji określonego w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012, 
właściwe jest zrównanie towarów i usług 
pochodzących z krajów najsłabiej 
rozwiniętych korzystających z ustaleń 
„wszystko oprócz broni” oraz towarów i 
usług pochodzących z krajów 
rozwijających się uznanych za podatne na 
zagrożenia z powodu braku dywersyfikacji 
i niewystarczającej integracji z 
międzynarodowym systemem handlu, 
które zostały określone odpowiednio w 
załączniku IV i załączniku VII do 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 
wprowadzającego ogólny system 
preferencji taryfowych, z unijnymi 
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towarami i usługami.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie wykluczyć z zakresu rozporządzenia kraje LDC 
i potencjalne kraje korzystające z GSP+.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Komisja powinna składać co trzy lata 
sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

(30) Komisja powinna składać co trzy lata 
sprawozdanie ze stosowania niniejszego 
rozporządzenia. W sprawozdaniu Komisja 
powinna ocenić funkcjonowanie 
rozporządzenia oraz postępy w 
dochodzeniu do wzajemności, jeśli chodzi 
o otwieranie rynków zamówień 
publicznych. Wraz z drugim 
sprawozdaniem na temat stosowania 
niniejszego rozporządzenia, które 
powinno zostać sporządzone najpóźniej 
sześć lat po wejściu w życie 
rozporządzenia, Komisja powinna 
przedłożyć wniosek w sprawie ulepszenia 
rozporządzenia lub przedstawić powody, 
dla których w jej opinii nie ma potrzeby 
dokonywania zmian w rozporządzeniu. W 
przypadku gdy Komisja nie przedłoży 
wniosku ani nie przedstawi powodów, dla 
których nie ma potrzeby dokonywania 
zmian w rozporządzeniu, niniejsze 
rozporządzenie powinno przestać 
obowiązywać.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie wprowadzić klauzulę przeglądową.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady 
dostępu towarów i usług z państw trzecich 
do zamówień udzielanych na potrzeby 
realizacji robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawy towarów i 
świadczenia usług przez 
instytucje/podmioty zamawiające z Unii, a 
także ustanawia procedury wspierające 
negocjacje dotyczące dostępu unijnych 
towarów i usług do rynków zamówień 
publicznych państw trzecich.

1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady 
dostępu towarów i usług z państw trzecich 
do zamówień udzielanych na potrzeby 
realizacji robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawy towarów i 
świadczenia usług przez 
instytucje/podmioty zamawiające z Unii, a 
także ustanawia procedury wspierające 
negocjacje dotyczące dostępu unijnych 
towarów i usług do rynków zamówień 
publicznych państw trzecich. Państwa 
członkowskie lub ich instytucje/podmioty 
zamawiające mogą ograniczyć dostęp 
towarów lub usług z państw trzecich do 
postępowań o udzielenie zamówienia 
jedynie za pomocą środków 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 10

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;

a) „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
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Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego w negocjacjach dotyczących 
dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „usługodawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, która oferuje 
realizację robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego bądź usług na rynku;

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

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego w negocjacjach dotyczących 
dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 12

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 Parlamentu Europejskiego w negocjacjach dotyczących 
dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.
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Poprawka 13

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 Parlamentu Europejskiego w negocjacjach dotyczących 
dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „obowiązkowa kara cenowa” odnosi się 
do obowiązku podmiotów zamawiających 
w zakresie podniesienia, z pewnymi 
wyjątkami, ceny usług lub towarów 
pochodzących z określonych państw 
trzecich, które zostały zaoferowane w 
postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana językowa w wersji niemieckiej.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „brak znaczącej wzajemności” 
występuje, jak się zakłada, jeżeli środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
skutkują poważną i powtarzającą się 
dyskryminacją wykonawców, towarów i 
usług z Unii. W takim przypadku Komisja 
bada, w jakim stopniu prawo zamówień 
publicznych danego państwa zapewnia 
przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi 
standardami w dziedzinie zamówień 
publicznych oraz wyklucza możliwość 
dyskryminacji unijnych towarów, usług i 
wykonawców, a także bada, w jakim 
stopniu organy publiczne oraz/lub 
poszczególne podmioty zamawiające 
utrzymują bądź przyjmują praktyki 
dyskryminujące towary, usługi i 
wykonawców z Unii.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pochodzenie towaru ustala się zgodnie z 
art. 22–26 rozporządzenia (WE) nr 
2913/1992 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 października 1992 r.
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 
Celny18.

1. Pochodzenie towaru ustala się zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr xxxx/yyyy z 
dnia ... ustanawiającym unijny kodeks 
celny1x.

__________________ __________________
18 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

1 x 2012/0027(COD)
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Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie 2012/0027(COD) ustanawiające unijny kodeks celny (przekształcenie), które 
znajduje się obecnie na etapie finalizacji, uchyli i zastąpi rozporządzenie (WE) nr 450/2008 
(zmodernizowany kodeks celny) oraz rozporządzenie (WE) nr 2913/1992. Powinno ono zostać 
poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym we wrześniu i wejść w życie do dnia 1 
listopada 2013 r.

Poprawka 17

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

Dostosowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego w negocjacjach dotyczących 
dyrektywy w sprawie zamówień publicznych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Towary lub usługi pochodzące z państw 
najsłabiej rozwiniętych wymienionych w 
załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 
732/2008 traktuje się jak towary i usługi 
objęte zobowiązaniami.

Towary lub usługi pochodzące z państw 
najsłabiej rozwiniętych wymienionych w 
załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 
978/2012 lub z krajów rozwijających się 
uznanych za podatne na zagrożenia z 
powodu braku dywersyfikacji i 
niewystarczającej integracji z 
międzynarodowym systemem handlu, 
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określonych w załączniku VII do 
rozporządzenia (UE) nr 978/2012 traktuje 
się jak towary i usługi objęte 
zobowiązaniami.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie wykluczyć z zakresu rozporządzenia kraje LDC 
i potencjalne kraje korzystające z GSP+.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek instytucji 
zamawiającej/podmiotu zamawiającego, w 
przypadku zamówień o szacunkowej 
wartości na poziomie lub powyżej 5 000 
000 EUR bez podatku od wartości dodanej 
(VAT), Komisja ocenia, czy wyrazić zgodę 
na wykluczenie z postępowania o 
udzielenie zamówienia oferty obejmującej 
towary lub usługi pochodzące spoza Unii, 
jeżeli wartość towarów lub usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50 % całkowitej wartości towarów lub 
usług uwzględnionych w ofercie, na 
warunkach określonych poniżej.

1. Jeżeli Komisja wszczyna zewnętrzne 
postępowanie wyjaśniające, jak 
przewiduje art. 8, Komisja na wniosek 
instytucji zamawiającej/podmiotu 
zamawiającego i po publikacji ogłoszenia 
o wszczęciu postępowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, ocenia, czy
w przypadku zamówień o szacunkowej 
wartości na poziomie lub powyżej 
5 000 000 EUR bez podatku od wartości 
dodanej (VAT), wyrazić zgodę na 
wykluczenie z postępowania o udzielenie 
zamówienia oferty obejmującej towary lub 
usługi pochodzące spoza Unii, jeżeli 
wartość towarów lub usług nieobjętych 
zobowiązaniami przekracza 50 % 
całkowitej wartości towarów lub usług 
uwzględnionych w ofercie, na warunkach 
określonych poniżej.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie ustanowić ściślejszy związek między 
procedurami określonymi w art. 6 i art. 8.
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit czwarty – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w stosownych przypadkach wszelkie 
inne informacje uznane przez Komisję za 
przydatne.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje te przekazuje się w terminie 
ośmiu dni roboczych, licząc od pierwszego 
dnia roboczego następującego po dniu 
otrzymania wniosku o udzielenie 
dodatkowych informacji. Jeżeli Komisja 
nie otrzyma informacji w tym terminie, 
termin określony w ust. 3 zawiesza się do 
czasu otrzymania przed Komisję 
wymaganych informacji.

Informacje te przekazuje się w terminie 
ośmiu dni kalendarzowych, licząc od 
pierwszego dnia kalendarzowego
następującego po dniu otrzymania wniosku 
o udzielenie dodatkowych informacji. 
Jeżeli Komisja nie otrzyma informacji w 
tym terminie, termin określony w ust. 3 
zawiesza się do czasu otrzymania przed 
Komisję wymaganych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca pragnie dopilnować, aby termin „dni kalendarzowe” był konsekwentnie 
stosowany w całym wniosku zamiast zamiennego stosowania terminów: „dni”, „dni 
kalendarzowe” i „dni robocze”.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do zamówień, o których 
mowa w ust. 1, Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy dotyczący zgody na 
planowane wykluczenie w terminie dwóch 
miesięcy, licząc od pierwszego dnia 
roboczego następującego po dniu 
otrzymania przez Komisję powiadomienia. 
Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 17 ust. 2. W należycie uzasadnionych 
przypadkach termin ten można przedłużyć 
jeden raz o maksymalnie dwa miesiące, 
szczególnie gdy informacje zawarte w 
powiadomieniu lub w załączonej 
dokumentacji są niepełne lub niedokładne, 
bądź jeżeli przytoczone fakty podlegają 
istotnym zmianom. Jeżeli – do końca 
wspomnianego dwumiesięcznego terminu 
bądź do końca przedłużonego terminu –
Komisja nie przyjmie decyzji zezwalającej 
lub niezezwalającej na wykluczenie, uznaje 
się, że Komisja nie wyraziła zgody na
wykluczenie.

3. W odniesieniu do zamówień, o których 
mowa w ust. 1, Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy dotyczący zgody na 
planowane wykluczenie w terminie 
jednego miesiąca, licząc od pierwszego 
dnia kalendarzowego następującego po 
dniu otrzymania przez Komisję 
powiadomienia. Akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 
2. W należycie uzasadnionych 
przypadkach termin ten można przedłużyć 
jeden raz o maksymalnie jeden miesiąc, 
szczególnie gdy informacje zawarte 
w powiadomieniu lub w załączonej 
dokumentacji są niepełne lub niedokładne, 
bądź jeżeli przytoczone fakty podlegają 
istotnym zmianom. Jeżeli – do końca 
wspomnianego jednomiesięcznego terminu 
bądź do końca przedłużonego terminu –
Komisja nie przyjmie decyzji zezwalającej 
lub niezezwalającej na wykluczenie, uznaje 
się, że Komisja nie wyraziła zgody na 
wykluczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca pragnie dopilnować, aby termin „dni kalendarzowe” był konsekwentnie
stosowany w całym wniosku zamiast zamiennego stosowania terminów: „dni”, „dni 
kalendarzowe” i „dni robocze”. Ponadto sprawozdawca chce skrócić długość procedur w 
całym wniosku, aby zapewnić szybszą ochronę.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) domniemywa się braku 
znaczącej wzajemności, jeżeli środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
skutkują poważną i powtarzającą się 
dyskryminacją unijnych wykonawców, 
towarów i usług.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy ustęp został zastąpiony nowym art. 2 ust. 2 lit. ea (nowa).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dokonując oceny, czy występuje brak 
znaczącej wzajemności, Komisja bada 
następujące elementy:

skreślony

a) w jakim stopniu prawo zamówień 
publicznych danego państwa zapewnia 
przejrzystość zgodnie z międzynarodowymi 
standardami w dziedzinie zamówień 
publicznych oraz wyklucza możliwość 
dyskryminacji unijnych towarów, usług i 
wykonawców;
b) w jakim stopniu organy publiczne lub 
poszczególni zamawiający utrzymują bądź 
przyjmują praktyki dyskryminujące 
towary, usługi i wykonawców z Unii.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejszy ustęp został zastąpiony nowym art. 2 ust. 2 lit. ea (nowa).

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli 
Komisja przyjęła akt wykonawczy 
dotyczący dostępu towarów i usług z 
państwa, które prowadzi z Unią istotne
negocjacje, jak określono w art. 9 ust. 4.

8. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli 
Komisja przyjęła akt wykonawczy 
dotyczący tymczasowego dostępu towarów 
i usług z państwa, które prowadzi z Unią 
negocjacje, jak określono w art. 9 ust. 4.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Komisja uzna, iż leży to w interesie 
Unii, może w dowolnym momencie, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
zainteresowanych stron bądź państwa 
członkowskiego, wszcząć zewnętrzne 
postępowanie wyjaśniające w sprawie 
rzekomych środków restrykcyjnych w 
udzielaniu zamówień.

Komisja może w dowolnym momencie, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
zainteresowanych stron, instytucji 
zamawiającej/podmiotu zamawiającego 
bądź państwa członkowskiego, wszcząć 
zewnętrzne postępowanie wyjaśniające w 
sprawie rzekomych środków 
restrykcyjnych w udzielaniu zamówień.

Or. en
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Postępowanie wyjaśniające, o którym 
mowa w ust. 1, przeprowadza się w 
oparciu o kryteria określone w art. 6.

skreślony

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocena, czy dane państwo trzecie 
utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu 
zamówień, jest dokonywana przez Komisję 
na podstawie informacji dostarczonych 
przez zainteresowane strony i państwa 
członkowskie oraz/lub faktów zebranych 
przez Komisję w trakcie jej postępowania 
wyjaśniającego, i kończy się w terminie 
dziewięciu miesięcy od wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego. W należycie 
uzasadnionych przypadkach termin ten 
może zostać przedłużony o trzy miesiące.

3. Ocena, czy dane państwo trzecie 
utrzymuje środki restrykcyjne w udzielaniu 
zamówień, jest dokonywana przez Komisję 
na podstawie informacji dostarczonych 
przez zainteresowane strony i państwa 
członkowskie oraz/lub faktów zebranych 
przez Komisję w trakcie jej postępowania 
wyjaśniającego, i kończy się w terminie 
sześciu miesięcy od wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego. W należycie 
uzasadnionych przypadkach termin ten 
może zostać przedłużony o trzy miesiące.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce skrócić długość procedur w całym wniosku, aby zapewnić szybszą 
ochronę.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli środki zaradcze/naprawcze przyjęte 
przez dane państwo trzecie zostały 
uchylone, zawieszone lub niewłaściwie 
wykonane, Komisja może:

Jeżeli środki zaradcze/naprawcze przyjęte 
przez dane państwo trzecie zostały 
uchylone, zawieszone lub niewłaściwie 
wykonane, Komisja działa zgodnie z art. 
10 w celu przyjęcia aktów wykonawczych 
ograniczających dostęp towarów i usług 
pochodzących z państwa trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie uniknąć niekończących się procedur 
konsultacji.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit trzeci – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wznowić lub rozpocząć od nowa 
konsultacje z danym państwem trzecim; 
oraz/lub

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie uniknąć niekończących się procedur 
konsultacji.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit trzeci – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) działając zgodnie z art. 10, przyjąć 
akty wykonawcze ograniczające dostęp 
towarów i usług pochodzących z państwa 
trzeciego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie uniknąć niekończących się procedur 
konsultacji.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli po rozpoczęciu konsultacji wydaje 
się, iż najbardziej właściwym sposobem 
wyeliminowania praktyki restrykcyjnej w 
udzielaniu zamówień jest zawarcie umowy 
międzynarodowej, negocjacje 
przeprowadza się zgodnie z przepisami art. 
207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Jeżeli dane państwo 
prowadzi z Unią istotne negocjacje 
dotyczące dostępu do rynku w dziedzinie 
zamówień publicznych, Komisja może 
przyjąć akt wykonawczy stanowiący, iż 
towary i usługi z tego państwa nie mogą 
być wykluczane z postępowań o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 6.

4. Jeżeli po rozpoczęciu konsultacji wydaje 
się, iż najbardziej właściwym sposobem 
wyeliminowania praktyki restrykcyjnej w 
udzielaniu zamówień jest zawarcie umowy 
międzynarodowej, negocjacje 
przeprowadza się zgodnie z przepisami art. 
207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Jeżeli dane państwo 
prowadzi z Unią negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku w dziedzinie zamówień 
publicznych, Komisja może przyjąć akt 
wykonawczy stanowiący, iż towary i 
usługi z tego państwa nie mogą być 
wykluczane z postępowań o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 6.

Or. en
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy konsultacje z 
państwem trzecim nie doprowadzą do 
zadowalających rezultatów w terminie 15
miesięcy od daty ich rozpoczęcia, Komisja 
kończy konsultacje oraz rozważa podjęcie 
działań zgodnie z art. 10 w zakresie 
przyjęcia aktów wykonawczych 
ograniczających dostęp towarów i usług 
pochodzących z państwa trzeciego.

6. W przypadku gdy konsultacje z 
państwem trzecim nie doprowadzą do 
zadowalających rezultatów w terminie 12 
miesięcy od daty ich rozpoczęcia, Komisja 
kończy konsultacje oraz rozważa podjęcie 
działań zgodnie z art. 10 w zakresie 
przyjęcia aktów wykonawczych 
ograniczających dostęp towarów i usług 
pochodzących z państwa trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca chce skrócić długość procedur w całym wniosku, aby zapewnić szybszą 
ochronę.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli w trakcie postępowania 
wyjaśniającego prowadzonego na 
podstawie art. 8, oraz po zastosowaniu 
procedury przewidzianej w art. 9, 
stwierdzone zostanie, iż środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień, 
przyjęte lub utrzymywane przez państwo 
trzecie, prowadzą do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim, jak 
określono w art. 6, Komisja może przyjąć 
akty wykonawcze tymczasowo 
ograniczające dostęp towarów i usług 
nieobjętych zobowiązaniami pochodzących 
z danego państwa trzeciego. Akty 

1. Jeżeli w trakcie postępowania 
wyjaśniającego prowadzonego na 
podstawie art. 8, oraz po zastosowaniu 
procedury przewidzianej w art. 9, 
stwierdzone zostanie, iż środki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień, 
przyjęte lub utrzymywane przez państwo 
trzecie, prowadzą do braku znaczącej 
wzajemności w otwarciu rynku między 
Unią a danym państwem trzecim, jak 
określono w art. 6, Komisja może przyjąć 
akty wykonawcze tymczasowo 
ograniczające przez maksymalny okres 
pięciu lat dostęp towarów i usług 
nieobjętych zobowiązaniami pochodzących 
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wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 17 ust. 2.

z danego państwa trzeciego. Akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 17 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie ograniczyć do pięciu lat obowiązkowe 
wykluczenie niektórych towarów i usług pochodzących z państwa trzeciego.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki przyjęte na mocy art. 9 ust. 4 i art. 
10, jeżeli nie zostały wcześniej zawieszone 
lub uchylone, tracą moc po upływie pięciu 
lat od ich wejścia w życie.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie ograniczyć do pięciu lat obowiązkowe 
wykluczenie niektórych towarów i usług pochodzących z państwa trzeciego.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje/podmioty zamawiające mogą 
postanowić o niestosowaniu środków 
przyjętych na podstawie art. 10 w 
odniesieniu do postępowania o udzielenie 

1. Instytucje/podmioty zamawiające mogą 
zwrócić się do Komisji o niestosowanie
środków przyjętych na podstawie art. 10 w 
odniesieniu do postępowania o udzielenie 



PE516.711v02-00 28/37 PR\1001084PL.doc

PL

zamówienia, jeżeli: zamówienia, jeżeli:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana jest konieczna ze względu na ściślejsze powiązanie art. 6 z art. 8 i dokonane 
w nich zmiany.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp pierwszy – litera b – podpunkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Jeżeli na koniec okresu 15 dni 
kalendarzowych Komisja nie podejmie 
decyzji zatwierdzającej lub odrzucającej 
taki wniosek, wniosek ten uznaje się za 
odrzucony przez Komisję. W wyjątkowych 
okolicznościach termin ten może zostać 
przedłużony o maksymalnie pięć dni 
kalendarzowych. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana jest konieczna ze względu na ściślejsze powiązanie art. 6 z art. 8 i dokonane 
w nich zmiany.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca/podmiot zamawiający 
zamierza nie stosować środków przyjętych 
na podstawie art. 10 lub przywróconych na 

W przypadku gdy instytucja 
zamawiająca/podmiot zamawiający 
zamierza nie stosować środków przyjętych 
na podstawie art. 10 lub przywróconych na 
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podstawie art. 11 niniejszego 
rozporządzenia, wskazuje ten fakt w 
ogłoszeniu o zamówieniu, które publikuje 
zgodnie z art. 35 dyrektywy 2004/18/WE 
lub art. 42 dyrektywy 2004/17/WE. 
Powiadamia o tym Komisję najpóźniej w 
terminie dziesięciu dni kalendarzowych od 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

podstawie art. 11 niniejszego 
rozporządzenia, wskazuje ten fakt w 
ogłoszeniu o zamówieniu, które publikuje 
zgodnie z art. 35 dyrektywy 2004/18/WE 
lub art. 42 dyrektywy 2004/17/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana jest konieczna ze względu na ściślejsze powiązanie art. 6 z art. 8 i dokonane 
w nich zmiany.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie to przesyła się za pomocą 
środków elektronicznych z 
wykorzystaniem standardowego 
formularza. Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze ustanawiające standardowe 
formularze dla ogłoszeń o zamówieniu 
oraz powiadomień zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 17 ust. 3.

Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
ustanawiające standardowe formularze 
ogłoszeń o zamówieniu zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
17 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana jest konieczna ze względu na ściślejsze powiązanie art. 6 z art. 8 i dokonane 
w nich zmiany.



PE516.711v02-00 30/37 PR\1001084PL.doc

PL

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie zawiera następujące 
informacje:

skreślony

a) nazwę i dane kontaktowe instytucji 
zamawiającej/podmiotu zamawiającego;
b) opis przedmiotu zamówienia;
c) informacje na temat pochodzenia 
wykonawców, towarów lub usług, które 
mają zostać dopuszczone;
d) podstawę decyzji o niezastosowaniu 
środków restrykcyjnych oraz szczegółowe 
uzasadnienie skorzystania z wyjątku;
e) w stosownych przypadkach, wszelkie 
inne informacje uznane za przydatne 
przez instytucję zamawiającą/podmiot 
zamawiający.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana jest konieczna ze względu na ściślejsze powiązanie art. 6 z art. 8 i dokonane 
w nich zmiany.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 14, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 14, może zostać odwołane 
w dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu 
kończy przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
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o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

skuteczna od następnego dnia 
kalendarzowego po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca pragnie dopilnować, aby termin „dni kalendarzowe” był konsekwentnie 
stosowany w całym wniosku zamiast zamiennego stosowania terminów: „dni”, „dni 
kalendarzowe” i „dni robocze”.

Poprawka 42

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.

Nie rzadziej niż 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. 
Wraz z drugim sprawozdaniem Komisja 
przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wniosek ustawodawczy w sprawie 
zmiany rozporządzenia lub przedstawi 
powody, dla których w jej opinii nie ma 
potrzeby dokonywania zmian. Jeśli 
Komisja nie spełni tego obowiązku, 
rozporządzenie przestaje obowiązywać z 
końcem drugiego roku po przedłożeniu 
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drugiego sprawozdania.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce sprawozdawca pragnie wprowadzić klauzulę przeglądową.
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UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2012 r. Komisja przedstawiła tak zwaną międzynarodową inicjatywę 
dotyczącą zamówień publicznych: wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ograniczenia 
dostępu do unijnego rynku zamówień publicznych dla państw trzecich, które nie oferują 
wzajemnego dostępu do swoich rynków. Komisja ma na celu wywarcie nacisku w 
dwustronnych negocjacjach handlowych prowadzonych z państwami trzecimi, aby otworzyły 
one swoje rynki zamówień publicznych. Artykuł III:8 Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu oraz art. XIII Układu ogólnego w sprawie handlu usługami wyłączają 
zamówienia rządowe z zakresu głównych wielostronnych środków dyscyplinujących WTO. 
Wiele państw trzecich jest niechętnych jakiemukolwiek otwarciu swoich rynków zamówień 
publicznych na międzynarodową konkurencję lub otwarciu tych rynków w większym zakresie 
niż miało to miejsce dotychczas. W rezultacie wykonawcy z UE napotykają restrykcyjne 
praktyki dotyczące zamówień publicznych w przypadku wielu partnerów handlowych Unii.

Oprócz trwających negocjacji handlowych z głównymi partnerami handlowymi (takimi jak 
USA, Kanada, Japonia czy Indie) oraz zobowiązań podjętych przez 15 stron Porozumienia w 
sprawie zamówień rządowych1 – które zostało zaktualizowane i oczekuje zatwierdzenia przez 
Radę i Parlament – proponowane rozporządzenie ma na celu uzupełnienie podejmowanych 
obecnie przez UE wysiłków na rzecz otwarcia rynków zamówień publicznych dla 
przedsiębiorstw UE w państwach trzecich.

Otwarcie rynków zamówień publicznych 

Między regulacyjnym otwarciem rynków zamówień publicznych UE i związanymi z tym 
ambicjami i interesami UE z jednej strony a praktykami stosowanymi przez głównych 
partnerów handlowych ograniczającymi konkurencję z drugiej strony zdaje się pojawiać coraz 
większy rozdźwięk.

Rynek zamówień publicznych UE jest formalnie w dużej mierze otwarty dla konkurencji 
międzynarodowej, co odzwierciedla zaangażowanie UE na rzecz wolnego handlu. Według 
Komisji2 udział UE w zamówieniach publicznych szacuje się na 15–20% PKB UE, natomiast 
wartość 85% otwartych rynków europejskich wynosi 352 mld EUR, w porównaniu z 32% 
otwartych rynków w USA o wartości 178 mld EUR oraz 28% otwartych rynków w Japonii o 
wartości 27 mld EUR. Niemniej jednak niektórzy eksperci – jak wykazano w 
przeprowadzonej przez Parlament szczegółowej analizie oceny wpływu dokonanej przez 
Komisję3 – twierdzą, że Komisja w swojej ocenie skutków wniosku w sprawie 
rozporządzenia mogła pomylić się w obliczeniach relatywnego stopnia otwartości rynków 

                                               
1 Należą do nich: Armenia, Kanada, UE – czyli 28 państw członkowskich, Hongkong, Islandia, Izrael, Japonia, 
Korea, Liechtenstein, Norwegia, Singapur, Szwajcaria, Tajwan, Stany Zjednoczone oraz Holandia w imieniu 
Aruby.
2 Źródło: komunikat prasowy Komisji Europejskiej: Inicjatywa na rzecz zewnętrznych rynków zamówień
publicznych – najczęściej zadawane pytania, 21 marca 2012 r.
3 Źródło: Wzajemny dostęp państw trzecich do zamówień publicznych UE – szczegółowa analiza oceny skutków 
dokonanej przez Komisję Europejską przeprowadzona przez Dział ds. Oceny Skutków PE, czerwiec 2013 r.
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zamówień UE. Sugerują oni, że należało położyć nacisk na otwartość faktyczną mierzoną 
wskaźnikiem penetracji rynku. W tym kontekście należy zauważyć, że wskaźnik penetracji 
rynku zależy od różnych czynników, takich jak wielkość rynku, bariery językowe, 
technologia (w tym specjalizacja), innych czynników przewagi komparatywnej wpływających 
na udział przywozu, a także trybu, w jakim zagraniczne przedsiębiorstwa uczestniczą w rynku 
zamówień publicznych UE, czyli poprzez uczestnictwo zagranicznych podmiotów zależnych 
na rynkach zamówień publicznych. Taki rodzaj uczestnictwa jest w UE dość często 
stosowany (penetracja pośrednia).

Ogólnie rzecz ujmując, rynki zamówień publicznych mają niezwykle istotne znaczenie dla 
UE w negocjacjach handlowych z państwami trzecimi, ponieważ wiele przedsiębiorstw UE 
cechuje wysoka konkurencyjność w rozmaitych sektorach.

Stało się oczywiste, że wiele państw trzecich jest niechętnych otwarciu swoich rynków 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw UE. Ponadto w ostatnich latach Komisja 
odnotowuje coraz wię k s z ą  liczbę stosowanych przez państwa trzecie środków 
protekcjonistycznych, które formalnie lub faktycznie ograniczają dostęp do swoich rynków 
zamówień publicznych. Należą do nich wymogi protekcjonistyczne, takie jak narzucanie 
transferu technologii jako warunku udzielenia zamówień, lub wymogi dotyczące treści o 
charakterze lokalnym.

Dotychczas UE udało się jedynie w ograniczonym zakresie otworzyć rynki zamówień 
publicznych na podstawie umów handlowych. Za Porozumieniem w sprawie zamówień 
rządowych opowiada się jedynie kilka krajów-sygnatariuszy – główne gospodarki 
wschodzące, takie jak Indie, Brazylia czy Chiny, nie wykazują chęci przystąpienia do 
porozumienia w najbliższej przyszłości. Mimo przeglądu Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych nadal zawiera ono różne odstępstwa i nie angażuje systematycznie wszystkich 
szczebli administracji rządowej. Dwustronne umowy o wolnym handlu UE z państwami 
trzecimi zawierają także często wyłączenia z dostępu do rynków zamówień publicznych dla 
przedsiębiorstw europejskich. Biorąc pod uwagę, że rynki zamówień publicznych UE są w 
dużej mierze otwarte dla zagranicznych oferentów, uzyskanie zobowiązania państw trzecich 
w tym zakresie podczas negocjacji handlowych okazało się być dla Komisji trudnym 
zadaniem.

Kwestia wymagająca podjęcia działań na poziomie UE?

Możliwość ograniczenia dostępu do rynku dla państw trzecich, które nie angażują się w 
negocjacje handlowe z UE, ma służyć wywarciu nacisku w negocjacjach handlowych z 
państwami trzecimi, aby otworzyły one swoje rynki zamówień publicznych. Można tego 
dokonać z zachowaniem pełnej zgodności z przepisami WTO, gdyż zamówienia publiczne 
nie są objęte wielostronnymi umowami WTO. Ponieważ UE miałaby możliwość czasowego i 
częściowego zamknięcia rynków zamówień publicznych dla przedsiębiorstw z państw 
trzecich, które stosują restrykcyjne środki w zakresie zamówień publicznych, Komisja uważa, 
że powinno to stanowić bodziec dla państw trzecich do podjęcia z UE negocjacji w tej 
kwestii.

Dostęp do rynku zamówień publicznych przedsiębiorstw z państw trzecich to część unijnej 
wspólnej polityki handlowej, która należy do wyłącznych kompetencji Unii. Obecnie istnieją 



PR\1001084PL.doc 35/37 PE516.711v02-00

PL

jedynie dwa konkretne przypadki, w których UE ograniczyła taki dostęp, umożliwiając 
państwom członkowskim (lub ich podmiotom zamawiającym) odrzucenie ofert z państw 
trzecich: w sektorze użyteczności publicznej (np. usługi pocztowe i telekomunikacyjne, 
gospodarka wodna, energia) dyrektywa 2004/17/WE przewiduje dla podmiotów 
zamawiających możliwość wyłączenia zagranicznych towarów nieobjętych 
międzynarodowymi zobowiązaniami UE z procedury przetargowej lub udzielenia 
pierwszeństwa europejskim ofertom i ofertom objętym międzynarodowymi zobowiązaniami 
UE w przypadku równoważnych ofert. W zakresie obronności motyw zawarty w dyrektywie 
w sprawie zamówień publicznych w dziedzinie obronności (2009/81/WE) potwierdza, że 
podjęcie decyzji, czy instytucje zamawiające mogą przyjąć ofertę z państw trzecich, leży w 
gestii państw członkowskich.

Coraz częściej wykonawcy z państw trzecich, które utrzymują ważne ograniczenia lub 
uwarunkowania związane z dostępem do ich rynków zamówień publicznych – przez co nie 
zapewniają wzajemnego dostępu – składają oferty w postępowaniach w zakresie zamówień 
publicznych w UE. Sytuacja ta sprawiła, że niektóre państwa członkowskie podjęły 
jednostronne środki, by ograniczyć dostęp do rynku zamówień publicznych wykonawcom z 
państw trzecich, z którymi UE nie podpisała do tej pory żadnych zobowiązań w tym zakresie. 
Krajowe lub regionalne środki ograniczające dostęp do rynków zamówień publicznych dla 
państw trzecich mogą podważyć zasadę jednolitości wspólnej polityki handlowej i mogą być 
sprzeczne z wyłącznymi kompetencjami UE w tej dziedzinie, jak przewiduje art. 3 ust. 1 lit. 
e) TFUE.

Ponadto UE wyraziła zgodę na wyraźne zastrzeżenie dostępu do rynku zawarte w wielu 
umowach handlowych UE z państwami trzecimi. Komisja twierdzi, że dla zachowania 
jasności prawa i przejrzystości zastrzeżenia te powinny zostać transponowane do prawa UE. 
Wszelkie ograniczenia powinny być jasno formułowane przez instytucje zamawiające i muszą 
podlegać zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, aby zachować jednolitość wspólnej 
polityki handlowej i jej stosowania. Instrument ten zapewnia podstawę prawną do 
przyjmowania aktów wykonawczych, które transponują te ograniczenia rynkowe, i w ten 
sposób zwiększają przejrzystość rynków zamówień publicznych.

Udoskonalenie proponowanego rozporządzenia

Wniosek dotyczący rozporządzenia został przedłożony wspólnie przez komisarzy Barniera i 
de Guchta, którzy wyrazili głębokie przekonanie, że Unia powinna zostać wyposażona w taki 
instrument.

Jednak reakcje w Radzie były mieszane: jedna grupa państw członkowskich poparła wniosek, 
natomiast druga, równie ważna grupa państw członkowskich nie dostrzegła potrzeby działania 
i odrzuciła pomysł, ponieważ należące do niej państwa członkowskie uważają, że instrument
ten ma charakter środka protekcjonistycznego, który może mieć negatywne skutki dla 
światowego handlu (szczególnie ze względu na możliwe środki odwetowe ze strony silnych 
krajów trzecich). Niestety Rada nie była w stanie przełamać tego impasu i poczynić postępów 
w dyskusji dotyczącej treści wniosku. Sprawozdawca chciałby zaproponować kilka 
poprawek, które mogą pomóc w pokonaniu przeszkód, dzielących zażartych oponentów i 
zdecydowanych zwolenników wniosku.
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Ocena skutków i przegląd instrumentu. Sprawozdawca uważa, że na pytanie, czy 
rozporządzenie przyczyni się do dalszego otwarcia rynków zamówień publicznych, czy też 
będzie służyło jako instrument protekcjonistyczny, nie została udzielona żadna uzasadniona 
odpowiedź. Jednak odrzucenie z tego powodu rozporządzenia w całości byłoby także 
dyskusyjne. W związku z tym sprawozdawca sugeruje dodanie klauzuli przeglądowej, która 
zobowiąże Komisję do zbadania wpływu rozporządzenia po jego wejściu w życie i 
kilkuletnim stosowaniu, a także do jego odpowiedniego przeglądu. Z tego samego powodu 
sprawozdawca proponuje ograniczenie stosowania jakichkolwiek środków ograniczających 
podjętych na mocy aktu wykonawczego do co najwyżej 5 lat (podobnie do przepisów UE 
dotyczących rozporządzeń w sprawie ochrony handlu), aby nie dopuścić, by środki te 
doprowadziły do trwałego zamknięcia rynku.

Ochrona zasady jednolitości wspólnej polityki handlowej. Jak wspomniano powyżej, art. 58 i 
59 dyrektywy 2004/17/WE zawierają przepisy wyłączające dostawców konkretnych towarów 
i usług pochodzących z państw trzecich z rynków zamówień publicznych. W momencie 
wejścia w życie rozporządzenia przepisy te powinny przestać obowiązywać. Dodatkowo w 
różnych państwach członkowskich obowiązują przepisy krajowe i/lub regionalne. Aby 
uniknąć zakłóceń na rynku wewnętrznym i jednocześnie dopilnować, by wspólna polityka 
handlowa stanowiła skuteczną formę nacisku, należy jasno stwierdzić w rozporządzeniu, że 
ani państwa członkowskie, ani ich instytucje zamawiające nie mogą ograniczać dostępu do 
rynku towarom i usługom z państw trzecich za pomocą jakichkolwiek innych środków niż te 
przewidziane w rozporządzeniu.

Unikanie rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Istnieje ryzyko, że proponowany przez Komisję 
art. 6, zgodnie z którym instytucja zamawiająca w jednym państwie członkowskim może 
wymagać wykluczenia określonego oferenta zagranicznego na podstawie tego artykułu, 
podczas gdy ten sam oferent może konkurować z innymi przedsiębiorstwami w przypadku 
podobnego projektu w innym państwie członkowskim, może doprowadzić do rozdrobnienia 
rynku wewnętrznego. Dlatego należy jasno zaznaczyć, że instytucje zamawiające mogą 
podejmować działania w celu uzyskania zgody na zastosowanie środków ograniczających 
dostęp do ich rynku zamówień publicznych dla określonych państw trzecich tylko, jeśli 
Komisja zdecyduje się rozpocząć postępowanie wyjaśniające w sprawie braku znaczącej 
wzajemności ze strony określonego państwa trzeciego. Z tego samego powodu instytucje 
zamawiające nie mogą korzystać z odstępstw, o których mowa w art. 13, aby uniknąć 
stosowania podjętych przez Unię środków, bez ścisłego monitorowania instytucji 
zamawiających przez Komisję. Należy zastosować mechanizm umożliwiający Komisji 
wydanie instytucji zamawiającej – w przypadku braku należytego uzasadnienia – zakazu 
stosowania odstępstwa.

Unikanie działania na szkodę krajów rozwijających się. Biorąc pod uwagę fakt, że ze względu 
na sytuację ekonomiczną niektórych krajów rozwijających się nie są one jeszcze w stanie 
otworzyć swoich rynków zamówień publicznych, istnieje ryzyko, że kraje te mogłyby paść 
niezamierzoną ofiarą tego instrumentu. Wniosek wyklucza już ze swojego zakresu kraje 
najsłabiej rozwinięte. Sprawozdawca sugeruje rozszerzenie zakresu wniosku o kraje 
rozwijające się, których instrument ten nie obejmuje. Aby zachować spójność z ogólną 
polityką handlową UE, za punkt odniesienia należy obrać obowiązujące przepisy handlowe 
UE, aby określić stosunki handlowe UE z takimi krajami. W tym celu kompleksowe i 
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szczegółowe ramy1 zapewnia rozporządzenie wprowadzające ogólny system preferencji 
taryfowych. Ponieważ wykluczenie z zakresu rozporządzenia wszystkich krajów, które nie 
należą (jeszcze) do gospodarek rozwiniętych, mogłoby mijać się z celem wniosku, potrzebne 
jest dalsze ich rozróżnienie: kraje rozwijające się, które uchodzą za kraje podatne na 
zagrożenia ze względu na brak dywersyfikacji i niewystarczającą integrację z 
międzynarodowym systemem handlu, powinny także zostać wyłączone z zakresu tego 
instrumentu.

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji 
taryfowych.


