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Sprawozdanie A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostęp towarów i usług do rynków zamówień publicznych 
COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) W interesie przejrzystości 
instytucje/podmioty zamawiające 
zamierzające skorzystać ze swoich 
uprawnień zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w zakresie wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia 
ofert obejmujących towary lub usługi 
pochodzące spoza Unii Europejskiej, w 
których wartość towarów i usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 50 
% całkowitej wartości danych towarów i 
usług, powinny poinformować o tym 
wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu 

publikowanym w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej. 

(13) W interesie przejrzystości 
instytucje/podmioty zamawiające 
zamierzające skorzystać ze swoich 
uprawnień zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem w zakresie wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia 
ofert obejmujących towary lub usługi 
pochodzące spoza Unii Europejskiej, w 
których wartość towarów i usług 
nieobjętych zobowiązaniami przekracza 
50% całkowitej wartości danych towarów i 
usług, powinny poinformować o tym 
wykonawców w części wprowadzającej 

„specyfikacji technicznej” lub 

„dokumentu opisowego”, o których mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 15 dyrektywy 

[2014/…/UE] w sprawie zamówień 

publicznych oraz w art. 2 pkt 15 dyrektywy 

[2014/…/UE] w sprawie udzielania 

zamówień przez podmioty działające w 

sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 

transportu i usług pocztowych lub w 

części wprowadzającej „wymagań 

technicznych i wymagań w zakresie 

funkcjonalności”, o których mowa w 

art. 2 ust. 13 dyrektywy [2014/…/UE] w 

sprawie udzielania koncesji. 
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Daniel Caspary 

w imieniu grupy PPE 
Bernd Lange 
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Metin Kazak 

w imieniu grupy ALDE 
 
Sprawozdanie A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Dostęp towarów i usług do rynków zamówień publicznych 
COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Komisja powinna mieć moŜliwość 
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 naleŜy 
w szczególności uwzględnić fakt 
wyraŜenia 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 Handlu14. 

(20) Komisja powinna mieć moŜliwość 
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 decyzji o wszczęciu 

zewnętrznego postępowania 

wyjaśniającego Komisja powinna 

uwzględniać liczbę wniosków złoŜonych 

przez instytucje/podmioty zamawiające lub 

państwa członkowskie. W tym kontekście 
naleŜy w szczególności uwzględnić fakt 
wyraŜenia 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 
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_____________ _______________ 
14 Dz.U..L 349 z 31.12.1994. 14 Dz.U..L 349 z 31.12.1994. 
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Dostęp towarów i usług do rynków zamówień publicznych 
COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

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 
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. 

7. W przypadku wykluczenia ofert na 

podstawie ust. 3 instytucje/podmioty 
zamawiające wskazują ten fakt – podając 

powody wykluczenia – w ogłoszeniu o 
udzieleniu zamówienia publikowanym 
przez nie zgodnie z art. 35 dyrektywy 
2004/18/WE, 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 

 


