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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

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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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(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0124) oraz zmieniony wniosek (COM(2016)0034),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C9-0018/2016),

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

– uwzględniając art. 59 i 60 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0454/2013),

– uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z 16 października 2019 r. 
dotyczącą spraw w toku pozostałych po ósmej kadencji parlamentarnej,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów,

– uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego 
(A9-0000/2021),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE 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

w sprawie dostępu wykonawców, towarów 
i usług z państw trzecich do unijnego 
rynku zamówień oraz procedur 
wspierających negocjacje dotyczące 
dostępu unijnych wykonawców, towarów i 
usług do rynków zamówień państw 
trzecich

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zmienione wielostronne 
Porozumienie WTO w sprawie zamówień 
publicznych przewiduje jedynie 
ograniczony dostęp przedsiębiorstw 
unijnych do rynków zamówień 
publicznych państw trzecich i ma 
zastosowanie tylko do niektórych 
członków WTO, którzy są stroną tego 
Porozumienia. Zmienione Porozumienie 
WTO w sprawie zamówień publicznych 
zostało zawarte przez Unię w grudniu 
2013 r.

skreśla się

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W kontekście WTO oraz swoich (6) W kontekście WTO oraz swoich 
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stosunków dwustronnych Unia postuluje 
ambitne otwarcie międzynarodowych 
rynków zamówień publicznych Unii i jej 
partnerów handlowych, w oparciu o zasadę 
wzajemności i obopólnych korzyści.

stosunków dwustronnych Unia postuluje 
ambitne otwarcie międzynarodowych 
rynków zamówień Unii i jej partnerów 
handlowych, w oparciu o zasadę 
wzajemności i obopólnych korzyści.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Wielostronne Porozumienie WTO 
w sprawie zamówień rządowych oraz 
umowy handlowe UE, które zawierają 
postanowienia dotyczące zamówień, 
zapewniają wykonawcom unijnym 
wyłącznie dostęp do rynków zamówień 
państw trzecich, które są stronami tych 
umów.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Jeżeli dane państwo jest stroną 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych w ramach WTO lub zawarło z 
UE umowę handlową, która zawiera 
postanowienia dotyczące zamówień 
publicznych, Komisja powinna 
postępować zgodnie z mechanizmami 
konsultacji i/lub rozwiązywania sporów 
określonymi w tej umowie, w przypadku 
gdy praktyki restrykcyjne są związane z 
zamówieniami objętymi zobowiązaniami 
dotyczącymi dostępu do rynku, podjętymi 

(7) Jeżeli państwo trzecie jest stroną 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych w ramach WTO lub zawarło z 
UE umowę handlową, która zawiera 
postanowienia dotyczące zamówień, 
Komisja powinna postępować zgodnie z 
mechanizmami konsultacji i/lub 
rozwiązywania sporów określonymi w tych 
umowach, w przypadku gdy praktyki 
restrykcyjne są związane z zamówieniami 
objętymi zobowiązaniami dotyczącymi 
dostępu do rynku, podjętymi przez to 
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przez dane państwo w stosunku do Unii. państwo trzecie w stosunku do Unii.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Wiele państw trzecich jest 
niechętnych otwarciu swoich rynków 
zamówień publicznych i koncesji na 
międzynarodową konkurencję bądź 
większemu otwarciu tych rynków ponad 
to, co ma dotąd miejsce. W rezultacie 
unijni wykonawcy napotykają praktyki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień w 
przypadku wielu partnerów handlowych 
Unii. Te praktyki restrykcyjne w 
udzielaniu zamówień skutkują utratą 
istotnych możliwości handlowych.

(8) Wiele państw trzecich jest 
niechętnych otwarciu swoich rynków 
zamówień i koncesji na międzynarodową 
konkurencję bądź większemu otwarciu 
tych rynków ponad to, co ma dotąd 
miejsce. W rezultacie unijni wykonawcy 
napotykają praktyki restrykcyjne w 
udzielaniu zamówień w przypadku wielu 
partnerów handlowych Unii. Te praktyki 
restrykcyjne w udzielaniu zamówień 
skutkują utratą istotnych możliwości 
handlowych.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 654/20144 
ustanawia zasady i procedury, za pomocą 
których Unia egzekwuje swoje prawa 
wynikające z zawartych przez nią 
międzynarodowych umów handlowych. 
Brak jest zasad i procedur dotyczących 
traktowania towarów i usług nieobjętych 
takimi umowami międzynarodowymi.

(10) Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 654/20144 
ustanawia zasady i procedury, za pomocą 
których Unia egzekwuje swoje prawa 
wynikające z zawartych przez nią 
międzynarodowych umów handlowych. 
Brak jest takich zasad i procedur 
dotyczących traktowania wykonawców, 
towarów i usług nieobjętych takimi 
umowami międzynarodowymi.

_________________ ______________________
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4 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 654/2014 z 
dnia 15 maja 2014 r. dotyczące 
wykonywania praw Unii w zakresie 
stosowania i egzekwowania zasad handlu 
międzynarodowego oraz zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 
ustanawiające 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 (Dz.U. L 189 z 
27.6.2014, s. 50).

4 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 654/2014 z 
dnia 15 maja 2014 r. dotyczące 
wykonywania praw Unii w zakresie 
stosowania i egzekwowania zasad handlu 
międzynarodowego oraz zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 
ustanawiające 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 (Dz.U. L 189 z 
27.6.2014, s. 50).

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W interesie pewności prawa dla 
wykonawców, instytucji zamawiających i 
podmiotów zamawiających z Unii oraz 
państw trzecich międzynarodowe 
zobowiązania dotyczące dostępu do rynku 
podjęte przez Unię wobec państw trzecich 
w dziedzinie zamówień publicznych i 
koncesji powinny zostać odzwierciedlone 
w unijnym porządku prawnym, 
zapewniając tym samym ich skuteczne 
stosowanie.

(11) Międzynarodowe zobowiązania 
dotyczące dostępu do rynku podjęte przez 
Unię wobec państw trzecich w dziedzinie 
zamówień i koncesji wymagają między 
innymi równego traktowania 
wykonawców z tych państw. Dlatego 
środki przyjęte na podstawie niniejszego 
rozporządzenia mogą mieć zastosowanie 
tylko do wykonawców, towarów lub usług 
z państw, które nie są stronami 
wielostronnego Porozumienia WTO w 
sprawie zamówień rządowych ani dwu- 
lub wielostronnych umów handlowych z 
Unią, które zawierają zobowiązania 
dotyczące dostępu do rynków zamówień i 
koncesji, lub z państw, które są stronami 
takich umów, ale wyłącznie w odniesieniu 
do postępowań o udzielenie zamówienia 
na towary, usługi lub koncesje nieobjęte 
tymi umowami. Niezależnie od 
zastosowania środków przyjętych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia oraz 
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zgodnie z komunikatem Komisji z 24 lipca 
2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących 
udziału oferentów i towarów z państw 
trzecich w unijnym rynku zamówień, a 
także z dyrektywami Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 
2014/24/UE i 2014/25/UE, wykonawcy z 
państw trzecich, które nie mają żadnej 
umowy przewidującej otwarcie unijnego 
rynku zamówień lub których towary, 
usługi i prace nie są objęte taką umową, 
nie mają zapewnionego dostępu do 
postępowań o udzielenie zamówienia w 
Unii i mogą zostać z nich wykluczeni.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Realizacja celów dotyczących 
poprawy dostępu wykonawców unijnych 
do rynków zamówień publicznych i 
koncesji określonych państw trzecich 
chronionych za pomocą środków lub 
praktyk restrykcyjnych i 
dyskryminujących w udzielaniu 
zamówień, a także zachowania równych 
warunków konkurencji w ramach rynku 
wewnętrznego, wymaga odniesienia się do 
niepreferencyjnych reguł pochodzenia 
ustanowionych w przepisach prawa 
celnego UE, tak by instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
wiedziały, czy towary i usługi są objęte 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii.

(12) Skuteczne stosowanie wszelkich 
środków przyjętych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia w celu 
poprawy dostępu wykonawców unijnych 
do rynków zamówień i koncesji 
określonych państw trzecich wymaga 
jasnego zestawu reguł pochodzenia 
wykonawców, towarów i usług. 

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pochodzenie towaru należy ustalać 
zgodnie z art. 22–26 rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/19925.

(13) Pochodzenie towaru należy ustalać 
zgodnie z art. 59–62 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
952/20135.

_____________________ _____________________
5 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 
2913/1992 z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiające Wspólnotowy Kodeks 
Celny (Dz.U. L 302 z 9.10.1992, s. 1).

5 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 
z dnia 9 października 2013 r. 
ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. 
L 269 z 10.10.2013, s. 1).

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Pochodzenie usługi należy ustalać 
na podstawie pochodzenia dostarczającej 
go osoby fizycznej lub prawnej.

(14) Pochodzenie usługi należy ustalać 
na podstawie pochodzenia dostarczającej 
ją osoby fizycznej lub prawnej. Za miejsce 
pochodzenia osoby prawnej należy uznać 
państwo, zgodnie z którego prawem osoba 
prawna została utworzona lub 
zorganizowana i na którego terytorium 
prowadzi istotną działalność gospodarczą. 
Kryterium istotnej działalności 
gospodarczej nie powinno umożliwiać 
potencjalnego obchodzenia jakichkolwiek 
środków przyjętych na mocy niniejszego 
rozporządzenia przez zakładanie firm 
przykrywek. Termin „istotna działalność 
gospodarcza” jest pojęciem stosowanym w 
Układzie ogólnym w sprawie handlu 
usługami WTO. W prawie unijnym jest on 
równoznaczny z pojęciem „skutecznego i 
trwałego powiązania z gospodarką” i 
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ściśle związany ze swobodą 
przedsiębiorczości określoną w art. 49 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Komisja regularnie 
publikuje wytyczne oparte na 
orzecznictwie dotyczącym swobody 
przedsiębiorczości, odnoszące się m.in. do 
pojęcia skutecznego lub stabilnego i 
trwałego powiązania z gospodarką. Art. 86 
dyrektywy 2014/25/UE odnosi się również 
do pojęcia „bezpośredniego i skutecznego 
powiązania z gospodarką”, 
równoznacznego z pojęciem „istotnej 
działalności gospodarczej”.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W świetle 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 978/20126, 
niniejsze rozporządzenie nie powinno 
mieć zastosowania do ofert, w których 
ponad 50 % ich całkowitej wartości 
stanowią towary i usługi pochodzące, 
zgodnie z unijnymi regułami 
niepreferencyjnego pochodzenia, z krajów 
najsłabiej rozwiniętych korzystających z 
rozwiązania „wszystko oprócz broni” lub z 
krajów rozwijających się uznawanych za 
podatne na zagrożenia ze względu na brak 
dywersyfikacji i niewystarczającą 
integrację z międzynarodowym systemem 
handlu, zgodnie z definicjami, 
odpowiednio, w załącznikach IV i VII do 

skreśla się
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rozporządzenia (UE) nr 978/2012.
_______________________
6 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 
z dnia 25 października 2012 r. 
wprowadzające ogólny system preferencji 
taryfowych i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 732/2008 (Dz.U. L 303 
z 31.10.2012, s. 1).

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) W świetle ogólnego celu polityki 
Unii polegającego na wspieraniu małych i 
średnich przedsiębiorstw niniejsze 
rozporządzenie nie powinno również mieć 
zastosowania do ofert składanych przez 
MŚP mające siedzibę w Unii i prowadzące 
istotną działalność gospodarczą 
bezpośrednio i skutecznie powiązaną z 
gospodarką przynajmniej jednego 
państwa członkowskiego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Dokonując oceny, czy w państwie 
trzecim występują środki lub praktyki 
restrykcyjne i/lub dyskryminujące w 
udzielaniu zamówień, Komisja powinna 
badać, w jakim stopniu prawo dotyczące 

(17) Dokonując oceny, czy w państwie 
trzecim występują określone środki lub 
praktyki, które mogą skutkować 
utrudnieniem dostępu unijnych towarów, 
usług lub wykonawców do rynków 
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zamówień publicznych i koncesji danego 
państwa zapewnia przejrzystość zgodnie z 
międzynarodowymi standardami w 
dziedzinie zamówień publicznych oraz 
wyklucza możliwość dyskryminacji 
unijnych towarów, usług i wykonawców. 
Ponadto powinna ona badać, w jakim 
stopniu poszczególne instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające 
utrzymują bądź przyjmują praktyki 
dyskryminujące towary, usługi i 
wykonawców z Unii.

zamówień lub koncesji, Komisja powinna 
badać, w jakim stopniu prawo, zasady i 
inne środki dotyczące zamówień i koncesji 
danego państwa zapewniają przejrzystość 
zgodnie z międzynarodowymi standardami 
oraz nie powodują poważnych i 
powtarzających się ograniczeń w stosunku 
do unijnych towarów, usług lub 
wykonawców. Ponadto powinna ona 
badać, w jakim stopniu poszczególne 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające utrzymują bądź przyjmują 
restrykcyjne praktyki uderzające w towary, 
usługi lub wykonawców z Unii.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Komisja powinna mieć możliwość 
wszczęcia w dowolnym momencie, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek 
zainteresowanych stron bądź państwa 
członkowskiego, postępowania 
wyjaśniającego w sprawie niedozwolonych 
środków lub praktyk restrykcyjnych w 
udzielaniu zamówień przyjmowanych lub 
utrzymywanych rzekomo przez państwo 
trzecie. Tego rodzaju postępowania 
wyjaśniające powinny pozostawać bez 
uszczerbku dla rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
654/2014.

(19) Komisja powinna mieć możliwość 
wszczęcia w dowolnym momencie 
postępowania wyjaśniającego w sprawie 
niedozwolonych środków lub praktyk 
restrykcyjnych w udzielaniu zamówień 
przyjmowanych lub utrzymywanych 
rzekomo przez państwo trzecie, jeżeli 
uzna, że takie postępowanie leży w 
interesie Unii.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Ustalenie, czy postępowanie 
wyjaśniające leży w interesie Unii, 
powinno opierać się na ocenie różnych 
interesów rozpatrywanych łącznie, w tym 
interesu przemysłu, użytkowników i 
konsumentów unijnych. Komisja powinna 
rozważyć konsekwencje wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego w 
porównaniu z jego wpływem, oraz środki, 
które można by przyjąć na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, w szerszym 
interesie Unii. Należy uwzględnić ogólny 
cel, jakim jest otwarcie rynków państw 
trzecich i poprawa możliwości dostępu do 
rynku dla wykonawców unijnych. Należy 
również uwzględnić cel polegający na 
ograniczeniu wszelkich zbędnych 
obciążeń administracyjnych dla instytucji 
zamawiających i podmiotów 
zamawiających oraz wykonawców.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19b) Biorąc pod uwagę ogólny cel 
polityki Unii, jakim jest wspieranie 
wzrostu gospodarczego krajów najsłabiej 
rozwiniętych oraz włączanie ich do 
globalnych łańcuchów wartości, wszczęcie 
postępowania wyjaśniającego przeciwko 
takim krajom na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie leżałoby w interesie 
Unii, chyba że wystąpią uzasadnione 
przesłanki wskazujące na obchodzenie 
przyjętych środków IPI. Dlatego niniejsze 
rozporządzenie nie ma mieć zastosowania 
do krajów najsłabiej rozwiniętych 
korzystających z rozwiązania „wszystko 
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oprócz broni” określonego w 
rozporządzeniu (UE) nr 978/2012.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20)  Jeżeli istnienie restrykcyjnego 
i/lub dyskryminującego środka lub 
praktyki w udzielaniu zamówień w 
państwie trzecim potwierdzi się, Komisja 
powinna wezwać dane państwo do 
podjęcia konsultacji w celu poprawy 
możliwości przetargowych dla unijnych 
wykonawców, towarów i usług z UE w 
odniesieniu do zamówień publicznych w 
tym państwie.

(20) Prowadząc postępowanie 
wyjaśniające, Komisja powinna wezwać 
dane państwo trzecie do podjęcia 
konsultacji w celu wyeliminowania 
wszelkich restrykcyjnych środków lub 
praktyk oraz poprawy możliwości 
przetargowych dla unijnych wykonawców, 
towarów i usług z UE w odniesieniu do 
rynków zamówień i koncesji w tym 
państwie.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Jeżeli konsultacje z danym 
państwem nie prowadzą w rozsądnym 
terminie do wystarczającej poprawy w 
zakresie możliwości przetargowych dla 
wykonawców, towarów i usług unijnych z 
UE, Komisja powinna być w stanie 
przyjąć, w stosownych przypadkach, 
odpowiednie środki korekty cen mające 
zastosowanie do ofert przedstawionych 
przez wykonawców pochodzących z tego 
państwa i/lub obejmujących towary i 
usługi pochodzące z tego państwa.

(22) Jeżeli postępowanie wyjaśniające 
potwierdzi istnienie restrykcyjnych 
środków lub praktyk, a konsultacje z 
danym państwem nie prowadzą w 
rozsądnym terminie do podjęcia 
zadowalających działań naprawczych, 
przynoszących poprawę możliwości 
przetargowych dla wykonawców, towarów 
i usług z UE, Komisja w stosownych 
przypadkach powinna być w stanie przyjąć 
środki na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, w postaci wykluczenia 
ofert (środki IPI).
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Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Tego rodzaju środki powinny być 
stosowane wyłącznie do celów oceny ofert 
obejmujących towary lub usługi 
pochodzące z danego państwa. Aby 
zapobiec obchodzeniu tych środków, 
konieczne może być również skierowanie 
ich do określonych osób prawnych 
kontrolowanych przez podmioty 
zagraniczne lub będących ich własnością, 
które, chociaż mają siedzibę w Unii 
Europejskiej, nie prowadzą istotnej 
działalności gospodarczej bezpośrednio i 
skutecznie powiązanej z gospodarką co 
najmniej jednego państwa 
członkowskiego. Odpowiednie środki nie 
powinny być nieproporcjonalne do 
praktyk restrykcyjnych w udzielaniu 
zamówień, na które stanowią odpowiedź.

skreśla się

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Środki IPI powinny mieć 
zastosowanie do postępowań o udzielenie 
zamówienia wchodzących w zakres 
niniejszego rozporządzenia, w tym do 
umów ramowych i dynamicznych 
systemów zakupów. Środki IPI powinny 
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mieć również zastosowanie do 
konkretnych zamówień udzielanych w 
dynamicznym systemie zakupów, jeżeli 
dany dynamiczny system zakupów jest 
objęty środkiem IPI. Nie powinny jednak 
mieć zastosowania do takich zamówień 
poniżej określonego progu, aby 
ograniczyć całkowite obciążenie 
administracyjne instytucji zamawiających 
i podmiotów zamawiających. Aby uniknąć 
ewentualnego podwójnego stosowania 
środków IPI, środki te nie powinny mieć 
zastosowania do zamówień udzielanych 
na podstawie umowy ramowej, jeżeli 
środki IPI zostały już zastosowane na 
etapie zawierania tej umowy ramowej.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) W świetle ogólnego celu polityki 
Unii, jakim jest wspieranie małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP), Komisja 
oraz instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające powinny należycie rozważyć 
skutki niniejszego rozporządzenia, aby 
zapobiec nadmiernemu obciążeniu MŚP. 
Komisja we współpracy z państwami 
członkowskimi powinna udostępnić 
wytyczne dotyczące najlepszych praktyk 
służących osiągnięciu tego celu, aby 
zapewnić skuteczność niniejszego 
rozporządzenia oraz spójność jego 
wykonania. 

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23c) Aby uniknąć ewentualnego 
obchodzenia środka IPI, na zwycięskich 
oferentów należy nałożyć dodatkowe 
obowiązki umowne. Obowiązki te powinny 
mieć zastosowanie wyłącznie do procedur 
udzielania zamówień, do których stosuje 
się środek IPI, jak również do zamówień 
udzielanych na podstawie umowy 
ramowej, jeżeli zamówienia te są równe 
pewnemu progowi lub go przekraczają, a 
dana umowa ramowa jest objęta środkiem 
IPI.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Środki korekty cen nie powinny 
mieć negatywnego wpływu na negocjacje 
handlowe prowadzone z danym państwem. 
W związku z tym, w przypadku gdy dane 
państwo prowadzi z Unią istotne 
negocjacje dotyczące dostępu do rynku w 
dziedzinie zamówień publicznych, 
Komisja może zawiesić środki na czas 
negocjacji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W celu uproszczenia stosowania 
środka korekty cen przez instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające, 
należy założyć, że przedmiotem takiego 
środka będą wszyscy wykonawcy 
pochodzący z państwa trzeciego objętego 
środkiem, z którym nie zawarto 
porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych, chyba że mogą oni wykazać, 
że mniej niż 50 % całkowitej wartości ich 
oferty stanowią towary lub usługi 
pochodzące z danego państwa trzeciego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Najlepiej predestynowane do 
wyznaczenia instytucji zamawiających lub 
podmiotów zamawiających lub kategorii 
instytucji zamawiających lub podmiotów 
zamawiających, które powinny stosować 
środek korekty cen, są państwa 
członkowskie. Aby zapewnić podjęcie 
odpowiedniego poziomu działań i 
osiągnięcie sprawiedliwego podziału 
obciążeń między państwa członkowskie, 
ostateczną decyzję, na podstawie wykazu 
przekazanego przez każde państwo 
członkowskie, powinna podjąć Komisja. 
W razie konieczności Komisja może 
stworzyć wykaz z własnej inicjatywy.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27)  Konieczne jest, aby instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
miały dostęp do szerokiej gamy wysokiej 
jakości produktów zaspokajających ich 
potrzeby zakupowe po konkurencyjnych 
cenach. W związku z tym instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
powinny mieć możliwość niestosowania 
środków korekty cen ograniczających 
dostęp towarów i usług nieobjętych 
instrumentem w przypadku, gdy brakuje 
towarów lub usług unijnych bądź objętych 
instrumentem, które spełniałyby wymogi 
instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego w zakresie zabezpieczenia 
zasadniczych potrzeb społecznych, 
dotyczących na przykład dziedzin zdrowia 
i bezpieczeństwa publicznego, lub gdy 
zastosowanie środka prowadziłoby do 
nieproporcjonalnego wzrostu ceny lub 
kosztów zamówienia.

(27) Konieczne jest, aby instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
miały dostęp do szerokiej gamy wysokiej 
jakości produktów zaspokajających ich 
potrzeby zakupowe po konkurencyjnych 
cenach. W związku z tym instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające w 
wyjątkowych przypadkach powinny mieć 
możliwość niestosowania środków IPI 
ograniczających dostęp towarów i usług 
nieobjętych zobowiązaniami, jeżeli brakuje 
towarów lub usług unijnych bądź objętych 
zobowiązaniami, które spełniałyby 
wymogi instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego, lub jeśli takie 
działanie odnosi się do zaspokojenia 
zasadniczych potrzeb porządku 
publicznego, dotyczących na przykład 
bezpieczeństwa publicznego lub sytuacji 
nadzwyczajnych dotyczących zdrowia 
publicznego. Zastosowanie tych wyjątków 
powinno wymagać zatwierdzenia przez 
Komisję. Instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające powinny 
powiadamiać Komisję terminowo i 
wyczerpująco, by umożliwić odpowiednie 
monitorowanie wykonania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W przypadku nieprawidłowego 
zastosowania przez instytucje zamawiające 

(28) W przypadku nieprawidłowego 
zastosowania przez instytucje zamawiające 
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lub podmioty zamawiające wyjątków od 
środków korekty cen ograniczających 
dostęp towarów i usług nieobjętych 
instrumentem, Komisja powinna mieć 
możliwość wykorzystania mechanizmu 
naprawczego wynikającego z art. 3 
dyrektywy Rady 89/665/EWG19 lub z art. 8 
dyrektywy Rady 92/13/EWG20. Ponadto 
umowy, które zostały zawarte z 
wykonawcami przez instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające z 
naruszeniem środków korekty cen 
ograniczających dostęp towarów i usług 
nieobjętych instrumentem powinny być 
nieskuteczne.

lub podmioty zamawiające środków IPI, 
negatywnie wpływającego na szanse 
udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia wykonawców mających do 
tego prawo, zastosowanie powinny mieć 
dyrektywy Rady 89/665/EWG i 
92/13/EWG. Wykonawca, który znajdzie 
się w takiej sytuacji, mógłby zatem 
wszcząć procedurę odwoławczą zgodnie z 
prawem krajowym wdrażającym te 
dyrektywy, jeżeli na przykład 
konkurencyjny wykonawca powinien 
zostać wykluczony. Komisja powinna mieć 
również możliwość wykorzystania 
mechanizmu naprawczego zgodnie z art. 3 
dyrektywy Rady 89/665/EWG19 lub z art. 8 
dyrektywy Rady 92/13/EWG20.

_______________________ ____________________
19 Dyrektywa Rady 89/665/EWG w 
sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
stosowania procedur odwoławczych w 
zakresie udzielania zamówień publicznych 
na dostawy i roboty budowlane (Dz.U. L 
395 z 30.12.1989, s. 33).

19 Dyrektywa Rady 89/665/EWG w 
sprawie koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
stosowania procedur odwoławczych w 
zakresie udzielania zamówień publicznych 
na dostawy i roboty budowlane (Dz.U. L 
395 z 30.12.1989, s. 33).

20 Dyrektywa Rady 92/13/EWG 
koordynująca przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne odnoszące 
się do stosowania przepisów 
wspólnotowych w procedurach zamówień 
publicznych podmiotów działających w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i telekomunikacji (Dz.U. L 76 z 
23.3.1992, s. 14).

20 Dyrektywa Rady 92/13/EWG 
koordynująca przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne odnoszące 
się do stosowania przepisów 
wspólnotowych w procedurach zamówień 
publicznych podmiotów działających w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i telekomunikacji (Dz.U. L 76 z 
23.3.1992, s. 14).

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W przypadku przyjmowania aktów (30) W przypadku przyjmowania aktów 
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wykonawczych w odniesieniu do przyjęcia, 
wycofania, zawieszenia lub przywrócenia 
środka korekty cen należy stosować 
procedurę sprawdzającą.

wykonawczych w odniesieniu do przyjęcia, 
wycofania, zawieszenia lub przywrócenia 
środka IPI należy stosować procedurę 
sprawdzającą, a Komisję powinien 
wspierać komitet ustanowiony 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/1843* 
(rozporządzenia w sprawie przeszkód w 
handlu). 
____________
* Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/1843 z 
dnia 6 października 2015 r. ustanawiające 
procedury unijne w zakresie wspólnej 
polityki handlowej w celu zapewnienia 
wykonania praw Unii zgodnie z zasadami 
handlu międzynarodowego, w 
szczególności tymi ustanowionymi pod 
auspicjami Światowej Organizacji Handlu 
(Dz.U. L 272 z 16.10.2015, s. 1).

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Informacje otrzymane na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
powinny być wykorzystywane wyłącznie 
do celów, dla których o nie wnioskowano, 
oraz z należytym poszanowaniem 
obowiązujących unijnych i krajowych 
wymogów ochrony danych i poufności. 
Należy odpowiednio stosować 
rozporządzenie (WE) nr 1049/2001, jak 
również art. 28 dyrektywy 2014/23/UE, 
art. 21 dyrektywy 2014/24/UE i art. 39 
dyrektywy 2014/25/UE.

Or. en
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Regularne składanie sprawozdań 
przez Komisję powinno umożliwić 
monitorowanie stosowania i skuteczności 
procedur ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu.

(32) Zgodnie z porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym z 13 kwietnia 
2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 
prawa9a oraz między innymi w celu 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych, 
w szczególności dla państw 
członkowskich, Komisja powinna 
regularnie prowadzić przeglądy zakresu, 
funkcjonowania i skutecznościniniejszego 
rozporządzenia. Komisja powinna składać 
sprawozdania z tych ocen Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Następstwem 
przeglądu może być sporządzenie 
odpowiednich wniosków ustawodawczych.
___________________
9a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, dla realizacji 
podstawowego celu dotyczącego 
ustanowienia wspólnej polityki 
zewnętrznej w dziedzinie zamówień 
publicznych konieczne i właściwe jest 
określenie wspólnych zasad traktowania 
przetargów dotyczących towarów i usług 
nieobjętych międzynarodowymi 
zobowiązaniami Unii. Niniejsze 
rozporządzenie w sprawie dostępu 
wykonawców, towarów i usług z państw 
trzecich nie wykracza poza to, co jest 

skreśla się
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niezbędne do osiągnięcia zamierzonych 
celów, zgodnie z art. 5 akapit czwarty 
Traktatu o Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
środki służące poprawie dostępu unijnych 
wykonawców, towarów i usług do rynków 
zamówień publicznych i koncesji państw 
trzecich. Określa ono procedury 
umożliwiające Komisji wszczynanie 
postępowań dotyczących rzekomych 
środków lub praktyk restrykcyjnych i 
dyskryminujących w udzielaniu zamówień 
przyjmowanych lub utrzymywanych przez 
państwa trzecie przeciwko unijnym 
wykonawcom, towarom i usługom, a także 
rozpoczynanie konsultacji z danymi 
państwami trzecimi.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
środki służące poprawie dostępu unijnych 
wykonawców, towarów i usług do rynków 
zamówień i koncesji państw trzecich w 
odniesieniu do zamówień nieobjętych 
zobowiązaniami. Określa ono procedury 
umożliwiające Komisji wszczynanie 
postępowań dotyczących rzekomych 
środków lub praktyk państw trzecich 
przeciwko unijnym wykonawcom, 
towarom i usługom, a także rozpoczynanie 
konsultacji z danymi państwami trzecimi.

Wprowadza ono możliwość stosowania 
środków korekty cen wobec niektórych 
ofert składanych w przypadku zamówień 
udzielanych na potrzeby realizacji robót 
budowlanych lub obiektu budowlanego, 
dostawy towarów i/lub świadczenia usług 
oraz w przypadku koncesji w zależności od 
pochodzenia przedmiotowych 
wykonawców, towarów lub usług.

Niniejsze rozporządzenie wprowadza 
możliwość zastosowania przez Komisję, w 
drodze aktów wykonawczych, środków IPI 
w odniesieniu do takich środków lub 
praktyk państw trzecich, mających na celu 
ograniczenie dostępu wykonawców, 
towarów lub usług z państw trzecich do 
unijnych procedur udzielania zamówień.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do zamówień objętych 
następującymi aktami:

2. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do postępowań o udzielenie 
zamówienia objętych następującymi 
aktami:

Or. en

Poprawka35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do zamówień na dostawy 
towarów i/lub usług i koncesji na 
wykonanie robót budowlanych i realizację 
usług. Ma ono zastosowanie wyłącznie w 
przypadkach dotyczących towarów i usług 
zamawianych do celów rządowych. Nie 
ma ono zastosowania w przypadku, gdy 
towary są nabywane w celu ich 
komercyjnej odsprzedaży lub w celu 
wykorzystania przy produkcji towarów w 
celu ich komercyjnej sprzedaży. Nie ma 
ono zastosowania w przypadku, gdy usługi 
są nabywane w celu ich komercyjnej 
odsprzedaży lub w celu wykorzystania przy 
świadczeniu usług w celu ich komercyjnej 
sprzedaży.

skreśla się

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Niniejsze rozporządzenie stosuje skreśla się
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się wyłącznie w odniesieniu do 
restrykcyjnych i/lub dyskryminujących 
środków lub praktyk w udzielaniu 
zamówień wdrożonych przez państwo 
trzecie w odniesieniu do zakupów towarów 
i usług nieobjętych zobowiązaniami. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla wszelkich zobowiązań 
międzynarodowych Unii.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niniejsze rozporządzenie pozostaje 
bez uszczerbku dla wszelkich 
międzynarodowych zobowiązań Unii lub 
środków, które państwa członkowskie i ich 
instytucje zamawiające oraz podmioty 
zamawiające mogą podejmować zgodnie z 
aktami, o których mowa w ust. 2.

Or. en

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie wyłącznie do procedur 
udzielania zamówień rozpoczętych po jego 
wejściu w życie. Środek IPI ma 
zastosowanie wyłącznie do procedur 
udzielania zamówień objętych tym 
środkiem IPI i rozpoczętych w dowolnym 
momencie między wejściem w życie tego 
środka IPI a jego wygaśnięciem, 
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wycofaniem lub zawieszeniem. Instytucje 
zamawiające i podmioty zamawiające 
zamieszczają odniesienie do stosowania 
niniejszego rozporządzenia oraz wszelkich 
obowiązujących środków IPI w 
dokumentach specyfikacji zamówienia w 
przypadku procedur objętych zakresem 
środka IPI.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „wykonawca” oznacza każdą osobę 
fizyczną lub prawną, podmiot publiczny 
lub grupę takich osób i/lub podmiotów, 
w tym tymczasowe stowarzyszenie 
przedsiębiorstw, które składają na rynku 
ofertę na wykonanie robót budowlanych 
i/lub obiektu budowlanego, dostawę 
produktów lub świadczenie usług;

a) „wykonawca” oznacza wykonawcę 
zgodnie z definicją zawartą odpowiednio 
w dyrektywach 2014/23/UE, 2014/24/UE i 
2014/25/UE;

Or. en

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „towary” oznaczają towary, o 
których mowa w przedmiocie przetargu na 
zamówienie publiczne oraz w specyfikacji 
zamówienia, ale nie obejmują żadnych 
nakładów, materiałów ani składników 
włączonych do dostarczanych towarów;
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Or. en

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) „wartość szacunkowa” oznacza 
szacunkową wartość zamówienia 
obliczoną odpowiednio zgodnie z 
dyrektywami 2014/23/UE, 2014/24/UE i 
2014/25/UE;

Or. en

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) „dowody” oznaczają wszelkie 
informacje, zaświadczenia, dokumenty 
uzupełniające, oświadczenia i inne środki 
dowodowe mające na celu wykazanie 
zgodności z obowiązkami określonymi w 
art. 9a ust. 1 lit. c), takie jak:
(i) świadectwa pochodzenia, 
deklaracje dostawców lub deklaracje 
przywozowe dla towarów pochodzących z 
państw trzecich;
(ii) opis procesów produkcyjnych (w 
tym próbki, opisy lub fotografie) towarów, 
które mają być dostarczone; 
(iii) wyciąg z odpowiednich rejestrów 
lub sprawozdań finansowych dotyczących 
pochodzenia usług, w tym numer 
identyfikacyjny VAT;

Or. en
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b)  „instytucja zamawiająca” oznacza 
instytucję zamawiającą zgodnie z definicją 
zawartą w art. 2 ust. 1 dyrektywy 
2014/24/UE;

b)  „instytucja zamawiająca” oznacza 
instytucję zamawiającą zgodnie z definicją 
zawartą w dyrektywach 2014/23/UE, 
2014/24/UE i 2014/25/UE;

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
 Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c)  „podmiot zamawiający” oznacza 
„podmiot zamawiający” zgodnie z 
definicją zawartą w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2014/25/UE i art. 7 dyrektywy 
2014/23/UE;

c) „podmiot zamawiający” oznacza 
„podmiot zamawiający” zgodnie z 
definicją zawartą odpowiednio w 
dyrektywach 2014/23/UE i 2014/25/UE;

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d)  „towary lub usługi objęte 
zobowiązaniami” oznaczają towary lub 
usługi pochodzące z państwa, z którym 
Unia zawarła umowę międzynarodową w 
dziedzinie zamówień publicznych i/lub 
koncesji zawierającą zobowiązania 

skreśla się
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dotyczące dostępu do rynku, i w 
odniesieniu do których przedmiotowa 
umowa ma zastosowanie;

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „towary lub usługi nieobjęte 
zobowiązaniami” oznaczają towary lub 
usługi pochodzące z państwa, z którym 
Unia nie zawarła umowy 
międzynarodowej w dziedzinie zamówień 
publicznych i koncesji zawierającej 
zobowiązania dotyczące dostępu do rynku, 
a także towary lub usługi pochodzące z 
państwa, z którym Unia zawarła tego 
rodzaju umowę, ale w odniesieniu do 
których przedmiotowa umowa nie ma 
zastosowania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „restrykcyjny i/lub dyskryminujący 
środek lub praktyka w udzielaniu 
zamówień” oznacza wszelkie ustawowe, 
wykonawcze lub administracyjne środki, 
procedury lub praktyki, lub ich połączenie, 
przyjęte lub utrzymywane przez organy 
publiczne lub poszczególne instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające w 
państwie trzecim, które powodują poważne 
i powtarzające się naruszenia dostępu 

f) „środek lub praktyka państw 
trzecich” oznacza wszelkie ustawowe, 
wykonawcze lub administracyjne środki, 
procedury lub praktyki, lub ich połączenie, 
przyjęte lub utrzymywane przez organy 
publiczne lub poszczególne instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające w 
państwie trzecim, które powodują poważne 
i powtarzające się naruszenia dostępu 
unijnych towarów, usług i/lub 
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unijnych towarów, usług i/lub 
wykonawców do rynku zamówień 
publicznych i koncesji tego państwa.

wykonawców do rynków zamówień i 
koncesji.

Or. en

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) „środek IPI” oznacza środek 
przyjęty przez Komisję na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, ograniczający 
dostęp wykonawców lub towarów i usług 
pochodzących z państw trzecich do 
unijnego rynku zamówień lub koncesji w 
obszarze zamówień nieobjętych 
zobowiązaniami;

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) „zamówienie nieobjęte 
zobowiązaniami” oznacza postępowanie o 
udzielenie zamówienia na towary, usługi 
lub koncesje, w odniesieniu do którego 
Unia nie podjęła zobowiązań dotyczących 
dostępu do rynku w ramach umowy 
międzynarodowej w dziedzinie zamówień 
lub koncesji;

Or. en
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) „zamówienia” oznaczają 
zamówienia publiczne zdefiniowane w 
dyrektywie 2014/24/UE, koncesje 
zdefiniowane w dyrektywie 2014/23/UE 
oraz zamówienia na dostawy, roboty 
budowlane i usługi zdefiniowane w 
dyrektywie 2014/25/UE;

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fd) „oferent” oznacza oferenta 
zgodnie z definicją zawartą odpowiednio 
w dyrektywach 2014/23/UE, 2014/24/UE i 
2014/25/UE;

Or. en

Poprawka 52

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) „podwykonawstwo” oznacza 
zlecenie wykonania części zamówienia 
stronie trzeciej; zwykłej dostawy towarów 
lub części niezbędnych do świadczenia 
usługi nie uważa się za podwykonawstwo;

Or. en
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) MŚP oznacza MŚP zgodnie z 
definicją w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE23;

skreśla się

___________
23 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 
6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 
z 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów niniejszego 
rozporządzenia realizację robót 
budowlanych i/lub obiektu budowlanego w 
rozumieniu dyrektyw 2014/25/UE, 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/23/UE 
uznaje się za świadczenie usługi.

2. Do celów niniejszego 
rozporządzenia, z wyjątkiem art. 8a ust. 3 i 
art. 8a ust. 6, realizację robót budowlanych 
lub obiektu budowlanego w rozumieniu 
dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE i 
dyrektywy 2014/25/UE uznaje się za 
świadczenie usługi.

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – nagłówek



PR\1237218PL.docx 35/64 PE695.192v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Reguły pochodzenia Ustalenie pochodzenia

Or. en

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pochodzenie towaru ustala się 
zgodnie z art. 22–26 rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/199224.

skreśla się

_______________
24 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 
2913/1992 z dnia 12 października 1992 r. 
ustanawiające Wspólnotowy Kodeks 
Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pochodzenie usługi ustala się na 
podstawie pochodzenia świadczącego ją 
wykonawcy.

skreśla się

Or. en

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku osoby fizycznej – 
państwo, którego osoba ta jest obywatelem 
lub w którym posiada miejsce stałego 
pobytu;

a) w przypadku osoby fizycznej – 
państwo, którego osoba ta jest obywatelem 
lub w którym ta osoba posiada miejsce 
stałego pobytu;

Or. en

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b – podpunkt i 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) jeżeli usługa nie jest świadczona 
poprzez obecność handlową w Unii – 
państwo, zgodnie z którego prawem osoba 
prawna została utworzona lub w inny 
sposób zorganizowana i na terytorium 
którego osoba prawna prowadzi istotną 
działalność gospodarczą;

(i) państwo, zgodnie z którego prawem 
osoba prawna została utworzona lub w 
inny sposób zorganizowana i na terytorium 
którego osoba prawna prowadzi istotną 
działalność gospodarczą, co pociąga za 
sobą bezpośrednie i skuteczne powiązanie 
z gospodarką tego państwa;

Or. en

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) państwo członkowskie, w którym 
osoba prawna ma siedzibę i w którym 
prowadzi istotną działalność gospodarczą 
bezpośrednio i skutecznie powiązaną z 
gospodarką danego państwa 
członkowskiego.

(ii) jeżeli osoba prawna nie prowadzi 
istotnej działalności gospodarczej na 
terytorium państwa, w którym została 
utworzona lub z którym jest w inny sposób 
związana, pochodzenie tej osoby prawnej 
jest pochodzeniem osoby lub osób, które 
mogą wywierać, bezpośrednio lub 
pośrednio, dominujący wpływ na tę osobę 
prawną z racji bycia jej właścicielem, 
posiadania w niej udziału finansowego 
lub zasad, które nią rządzą. 
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Or. en

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów lit. b) ppkt (ii) pierwszego 
akapitu, w przypadku, gdy osoba prawna 
nie prowadzi istotnej działalności 
gospodarczej bezpośrednio i skutecznie 
powiązanej z gospodarką państwa 
członkowskiego, za pochodzenie osoby 
prawnej przyjmuje się pochodzenie osoby 
lub osób prawnych, które są właścicielami 
osoby prawnej lub sprawują nad nią 
kontrolę.

Do celów lit. b) ppkt (ii) pierwszego 
akapitu domniemywa się, że dana osoba 
lub osoby wywierają dominujący wpływ 
na osobę prawną w którymkolwiek z 
poniższych przypadków, gdy bezpośrednio 
lub pośrednio: 

a) posiadają większość 
subskrybowanego kapitału osoby prawnej; 
b) kontrolują większość głosów 
przypadających na akcje wyemitowane 
przez osobę prawną; 
c) mogą powołać więcej niż połowę 
członków organu administracyjnego, 
zarządzającego lub nadzorczego osoby 
prawnej.

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osobę prawną uznaje się za „będącą 
własnością” osób z danego państwa, jeżeli 
więcej niż 50 % jej udziałów jest w 
posiadaniu osób z tego państwa.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osobę prawną uznaje się za 
„kontrolowaną” przez osoby z danego 
państwa, w przypadku gdy osoby takie 
mają uprawnienie do powołania 
większości zarządu albo mogą w inny 
uprawniony sposób kierować jej 
działaniami.

skreśla się

Or. en

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli wykonawca jest grupą osób 
fizycznych lub prawnych lub podmiotów 
publicznych, a przynajmniej jedna z tych 
osób lub jeden z tych podmiotów pochodzi 
z państwa trzeciego, którego wykonawcy 
oraz towary i usługi są objęte środkiem 
IPI, środek ten stosuje się również do 
ofert złożonych przez tę grupę. Nie ma to 
zastosowania, jeżeli udział tych osób lub 
podmiotów w grupie wynosi mniej niż 10 
% wartości danej oferty, chyba że te osoby 
lub podmioty są niezbędne do spełnienia 
w większości przynajmniej jednego z 
kryteriów kwalifikacji w danej procedurze 
udzielania zamówienia.

Or. en
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Instytucje zamawiające lub 
podmioty zamawiające mogą w dowolnym 
momencie trwania postępowania o 
udzielenie zamówienia zwrócić się do 
wykonawcy o przedłożenie, wyjaśnienie 
lub uzupełnienie w odpowiednim terminie 
informacji lub dokumentów związanych z 
weryfikacją pochodzenia wykonawcy, pod 
warunkiem że wnioski takie są składane w 
pełnej zgodności z zasadami równego 
traktowania i przejrzystości. Oferty 
wykonawców, którzy nie przedstawią 
takich informacji lub dokumentów, można 
odrzucić zgodnie z zasadami mającymi 
zastosowanie do procedury udzielania 
zamówienia.

Or. en

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Do celów stosowania dodatkowych 
zobowiązań umownych spoczywających 
na wybranym oferencie, określonych w 
art. 9a, pochodzenie towaru ustala się 
zgodnie z art. 59–62 rozporządzenia (UE) 
nr 952/2013, a pochodzenie usługi ustala 
się na podstawie pochodzenia 
świadczącego ją wykonawcy.

Or. en
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Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział II skreśla się

Or. en

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Postępowania wyjaśniające, konsultacje i 
środki korekty cen

Postępowania wyjaśniające, środki 
konsultacji i zobowiązania umowne

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Postępowania wyjaśniające Postępowania wyjaśniające i konsultacje

Or. en

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli Komisja uzna, iż leży to w 
interesie Unii, może w dowolnym 
momencie, z własnej inicjatywy lub na 

1. Jeżeli Komisja uzna, iż leży to w 
interesie Unii, wszczyna postępowanie 
wyjaśniające w sprawie rzekomych 
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wniosek zainteresowanych stron bądź 
państwa członkowskiego, wszcząć 
postępowanie wyjaśniające w sprawie 
rzekomych środków lub praktyk 
restrykcyjnych i/lub dyskryminujących w 
udzielaniu zamówień. W przypadku 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego 
Komisja publikuje ogłoszenie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, zapraszając 
zainteresowane strony i państwa 
członkowskie do przekazania Komisji 
wszelkich istotnych informacji w 
wyznaczonym terminie.

środków lub praktyk państwa trzeciego z 
własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na 
uzasadnioną skargę zainteresowanej 
strony w Unii lub państwa 
członkowskiego, publikując ogłoszenie w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 
wyjaśniającego zawiera wstępną ocenę 
środka lub praktyki państwa trzeciego 
przeprowadzoną przez Komisję oraz 
zaproszenie zainteresowanych stron z Unii 
oraz do państw członkowskich do 
przekazania Komisji informacji w 
wyznaczonym terminie.

Or. en

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po opublikowaniu ogłoszenia 
Komisja wzywa dane państwo trzecie do 
przedstawienia opinii, dostarczenia 
informacji i podjęcia konsultacji z 
Komisją w celu usunięcia środka lub 
praktyki państwa trzeciego, których 
dotyczy zarzut. Komisja regularnie 
informuje państwa członkowskie na 
forum komitetu utworzonego na mocy art. 
7 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/184325 

(rozporządzenie w sprawie przeszkód w 
handlu).
______________________
25 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/1843 z 
dnia 6 października 2015 r. ustanawiające 
procedury unijne w zakresie wspólnej 
polityki handlowej w celu zapewnienia 
wykonania praw Unii zgodnie z zasadami 
handlu międzynarodowego, w 
szczególności tymi ustanowionymi pod 
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auspicjami Światowej Organizacji Handlu 
(Dz.U. L 272 z 16.10.2015, s. 1).

Or. en

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocena, czy dane państwo trzecie 
przyjęło lub utrzymuje rzekome środki lub 
praktyki restrykcyjne i/lub 
dyskryminujące w udzielaniu zamówień, 
jest dokonywana przez Komisję na 
podstawie informacji dostarczonych przez 
zainteresowane strony i państwa 
członkowskie, faktów zebranych przez 
Komisję w trakcie jej postępowania 
wyjaśniającego lub obydwu tych źródeł. 
Ocena kończy się w terminie ośmiu 
miesięcy od wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego. W należycie 
uzasadnionych przypadkach termin ten 
może zostać przedłużony o cztery miesiące.

2. Postępowanie wyjaśniające i 
konsultacje kończą się w terminie sześciu 
miesięcy od daty opublikowania w 
Dzienniku Urzędowym ogłoszenia o 
wszczęciu postępowania wyjaśniającego. 
W należycie uzasadnionych przypadkach 
Komisja może, przed upływem 
początkowych sześciu miesięcy, przedłużyć 
ten okres o trzy miesiące, publikując 
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i informując o tym państwo 
trzecie, zainteresowane strony i państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Po zakończeniu postępowania 
wyjaśniającego i konsultacji Komisja 
podaje do publicznej wiadomości 
sprawozdanie zawierające główne 
ustalenia z postępowania wyjaśniającego 
oraz proponowany kierunek działań.

Or. en
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy w rezultacie 
swojego postępowania wyjaśniającego 
Komisja stwierdzi, że rzekome środki lub 
praktyki restrykcyjne i/lub 
dyskryminujące w udzielaniu zamówień 
nie są utrzymywane lub że nie skutkują one 
ograniczeniami w dostępie unijnych 
wykonawców lub unijnych towarów i 
usług do rynków zamówień publicznych i 
koncesji w danym państwie trzecim, 
przyjmuje ona decyzję zamykającą ona 
postępowanie wyjaśniające.

3. W przypadku gdy w rezultacie 
swojego postępowania wyjaśniającego 
Komisja stwierdzi, że rzekomy środek lub 
praktyka państwa trzeciego nie są 
utrzymywane lub że nie skutkują one 
poważnym i powtarzającym się 
osłabieniem dostępu unijnych 
wykonawców lub unijnych towarów lub 
usług do rynku zamówień i koncesji w 
państwie trzecim, przyjmuje ona decyzję 
zamykającą ona postępowanie 
wyjaśniające i publikuje ogłoszenie o jego 
zakończeniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Or. en

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Po zakończeniu postępowania 
wyjaśniającego Komisja podaje do 
wiadomości publicznej sprawozdanie, w 
którym przedstawia swoje główne wnioski.

skreśla się

Or. en

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja może zawiesić 
postępowanie wyjaśniające i konsultacje 
w dowolnym momencie, jeżeli państwo 
trzecie:
a) podejmie zadowalające środki 
naprawcze lub
b) zobowiąże się wobec Unii do 
zaprzestania lub stopniowego 
wycofywania środka lub praktyki państwa 
trzeciego w rozsądnym terminie, nie 
dłuższym niż trzy miesiące.
Komisja może w dowolnym momencie 
wznowić postępowanie wyjaśniające i 
konsultacje, jeżeli stwierdzi, że powody 
zawieszenia nie są już aktualne.
W przypadku zawieszenia lub wznowienia 
postępowania wyjaśniającego i konsultacji 
Komisja publikuje ogłoszenie w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreśla się

Or. en

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreśla się

Or. en

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a
Środki IPI

1. Jeżeli po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego i konsultacji 
zgodnie z art. 6 Komisja ustali, że środek 
lub praktyka państwa trzeciego istnieje, 
może nałożyć środek IPI w drodze aktu 
wykonawczego, jeżeli uzna, że leży to w 
interesie Unii. Środek IPI ma 
zastosowanie tylko wtedy, gdy główny 
przedmiot postępowania o udzielenie 
zamówienia wchodzi w zakres aktu 
wykonawczego, jak określono zgodnie z 
ust. 6 lit. a). Procedura udzielania 
zamówień nie może być opracowywana z 
zamiarem wyłączenia jej z zakresu 
niniejszego rozporządzenia.
2. Środek IPI określa się na 
podstawie następujących kryteriów, w 
świetle dostępnych informacji i interesu 
Unii: 
a) proporcjonalność środka IPI w 
odniesieniu do środka lub praktyki 
państwa trzeciego;
b) dostępność alternatywnych źródeł 
dostaw danych towarów i usług w celu 
uniknięcia lub zminimalizowania 
znaczącego negatywnego wpływu na 
instytucje zamawiające lub podmioty 
zamawiające.
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3. Środek IPI ma zastosowanie 
wyłącznie do postępowań o udzielenie 
zamówienia, których szacunkowa wartość 
wynosi co najmniej 10 000 000 EUR bez 
podatku od wartości dodanej (VAT) w 
przypadku robót budowlanych i koncesji 
oraz co najmniej 5 000 000 EUR bez VAT 
w przypadku towarów i usług. 
4. Środek IPI ma zastosowanie 
również do konkretnych zamówień 
udzielanych w dynamicznym systemie 
zakupów, jeżeli ten dynamiczny system 
zakupów jest objęty środkiem IPI, z 
wyjątkiem konkretnych zamówień o 
wartości szacunkowej niższej od 
odpowiednich wartości określonych w art. 
8 dyrektywy 2014/23/UE, art. 4 dyrektywy 
2014/24/UE i art. 15 dyrektywy 
2014/25/UE. 
Środek IPI nie ma zastosowania do 
procedur udzielania zamówień na 
podstawie umowy ramowej. Środek IPI 
nie ma również zastosowania do 
poszczególnych części zamówienia, które 
mają zostać udzielone zgodnie z art. 5 ust. 
10 dyrektywy 2014/24/UE lub art. 16 ust. 
10 dyrektywy 2014/25/UE.
5. W akcie wykonawczym Komisja 
może zdecydować, w zakresie określonym 
w ust. 6, o ograniczeniu dostępu 
wykonawców, towarów lub usług z państw 
trzecich do postępowań o udzielenie 
zamówienia przez zobowiązanie instytucji 
zamawiających lub podmiotów 
zamawiających do wykluczenia ofert 
złożonych przez wykonawców 
pochodzących z tych państw trzecich.
6. Akt wykonawczy przyjęty zgodnie z 
art. 14 ust. 2 określa zakres stosowania 
środka IPI, w tym:
a) sektory lub kategorie towarów, 
usług i koncesji w oparciu o Wspólny 
Słownik Zamówień ustanowiony w 
rozporządzeniu (WE) nr 2195/200226 oraz 
wszelkie mające zastosowanie wyjątki;
b) określone kategorie instytucji 
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zamawiających lub podmiotów 
zamawiających;
c) określone kategorie wykonawców.
7. Komisja nakłada środek IPI 
zgodnie z ust. 5 tylko wtedy, gdy środek 
lub praktyka państwa trzeciego są 
wystarczająco dotkliwe, a potencjalny 
negatywny wpływ wynikający z 
ograniczonej dostępności alternatywnych 
źródeł, jak przewidziano w ust. 2 lit. b), 
jest stosunkowo niewielki.
8. Komisja może wycofać środek IPI 
lub zawiesić jego stosowanie, jeżeli 
państwo trzecie podejmie zadowalające 
działania naprawcze lub zobowiąże się do 
zaprzestania stosowania danego środka 
lub praktyki. Jeżeli Komisja uzna, że 
podjęte działania naprawcze lub 
zobowiązania zostały uchylone, 
zawieszone lub niewłaściwie wdrożone, 
podaje swoje ustalenia do wiadomości 
publicznej i może w dowolnym czasie 
przywrócić stosowanie środka IPI. 
Komisja może wycofać, zawiesić lub 
przywrócić środek IPI zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 14 ust. 2, a następnie opublikować 
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.
9. Środek IPI wygasa po pięciu 
latach od jego wejścia w życie lub 
przedłużenia, chyba że przegląd wykaże 
potrzebę jego dalszego stosowania. 
Przegląd taki rozpoczyna się publikacją 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, z inicjatywy Komisji, na 
dziewięć miesięcy przed datą wygaśnięcia i 
kończy się w ciągu sześciu miesięcy. Po 
przeprowadzeniu przeglądu Komisja może 
przedłużyć okres obowiązywania środka 
IPI o pięć lat zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 
2.
________________________
26 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
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listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 340 z 
16.12.2002, s. 1).

Or. en

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Przedmiotowe instytucje lub podmioty

Komisja wyznacza instytucje lub podmioty 
zamawiające lub kategorie instytucji lub 
podmiotów zamawiających, wskazane 
przez państwo członkowskie, których 
zamówienia są objęte środkiem. W celu 
stworzenia podstaw dla takiego 
wyznaczenia każde państwo członkowskie 
przedkłada wykaz odpowiednich instytucji 
lub podmiotów zamawiających lub 
kategorii instytucji lub podmiotów 
zamawiających. Komisja zapewnia 
podjęcie odpowiedniego poziomu działań i 
osiągnięcie sprawiedliwego podziału 
obciążeń między państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Dodatkowe zobowiązania umowne 

wybranego oferenta
1. W przypadku postępowań o 
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udzielenie zamówienia, do których ma 
zastosowanie środek IPI, jak również w 
przypadku zamówień udzielanych na 
podstawie umowy ramowej, jeżeli 
szacunkowa wartość tych zamówień jest 
równa lub wyższa od wartości określonych 
odpowiednio w art. 8 dyrektywy 
2014/23/UE, art. 4 dyrektywy 2014/24/UE 
i art. 15 dyrektywy 2014/25/UE oraz jeżeli 
te umowy ramowe były objęte środkiem 
IPI, instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające włączają również do 
warunków umowy z wybranym oferentem:
a) zobowiązanie do niezlecania więcej 
niż 10 % łącznej wartości zamówienia 
wykonawcom z państwa trzeciego objętego 
środkiem IPI;
b) w przypadku zamówień, których 
przedmiot obejmuje dostawę towarów, 
zobowiązanie, że w okresie obowiązywania 
umowy towary dostarczone lub usługi 
świadczone w ramach realizacji 
zamówienia i pochodzące z kraju trzeciego 
objętego środkiem IPI stanowią nie więcej 
niż 10 % całkowitej wartości zamówienia, 
niezależnie od tego, czy takie towary lub 
usługi są dostarczane lub świadczone 
bezpośrednio przez oferenta, czy przez 
podwykonawcę; 
c) obowiązek dostarczenia na żądanie 
odpowiednich dowodów odpowiadających 
lit. a) lub b) instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu, najpóźniej w 
chwili zakończenia realizacji zamówienia; 
d) proporcjonalną opłatę w razie 
nieprzestrzegania zobowiązań, o których 
mowa w lit. a) lub b), w wysokości od 10 
% do 30 % łącznej wartości zamówienia.
2. Do celów ust. 1 lit. c) wystarczy 
przedstawić dowody na to, że ponad 90 % 
łącznej wartości zamówienia pochodzi z 
państw innych niż państwo trzecie objęte 
środkiem IPI. Instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający żąda przedstawienia 
dowodów, jeżeli istnieją uzasadnione 
przesłanki niezgodności z ust. 1 lit. a) lub 
b) lub jeżeli zamówienia udzielono grupie 
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wykonawców, w której skład wchodzi 
osoba prawna z państwa trzeciego 
objętego środkiem IPI.
3. W przypadku ofert złożonych przez 
samodzielne MŚP, zgodnie z definicją 
zawartą w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE, pochodzące z Unii lub z 
państwa trzeciego, z którym Unia zawarła 
umowę międzynarodową w dziedzinie 
zamówień, Komisja i państwa 
członkowskie udostępniają wytyczne 
dotyczące najlepszych praktyk, by 
zapewnić skuteczność niniejszego 
rozporządzenia oraz spójność jego 
wykonania. Wytyczne te uwzględniają w 
szczególności potrzeby informacyjne 
MŚP.
4. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające zamieszczają odniesienie do 
dodatkowych warunków określonych w 
niniejszym artykule w dokumentach 
dotyczących postępowań o udzielenie 
zamówienia, do których ma zastosowanie 
środek IPI.

Or. en

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreśla się

Or. en

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 



PR\1237218PL.docx 51/64 PE695.192v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreśla się

Or. en

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające mogą postanowić o 
niestosowaniu środka korekty cen w 
odniesieniu do postępowania o udzielenie 
zamówienia lub koncesji, jeżeli:

1. Instytucje zamawiające i podmioty 
zamawiające mogą w wyjątkowych 
przypadkach postanowić o niestosowaniu 
środka IPI w odniesieniu do postępowania 
o udzielenie zamówienia, jeżeli:

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) brakuje dostępnych towarów lub 
usług unijnych bądź objętych 
zobowiązaniami, które spełniałyby 
wymogi instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego; lub

skreśla się

Or. en

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) otrzymano wyłącznie oferty od 
wykonawców pochodzących z państwa 
trzeciego objętego środkiem IPI lub tylko 
takie oferty spełniają wymogi 
przetargowe, lub 

Or. en

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) jest to uzasadnione nadrzędnym 
interesem publicznym;

Or. en

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zastosowanie środka prowadziłoby 
do nieproporcjonalnego wzrostu ceny lub 
kosztów zamówienia.

skreśla się

Or. en

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający ma zamiar nie 
stosować środków korekty cen, wskazuje 
swój zamiar w ogłoszeniu o zamówieniu, 
które publikuje zgodnie z art. 49 
dyrektywy 2014/24/UE lub art. 69 
dyrektywy 2014/25/UE, lub w ogłoszeniu o 
koncesji zgodnie z art. 31 dyrektywy 
2014/23/UE. Powiadamia o tym Komisję 
najpóźniej w terminie dziesięciu dni 
kalendarzowych od publikacji ogłoszenia 
o zamówieniu.

2. Jeżeli instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający ma zamiar nie 
stosować środka IPI, powiadamia o tym 
Komisję w sposób określony przez dane 
państwo członkowskie, najpóźniej w 
terminie trzydziestu dni przed udzieleniem 
zamówienia. Komisja może wyrazić 
sprzeciw wobec niezastosowania środka 
IPI, jeżeli powiadomienie nie jest 
wystarczająco uzasadnione. Jeżeli 
Komisja zamierza zgłosić sprzeciw wobec 
niezastosowania środka IPI, powiadamia 
o tym instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający w wyżej wymienionym 
terminie.

Or. en

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każda instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający, który zamierza 
powołać się na wyjątek określony w ust. 1, 
musi uzyskać zatwierdzenie od Komisji.

Or. en

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Powiadomienie zawiera 
następujące informacje:

3. Powiadomienie Komisji przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający zawiera następujące 
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informacje:

Or. en

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis przedmiotu zamówienia; b) dokładne odniesienie do publikacji 
odpowiedniego przetargu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej (Tenders 
Electronic Daily);

Or. en

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) podstawę decyzji o 
niezastosowaniu środka korekty cen oraz 
szczegółowe uzasadnienie skorzystania z 
wyjątku;

d) podstawę zamiaru niezastosowania 
środków IPI oraz szczegółowe 
uzasadnienie skorzystania z wyjątku;

Or. en

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w stosownych przypadkach, 
wszelkie inne informacje uznane za 
przydatne przez instytucję zamawiającą 
i/lub podmiot zamawiający.

e) w stosownych przypadkach, dalsze 
informacje uznane za przydatne przez 
instytucję zamawiającą i/lub podmiot 
zamawiający.

Or. en



PR\1237218PL.docx 55/64 PE695.192v01-00

PL

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 skreśla się
Wykonanie

1. W przypadku nieprawidłowego 
zastosowania przez instytucje 
zamawiające lub podmioty zamawiające 
wyjątków określonych w art. 12, Komisja 
może zastosować mechanizm naprawczy 
wynikający z art. 3 dyrektywy Rady 
89/665/EWG26 lub z art. 8 dyrektywy 
92/13/EWG27.
2. Umowy zawarte z wykonawcą z 
naruszeniem środków korekty cen 
przyjętych lub przywróconych przez 
Komisję na mocy niniejszego 
rozporządzenia są nieskuteczne.
________________
26 Dyrektywa Rady 89/665/EWG z 21 
grudnia 1989 roku w sprawie koordynacji 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do 
stosowania procedur odwoławczych w 
zakresie udzielania zamówień publicznych 
na dostawy i roboty budowlane (Dz.U. L 
395 z 30.12.1989, s. 33).
27 Dyrektywa Rady 92/13/EWG z 25 lutego 
1992 roku koordynująca przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
odnoszące się do stosowania przepisów 
wspólnotowych w procedurach zamówień 
publicznych podmiotów działających w 
sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i telekomunikacji (Dz.U. L 76 z 
23.3.1992, s. 14).

Or. en
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Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Środki odwoławcze

By zapewnić ochronę prawną 
wykonawców, którzy mają lub mieli 
interes w uzyskaniu danego zamówienia 
objętego zakresem niniejszego 
rozporządzenia, stosuje się odpowiednio 
dyrektywę Rady 89/665/EWG oraz 
dyrektywę Rady 92/13/EWG.

Or. en

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisję wspomaga Komitet 
Doradczy ds. Zamówień Publicznych 
ustanowiony decyzją Rady 71/306/EWG 
oraz komitet ustanowiony art. 7 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/1843 
(rozporządzenia w sprawie przeszkód w 
handlu).29 Komitety te są komitetami w 
rozumieniu art. 3 rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

1. Komisję wspomaga komitet 
ustanowiony art. 7 rozporządzenia w 
sprawie przeszkód w handlu. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

_______________________
29 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/1843 z 
dnia 6 października 2015 r. ustanawiające 
procedury unijne w zakresie wspólnej 
polityki handlowej w celu zapewnienia 
wykonania praw Unii zgodnie z zasadami 
handlu międzynarodowego, w 
szczególności tymi ustanowionymi pod 
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auspicjami Światowej Organizacji Handlu 
(Dz.U. L 272 z 16.10.2015, s. 1).

Or. en

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011, a 
właściwym komitetem jest komitet 
ustanowiony rozporządzeniem w sprawie 
przeszkód w handlu.

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku, gdy komitet nie 
wyda żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje 
projektu aktu wykonawczego i stosuje się 
art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreśla się

Or. en

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2018 r., 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.

Trzy lata od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, 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 rynków zamówień i koncesji państw 
trzecich, podjętych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Państwa członkowskie 
przekazują Komisji, na jej wniosek, 
odpowiednie informacje dotyczące 
stosowania środków na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
dotyczące liczby procedur udzielania 
zamówień na szczeblu centralnym i 
niższym niż centralny, w których 
zastosowano dany środek IPI, liczby ofert 
otrzymanych z państw trzecich objętych 
tym środkiem IPI, oraz liczby przypadków, 
w których zastosowano szczególny wyjątek 
od środka IPI.

Or. en

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Przegląd

Nie później niż pięć lat od przyjęcia aktu 
wykonawczego lub nie później niż sześć 
lat od daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, w zależności od tego, 
która z tych dat będzie wcześniejsza, a 
następnie co sześć lat Komisja prowadzi 
przegląd zakresu, funkcjonowania i 
skuteczności niniejszego rozporządzenia 
oraz przedstawia swoje ustalenia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en



PE695.192v01-00 60/64 PR\1237218PL.docx

PL

UZASADNIENIE

W marcu 2012 r. Komisja opublikowała wniosek ustawodawczy dotyczący 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. Celem Komisji było stworzenie efektu 
dźwigni w dwustronnych negocjacjach handlowych z państwami trzecimi w sprawie otwarcia 
rynków zamówień publicznych, gdyż wiele państw trzecich jest w ogóle niechętnych 
otwarciu swoich rynków zamówień publicznych na międzynarodową konkurencję bądź 
większemu niż dotychczas otwarciu tych rynków. W rezultacie wykonawcy z UE napotykają 
restrykcyjne praktyki dotyczące zamówień publicznych w przypadku wielu partnerów 
handlowych Unii. Głównym założeniem wniosku Komisji było zatem poprawienie 
warunków, na jakich unijne przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o zamówienia publiczne 
w państwach trzecich, oraz wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej podczas negocjowania 
warunków dostępu towarów, usług i dostawców z UE do rynków zamówień publicznych, 
a tym samym działanie na rzecz równych szans w procedurach zamówień publicznych.

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. Wiele państw trzecich jest 
niechętnych otwarciu swoich rynków zamówień publicznych dla przedsiębiorstw UE. 
Ponadto w ostatnich latach Komisja odnotowuje coraz większą liczbę stosowanych przez 
państwa trzecie środków protekcjonistycznych, które de iure lub de facto ograniczają dostęp 
do rynków zamówień publicznych w tych państwach. 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 tylko w ograniczonym zakresie otworzyć rynki zamówień 
publicznych na podstawie umów handlowych. Porozumienie w sprawie zamówień rządowych 
podpisało niewiele krajów; duże gospodarki wschodzące, takie jak Indie, Brazylia i Chiny, 
nie wykazują chęci przystąpienia do porozumienia w najbliższej przyszłości. Mimo przeglądu 
Porozumienia w sprawie zamówień rządowych nadal zawiera ono różne odstępstwa i nie 
pozwala systemowo na udział wszystkich szczebli administracji. Dwustronne umowy 
o wolnym handlu UE z państwami trzecimi zawierają także często wyłączenia z dostępu do 
rynków zamówień publicznych dla przedsiębiorstw europejskich. Ponieważ rynki zamówień 
publicznych UE są w dużej mierze otwarte dla zagranicznych oferentów, uzyskanie 
zobowiązania państw trzecich w tym zakresie podczas negocjacji handlowych okazało się dla 
Komisji trudnym zadaniem.

Aby stworzyć efekt dźwigni w celu otwarcia rynków zamówień publicznych w państwach 
trzecich, Komisja zasugerowała w swoim wniosku z 2012 r. możliwość ograniczenia dostępu 
do rynku dla państw trzecich, które nie podejmują negocjacji handlowych z UE. Wniosek 
z 2012 r. przewidywał zdecentralizowaną i scentralizowaną procedurę dla towarów i usług 
nieobjętych zobowiązaniami dotyczącymi dostępu do rynku. W procedurze 
zdecentralizowanej Komisja mogłaby wyrazić zgodę, aby instytucje lub podmioty 
zamawiające wykluczały oferty, w których wartość towarów i usług nieobjętych 
zobowiązaniami przekracza 50 % całkowitej wartości towarów i usług ujętych w ofercie, 
jeżeli stwierdzony zostanie brak istotnej wzajemności w otwarciu rynku między UE 
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a państwem, z którego pochodzą dane towary lub usługi. Ponadto we wniosku obejmującym 
filar scentralizowany ustanowiono unijny mechanizm dalszego zwiększania efektu dźwigni 
UE w negocjacjach międzynarodowych dotyczących dostępu do rynku, oparty na 
postępowaniach wyjaśniających Komisji, konsultacjach z państwami trzecimi oraz, 
w stosownych przypadkach, nakładaniu przez Komisję tymczasowych środków 
restrykcyjnych. Komisja uważała, że powinno to zachęcić państwa trzecie do podjęcia 
negocjacji z UE w sprawie otwarcia ich rynków zamówień publicznych.

Reakcje w Radzie były mieszane: Część państw członkowskich poparła wniosek, ale druga, 
równie ważna grupa państw członkowskich nie dostrzegała potrzeby działania i odrzuciła 
pomysł, ponieważ uważano, że instrument ten miał charakter środka protekcjonistycznego 
o negatywnym wpływie na handel światowy (szczególnie ze względu na możliwe środki 
odwetowe ze strony silnych państw trzecich). Rada nie była w stanie wyjść z tego impasu 
i osiągnąć postępów w dyskusji nad treścią wniosku. 15 stycznia 2014 r. Parlament 
Europejski przyjął 85 poprawek do wniosku Komisji, nie przyjął jednak rezolucji 
ustawodawczej, a zatem nie zakończył pierwszego czytania. Dzięki tym poprawkom 
Parlament próbował osiągnąć porozumienie między zwolennikami i przeciwnikami wniosku.

Ważne punkty głosowania w Parlamencie 15 stycznia 2014 r. obejmowały:

- wprowadzenie klauzuli przeglądowej umożliwiającej po pewnym czasie ocenę, czy 
instrument pomaga otwierać zagraniczne rynki zamówień, czy też prowadzi po prostu 
do protekcjonizmu na rynku zamówień Unii Europejskiej,

- wyłączenie krajów rozwijających się z zakresu rozporządzenia,

- lepsze powiązanie między filarem zdecentralizowanym i scentralizowanym, tak by 
środki można było przyjmować tylko wtedy, gdy Komisja wszczęła postępowanie 
wyjaśniające w sprawie rzekomych środków restrykcyjnych,

- zapobieganie fragmentacji rynku wewnętrznego zamówień publicznych.

Prezydencja włoska zaprezentowała kompromisowy tekst jesienią 2014 r., ale nie zdołała 
pogodzić sprzecznych stanowisk w Radzie. Po debacie orientacyjnej w radzie ministrów 
ds. handlu w listopadzie 2014 r. Komisja przedstawiła zmieniony wniosek, by popchnąć 
rozmowy naprzód. 29 stycznia 2016 r. Komisja Europejska przyjęła zmieniony wniosek 
dotyczący międzynarodowego instrumentu na rzecz zamówień publicznych. 27 lutego 2017 r. 
koordynatorzy komisji INTA zdecydowali, że ponownie włączą wniosek do programu 
jednego z kolejnych posiedzeń komisji INTA, by zaktualizować mandat negocjacyjny 
i poddać pod głosowanie dalsze poprawki, jako że zmieniony wniosek obejmował istotne 
zmiany.

Zmieniony wniosek z jednej strony wprowadził ulepszenia w kluczowych obszarach (na 
przykład usunięto filar zdecentralizowany, który mógł doprowadzić do fragmentacji rynku 
wewnętrznego, czego obawiał się także Parlament), ale z drugiej strony nie ujęto w nim 
kluczowych wniosków Parlamentu Europejskiego. Ponadto wprowadził nowe elementy, które 
wymagały kontroli ze strony komisji INTA i Parlamentu. Sprawozdawca przedstawił 
w związku z tym zaktualizowany projekt sprawozdania w celu zaktualizowania mandatu 
Parlamentu Europejskiego i uwzględnienia zmian zaproponowanych w zmienionym wniosku 



PE695.192v01-00 62/64 PR\1237218PL.docx

PL

z 2016 r. Sprawozdanie to opierało się zatem na dwóch kluczowych filarach: po pierwsze, 
w odniesieniu do części, które były takie same jak we wstępnym wniosku z 2012 r. lub 
porównywalne z tamtym wnioskiem, sprawozdawca przedstawił poprawki przyjęte na 
posiedzeniu plenarnym 15 stycznia 2014 r., w odpowiednich przypadkach dostosowane do 
zmienionego wniosku z 2016 r. Po drugie, sprawozdanie zmieniało nowe elementy 
zaprezentowane w zmienionym wniosku z 2016 r.

Nowe elementy zmienionego wniosku z 2016 r.:

Główną zmianą w tym względzie jest ujęcie we wniosku jedynie „środka korekty cen” 
i zupełne pominięcie środka zamknięcia rynku. Jeżeli w postępowaniu wyjaśniającym 
Komisji zostanie ustalone, że dane państwo stosuje bariery wobec uczestnictwa 
przedsiębiorstw z UE w zamówieniach, w stosunku do produktów lub usług pochodzących 
z tego państwa zostanie zastosowana korekta cen. Oznacza to, że – w przeciwieństwie do 
wstępnego wniosku – zagraniczne produkty i usługi objęte środkiem zawsze kwalifikowałyby 
się, jeśli oferta byłaby konkurencyjna pod względem ceny i jakości po uwzględnieniu korekty 
cen. Korekta cen miałaby zastosowanie tylko do procesu oceny i nie wpływałaby na 
ostateczną cenę udzielonego zamówienia. Rynek UE w żadnych okolicznościach nie byłby 
zamknięty dla zagranicznych wykonawców.

Podstawowym celem wniosku jest jednak uzyskanie efektu dźwigni w celu otwarcia rynków 
zamówień publicznych w negocjacjach handlowych, a zatem zapewnienie równych 
warunków działania w dostępie do rynku zamówień publicznych. Nie wydaje się, by 
proponowany środek korekty cen również służył temu celowi; zdaniem sprawozdawcy jest 
raczej formą cła antydumpingowego. Sprawozdawca sugeruje zatem powrót do pierwotnego 
mechanizmu tymczasowego ograniczania dostępu towarów lub usług z państwa trzeciego do 
rynku zamówień publicznych UE, proponowanego przez Komisję we wniosku z 2012 r. 
i popartego przez Parlament w styczniu 2014 r.

Ponadto państwa członkowskie sugerowałyby, które podmioty zamawiające wdrażałyby 
środek, aby zapewnić, by obowiązek ten nie spadał na najmniejsze podmioty, mające 
ograniczone zdolności administracyjne. Chociaż jest to ważny cel, rozporządzenie musi być 
wdrażane jednolicie na całym rynku wewnętrznym. W przeciwnym razie mogłoby dojść do 
fragmentacji jednolitego rynku i moglibyśmy utracić efekt dźwigni.

Kolejnym elementem jest przepis, zgodnie z którym kara cenowa nie musiałaby mieć już 
zastosowania do całego państwa, w którym Komisja wykryje przypadki dyskryminacji 
oferentów z UE. Możliwe byłoby objęcie tym środkiem obszarów na poziomie regionalnym 
lub lokalnym, np. stanów, regionów lub gmin. Celem jest zróżnicowanie między terytoriami 
i zachęcanie podmiotów na szczeblu samorządów do otwierania postępowań o udzielenie 
zamówienia dla oferentów z UE.

Kolejnym z punktów zmienionego wniosku z 2016 r. jest wyraźniejsze przypisanie ciężaru 
dowodu. W przypadku przedsiębiorstw i produktów, jeśli ponad 50 % wartości oferty 
pochodzi z kraju, w którym potwierdzono funkcjonowanie środków dyskryminujących wobec 
przedsiębiorstw z UE, towary i usługi byłyby objęte środkiem. Zakładano by, że wykonawcy 
z państwa objętego środkiem będą dostarczać towary i usługi objęte środkiem. Na oferencie 
z tego państwa, a nie na instytucji zamawiającej spoczywałby ciężar dowodu, czyli 
obowiązek wykazania, że dana oferta nie zawiera towarów ani usług objętych środkiem. 
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Pierwotny wniosek sugerował, aby ciężar ten spoczywał na instytucjach zamawiających.

Zgodnie z podejściem Komisji do kwestii przejrzystości w polityce handlowej proponuje się 
publikowanie wyników postępowań wyjaśniających Komisji dotyczących określania barier 
utrudniających składanie ofert w państwach trzecich. Efekt „wskazywania i pouczania” może 
przynieść nową dynamikę działań ukierunkowanych na usunięcie tych barier. Także środki 
podejmowane przez państwa trzecie w celu poprawy problematycznej sytuacji można by 
podawać do publicznej wiadomości. Tę zmianę oceniono pozytywnie. 

Włączenie niektórych poprawek Parlamentu:

Oprócz krajów najsłabiej rozwiniętych z zakresu wniosku wyłączono także kraje rozwijające 
się oraz MŚP. Ponadto według kilku państw członkowskich i Parlamentu filar 
zdecentralizowany, w którym instytucje zamawiające mogłoby wykluczać zagranicznych 
oferentów z uczestnictwa w swoich przetargach, stanowiłby ryzyko fragmentacji rynku 
wewnętrznego. Zmieniony wniosek zupełnie wyklucza tę możliwość.

Nieuwzględnione wnioski Parlamentu:

Dotyczą one: rozpatrywania kwestii środowiskowych, pracowniczych i społecznych w ocenie 
wzajemności; wniosku Parlamentu o klauzulę przeglądową pozwalającą ocenić, czy 
rozporządzenie przyczynia się do dalszego otwarcia rynków zamówień publicznych, czy też 
jest instrumentem protekcjonistycznym Odrzucenie całego rozporządzenia na tej podstawie 
byłoby dyskusyjne; Parlament zasugerował zatem dodanie klauzuli przeglądowej 
zobowiązującej Komisję do oceny wpływu rozporządzenia po jego wejściu w życie 
i obowiązywaniu przez określoną liczbę lat oraz do odpowiedniego przeglądu rozporządzenia. 
Z tego samego powodu Parlament zasugerował ograniczenie stosowania jakichkolwiek 
środków restrykcyjnych przyjętych na mocy aktu wykonawczego do maksimum pięciu lat 
(jak w przepisach rozporządzeń UE dotyczących ochrony handlu), aby nie dopuścić, by te 
środki doprowadziły do trwałego zamknięcia rynku. Kolejny wniosek uwzględniony jedynie 
w nieznacznym stopniu dotyczył skrócenia czasu trwania postępowań wyjaśniających. 
Parlament wnosił o skrócenie okresu zakończenia postępowania wyjaśniającego do trzech 
miesięcy, z możliwością przedłużenia o jeden miesiąc. Komisja skróciła ten okres 
z dziewięciu do ośmiu miesięcy, zwiększając jednocześnie okres możliwego przedłużenia 
z trzech do czterech miesięcy, co w rezultacie nie zmienia czasu trwania postępowań 
wyjaśniających.

Przebieg debaty od 2018 r:

Po przedstawieniu zmienionego projektu sprawozdania w INTA w lutym 2018 r. oraz 
wprowadzeniu i omówieniu poprawek w marcu i kwietniu 2018 r. prace wstrzymano w maju 
2018 r. z powodu przedłużającej się blokady procedury w Radzie. Z perspektywy 
sprawozdawcy i zgodnie z opinią kontrsprawozdawców kontynuowanie prac przez 
odnowienie mandatu Parlamentu do negocjacji trójstronnych nie byłoby konstruktywne ze 
względu na brak realnych perspektyw w Radzie.

Ze względu na przerwę wyborczą w 2019 r. procedura ta znalazła się wśród spraw 
niezakończonych w poprzedniej kadencji Parlamentu (art. 240 Regulaminu). Równolegle 
państwa członkowskie wielokrotnie wzywały do nadania nowego impulsu i nalegały na 
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przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie instrumentu zamówień publicznych (konkluzje 
Rady Europejskiej z 22 marca 2019 r. i 2 października 2020 r.), co jednak nie przyniosło 
wymiernych rezultatów w Radzie. Po szczegółowych pracach przygotowawczych prezydencji 
fińskiej, chorwackiej i niemieckiej prezydencja portugalska przedstawiła Radzie w kwietniu 
2021 r. zasadniczo przebudowany projekt stanowiska, zasadniczo zmieniający wewnętrzną 
logikę proponowanego instrumentu. Po ponad dziewięciu latach impasu Rada przyjęła 
stanowisko w sprawie instrumentu zamówień publicznych w czerwcu 2021 r., co umożliwiło 
kontynuację prac w INTA na podstawie nowego projektu sprawozdania przedstawionego 
przez sprawozdawcę.

Sprawozdawca popiera znaczące odejście od logiki wniosku Komisji z 2016 r., które 
przejawia się w podejściu skoncentrowanym na oferencie, a nie na przetargu. Ze względu na 
zmianę paradygmatu omija się wcześniejsze trudności w ustalaniu pochodzenia towarów, 
usług, robót budowlanych i koncesji. Zmniejsza się złożoność instrumentu, a jednocześnie 
znacznie zwiększa się jego praktyczność.

Sprawozdawca nadal jest zdania, że środki IPI należy oceniać pod kątem ich skuteczności, 
proporcjonalności i możliwości zastosowania. Biorąc pod uwagę brak dowodów na 
skuteczność mechanizmu korekty cen („środek korekty wyników” zgodnie z definicją Rady), 
proponuje się utrzymanie możliwości zamknięcia rynku jako jedynego środka IPI.

Oprócz skutecznych i wydajnych środków IPI decydujące znaczenie dla wartości dodanej 
instrumentu ma czas trwania postępowań wyjaśniających i konsultacji. Dlatego wprowadzono 
krótsze ramy czasowe dla obu procedur, które powinny raczej się nakładać niż następować po 
sobie, aby zagwarantować terminowe stosowanie środków IPI bez zbędnej zwłoki. 

Zamierzony efekt dźwigni instrumentu może wynikać ze stopnia, w jakim jest on stosowany 
wobec wykonawców oraz przez instytucje zamawiające i podmioty zamawiające. Skupienie 
się wyłącznie na stałej wartości zamówień publicznych jako kryterium pomiaru gwarantuje 
prostotę i skuteczność instrumentu.

Wyjątki od wymogu stosowania instrumentu są dopuszczalne w wąsko określonych 
okolicznościach: gdy (1) dostępne są wyłącznie oferty oferentów z państw trzecich objętych 
środkiem IPI lub (2) istnieją nadrzędne przyczyny związane z interesem publicznym. Dalsze 
wyjątki utrudniałyby realizację ogólnego celu instrumentu.


