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Wniosek podmiotu zamawiającego

(2015/C 287/08)

Dnia 28 lipca 2015 r. do Komisji wpłynął wniosek złożony przez ENI PORTUGAL B.V. na podstawie art. 35 ust. 1 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej 
dyrektywę 2004/17/WE (1).

Do momentu uchylenia (2) dyrektywa 2004/17/WE ma zastosowanie do zamówień udzielanych w celu, między innymi, 
poszukiwania ropy naftowej i gazu, chyba że działalność ta jest zwolniona na podstawie art. 30 tej dyrektywy. Z proce
duralnego punktu widzenia przepisy dyrektywy 2014/25/UE (3) mają jednak zastosowanie do wniosków o zwolnienie, 
ponieważ istotne warunki udzielenia zwolnienia pozostają bez zmian co do treści.

Przedmiotowy wniosek dotyczy poszukiwania ropy naftowej i gazu w Portugalii. Zgodnie z art. 30 dyrektywy 
2004/17/WE późniejsza dyrektywa nie ma zastosowania, jeżeli dana działalność bezpośrednio podlega konkurencji na 
rynkach, do których dostęp nie jest ograniczony. Analiza tych warunków dokonywana jest wyłącznie na potrzeby 
dyrektywy 2004/17/WE i nie przesądza o zastosowaniu unijnych reguł konkurencji.

W przypadku udzielenia zwolnienia zostanie ono anulowane w dniu transpozycji dyrektywy 2014/25/UE do prawa 
krajowego, lub najpóźniej z dniem uchylenia dyrektywy 2004/17/WE, ponieważ poszukiwanie ropy naftowej i gazu nie 
będzie już objęte przepisami dyrektywy 2014/25/UE; zwolnienie nie będzie już zatem potrzebne.

Zgodnie z pkt 1 akapit pierwszy lit. a) załącznika IV do dyrektywy 2014/25/UE Komisji przysługuje termin 90 dni 
roboczych na podjęcie decyzji w sprawie tego wniosku, począwszy od pierwszego dnia roboczego wskazanego powy
żej. Termin upływa zatem w dniu 2 grudnia 2015 r.

(1) Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243.
(2) Ze skutkiem od dnia 18 kwietnia 2016 r.
(3) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1. W odniesieniu do przedmiotowej procedury dyrektywa 2014/25/UE jest dla Komisji wiążąca od dnia 

18 kwietnia 2014 r.
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