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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE
BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie się stosować do Zjednoczonego
Królestwa od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego
(„dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu1 zostanie
ustalona inna data2. Zjednoczone Królestwo stanie się wtedy „państwem trzecim”3.
Przygotowania do wystąpienia mają znaczenie nie tylko dla UE i władz krajowych, lecz
również dla podmiotów prywatnych.
W związku ze znaczną niepewnością, w szczególności co do treści ewentualnej umowy
o wystąpieniu, kandydatom lub oferentom, wykonawcom lub podwykonawcom (w
przypadku umów niejawnych) oraz wnioskodawcom i beneficjentom (w przypadku
niejawnych umów o udzielenie dotacji) przypomina się o skutkach prawnych, które
trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone Królestwo stanie się państwem
trzecim.
Proszę zauważyć, że niniejsze zawiadomienie nie dotyczy:
a) dostępu do zamówień dla osób fizycznych i prawnych posiadających siedzibę
w państwie trzecim, jak określono w art. 119 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii4; ani
b) ograniczeń w dostępie do zamówień, określonych w przepisach UE dotyczących
ochrony zasadniczych interesów bezpieczeństwa UE lub bezpieczeństwa publicznego.

1

Trwają negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem zmierzające do zawarcia umowy o wystąpieniu.
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Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada Europejska, w porozumieniu ze
Zjednoczonym Królestwem, może jednomyślnie zadecydować, że Traktaty przestaną być stosowane
z późniejszą datą.
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Państwo trzecie to państwo niebędące członkiem UE.
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Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

Z zastrzeżeniem postanowień przejściowych, które mogą znaleźć się w ewentualnej
umowie o wystąpieniu5, od dnia wystąpienia zmieni się status Zjednoczonego Królestwa,
jeśli chodzi o zasady regulujące bezpieczeństwo przemysłowe6 w odniesieniu do
procedur udzielania zamówień, umów niejawnych oraz niejawnych procedur udzielania
dotacji/niejawnych umów o udzielenie dotacji zawieranych z Komisją i innymi
instytucjami i organami stosującymi decyzję Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13
marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji
niejawnych UE. Wiąże się to w szczególności z następującymi konsekwencjami:7 8
1.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO (SBP)
Zgodnie z art. 44 ust. 3 decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444 w przypadku gdy
podczas postępowania o udzielenie zamówień lub podczas procedury przyznawania
dotacji mają być dostarczone informacje niejawne UE, wymagane jest świadectwo
bezpieczeństwa przemysłowego.
Zgodnie z art. 44 ust. 4 decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444 instytucja
zamawiająca lub udzielająca dotacji nie zawiera umowy niejawnej lub niejawnej
umowy o udzielenie dotacji, zanim nie otrzyma od krajowej władzy bezpieczeństwa
(KWB), wyznaczonej władzy bezpieczeństwa (WWB) lub jakiegokolwiek innego
właściwego organu bezpieczeństwa państwa członkowskiego, w którym
zarejestrowany jest wykonawca, podwykonawca lub beneficjent, potwierdzenia, że
wydane zostało świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.
Wraz z dniem wystąpienia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego wystawione
przez KWB, WWB lub inny właściwy organ bezpieczeństwa przemysłowego
Zjednoczonego Królestwa utracą ważność do celów decyzji Komisji (UE, Euratom)
2015/444.
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Postanowienia zawarte w projekcie umowy o wystąpieniu, który został uzgodniony między UE
a Zjednoczonym Królestwem na szczeblu negocjatorów i opublikowany w dniu 19 marca 2018 r.
i który uwzględnia okres przejściowy, przewidują w art. 122 ust. 7 lit. b) szczegółowe zasady
dotyczące dostępu do niektórych szczególnie chronionych informacji istotnych dla bezpieczeństwa
w trakcie
tego
okresu
przejściowego
(https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/draft_agreement_coloured.pdf). Tekst umowy o wystąpieniu musi zostać jednak jeszcze
w pełni uzgodniony i ratyfikowany.
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W art. 39 ust. 1 decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie
przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015,
s. 53) „bezpieczeństwo przemysłowe” zostało zdefiniowane jako „stosowanie środków mających
zapewnić ochronę informacji niejawnych UE w ramach umów niejawnych [lub] w ramach niejawnych
umów o udzielenie dotacji”.
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Podobne zasady zostały przyjęte przez inne instytucje i organy, por. w szczególności decyzja Rady
2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony
informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1) i decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii
do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przepisów
bezpieczeństwa mających zastosowanie do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. C 126
z 10.4.2018, s. 1).
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Niniejsze zawiadomienie nie dotyczy aspektów bezpieczeństwa przemysłowego w zamówieniach
krajowych. W odniesieniu do tych aspektów zob. „Zawiadomienie zainteresowanych stron –
Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE a przepisy UE w dziedzinie zamówień publicznych”
(https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en?page=1).
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Zgodnie z warunkami umowy niejawnej lub niejawnej umowy o udzielenie dotacji,
która została podpisana, mogłoby to stanowić powód do rozwiązania umowy, chyba
że wykonawca/beneficjent podjął odpowiednie działania zaradcze, takie jak
przeniesienie umowy na takiego przedsiębiorcę lub – w przypadku gdy umowa
została podpisana z konsorcjum – przydzielenie wykonania zadań w ramach
konsorcjum takiemu uczestnikowi, który od dnia wystąpienia będzie w posiadaniu
świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego


wystawionego przez państwo członkowskie UE-27 lub



wystawionego przez państwo trzecie, z którym zawarto umowę
o bezpieczeństwie informacji obejmującą aspekty bezpieczeństwa
przemysłowego, która przewiduje uznawanie świadectw bezpieczeństwa
przemysłowego w odniesieniu do przedsiębiorstw zarejestrowanych na jego
terytorium.

Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest w dniu wystąpienia w toku,
oferenci lub wnioskodawcy, którzy nie mogą wypełnić swojego obowiązku
dotyczącego bezpieczeństwa, zostaną wykluczeni.
2.

POŚWIADCZENIE BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO (PBO)
Art. 43 decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444 stanowi, że umowy niejawne lub
niejawne umowy o udzielenie dotacji powinny obejmować przepisy wskazujące, że
personel wykonawcy, podwykonawcy lub beneficjenta, który do realizacji umowy
niejawnej, niejawnej umowy o podwykonawstwo lub niejawnej umowy o udzielenie
dotacji potrzebuje dostępu do informacji niejawnych UE, musi otrzymać
poświadczenie bezpieczeństwa do odpowiedniego poziomu informacji niejawnych
od KWB, WWB lub jakiegokolwiek innego właściwego organu państwa
członkowskiego, w którym wykonawca, podwykonawca lub beneficjent jest
zarejestrowany.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 decyzji Komisji (UE, Euratom) 2015/444 w przypadku gdy
podczas postępowania o udzielenie zamówień lub podczas procedury przyznawania
dotacji mają być dostarczone informacje niejawne UE, wymagane jest
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego.
Wraz z dniem wystąpienia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego wystawione
przez KWB, WWB lub inny właściwy organ bezpieczeństwa przemysłowego
Zjednoczonego Królestwa utracą ważność do celów decyzji Komisji (UE, Euratom)
2015/444.
Zgodnie z warunkami umowy niejawnej lub niejawnej umowy o udzielenie dotacji,
która została podpisana, mogłoby to stanowić powód do rozwiązania umowy, chyba
że wykonawca/beneficjent podjął odpowiednie działania zaradcze, takie jak
zadbanie o to, by właściwy personel był od dnia wystąpienia w posiadaniu
poświadczenia bezpieczeństwa osobowego


wystawionego przez państwo członkowskie UE-27 lub



wystawionego przez państwo trzecie, z którym zawarto umowę
o bezpieczeństwie informacji obejmującą aspekty bezpieczeństwa
3

przemysłowego, która przewiduje uznawanie poświadczeń bezpieczeństwa
osobowego.
Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest w dniu wystąpienia w toku,
oferenci lub wnioskodawcy, którzy nie mogą wypełnić swojego obowiązku
dotyczącego bezpieczeństwa, zostaną wykluczeni.
3.

PODWYKONAWSTWO
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 46 ust. 2 i 3 decyzji Komisji (UE, Euratom)
2015/444 wykonawcy przed zleceniem podwykonawstwa jakichkolwiek części
umowy niejawnej muszą uzyskać zgodę instytucji zamawiającej i nie mogą
dostarczać podwykonawcy informacji niejawnych UE bez uprzedniej pisemnej
zgody instytucji zamawiającej. Umowa o podwykonawstwo wiążąca się z dostępem
do informacji niejawnych UE nie może być zawarta z podwykonawcą
zarejestrowanym w państwie trzecim, chyba że istnieją szczególne ramy prawne
dotyczące bezpieczeństwa informacji. Podobne obowiązki spoczywają na
beneficjentach na podstawie umów o dotację.
Zgodnie z warunkami umowy niejawnej lub niejawnej umowy o udzielenie dotacji,
która została podpisana, niezastosowanie się do tych obowiązków stanowi powód
do rozwiązania umowy, chyba że wykonawca/beneficjent podjął odpowiednie
działania zaradcze (takie jak zadbanie o to, by umowa o podwykonawstwo została
przeniesiona na podwykonawcę, który jest w posiadaniu poświadczenia
bezpieczeństwa wystawionego przez państwo członkowskie UE-27 lub państwo
trzecie, z którym zawarto umowę o bezpieczeństwie).
Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest w dniu wystąpienia w toku,
oferenci lub wnioskodawcy z umowami o podwykonawstwo, które nie są zgodne
z wymogami bezpieczeństwa, zostaną wykluczeni.
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