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TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

OPINIA NR 3/2005

w sprawie projektu rozporządzenia Komisji (WE) zmieniającego rozporządzenie Rady (WE,
Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie

rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

(przedstawione zgodnie z art. 279 Traktatu WE)

(2005/C 124/01)

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 248 ust. 4 oraz art. 279,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Ener-
gii Atomowej, w szczególności jego art. 160c ust. 4 oraz art. 183,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom)
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporzą-
dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego
Wspólnot Europejskich (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom)
nr 2342/2002 z 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom)
nr 1605/2002 (2),

uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego
rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 (3),

uwzględniając wniosek o opinię skierowany przez Radę i otrzy-
many przez Trybunał 6 stycznia 2005 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzie-
lania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i
usługi (4) wprowadziła zmiany do oraz skonsolidowała przepisy
dyrektyw dotychczas obowiązujących,

proponowanym celem Komisji jest transpozycja przepisów
nowej dyrektywy oraz uproszczenie zarządzania zamówieniami
i dotacjami, w szczególności w przypadku gdy ich wartość lub
kwota są niskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ OPINIĘ:

WSTĘP

1. W następstwie przyjęcia w marcu 2004 r. nowej skonso-
lidowanej dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy
i usługi oraz uwzględniając motyw 24 preambuły rozporządze-
nia finansowego, przedstawiony projekt zmian stara się dostoso-
wać przepisy wykonawcze do rozporządzenia finansowego do
nowych przepisów.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, ze zmianami wprowadzonymi przez
Dz.U. L 25 z 30.1.2003, str. 43.

(2) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.
(3) Dokument Komisji SEC(2004) 1310. (4) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114.
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