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Dnia 8 czerwca 2005 r. Rada, zgodnie z art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, posta-
nowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wspomnianej
powyżej.

Sekcja ds. Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji, której powierzono przygotowanie prac Komitetu w
tej sprawie, przyjęła swoją opinię 27 lipca 2005 r. Samodzielnym sprawozdawcą był Francesco
PETRINGA.

Na 420. sesji plenarnej w dniach 28-29 września 2005 r. (posiedzenie z dn. 28 września 2005 r.), Euro-
pejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął następującą opinię 161 głosami za, przy 3 głosach wstrzy-
mujących się:

1. Wstęp

1.1 Dyrektywa 2004/18/WE z dn. 31 marca 2004 r. regu-
luje i gwarantuje koordynację procedur udzielania zamówień
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Dyrektywa
ta łączy w sobie poprzednie dyrektywy dotyczące tej kwestii,
wprowadzając zmiany do ich treści i tworząc uproszczone
ramy prawne.

1.2 Określając swój zakres, dyrektywa przewiduje szereg
progów, poniżej których nie ma zastosowania. Ponadto przewi-
duje konkretną procedurę, za pomocą której można doko-
nywać okresowej korekty progów.

1.3 Progi ujęte w dyrektywie są wyrażone w euro, a te, które
określają zobowiązania międzynarodowe Unii w ramach Poro-
zumienia WTO w sprawie zamówień publicznych są wyrażone
w Specjalnych Prawach Ciągnienia (Special Drawing Rights,
SDR). W art. 78 dyrektywa przewiduje procedurę umożli-
wiającą Komisji dokonywanie weryfikacji i korekty progów,
jeżeli wymaga tego ewolucja kursu SDR do euro. Nawet jeżeli
ma miejsce korekta, poziom progów powinien zostać zasad-
niczo zachowany.

1.4 Komisja zdecydowała się zachować na niezmienionym
poziomie szczególnie progi w wysokości 249 000 euro
stosujące się do zamówień publicznych na usługi, subsydiowa-
nych w ponad 50 % przez instytucje zamawiające (art. 8 lit. b)

i do zamówień publicznych na dostawy udzielane przez insty-
tucje zamawiające, o których nie wspomina załącznik IV (czyli
instytucje zamawiające inne niż centralne organy rządowe).

1.5 Jednakże błąd urzędniczy spowodował, że art. 78 prze-
widuje, iż zamówienia subsydiowane w ponad 50 % przez
instytucje zamawiające omówione w art. 8 lit. b, są dostosowy-
wane do innej wartości, co prowadzi w rzeczywistości do
obniżenia ich poziomu.

2. Wnioski

2.1 We wniosku dotyczącym dyrektywy zawarty jest po
prostu postulat skorygowania tego błędu urzędniczego. Doko-
nując sprostowania art. 78, przywraca się spójność między
progiem ustalonym w art. 8, który reguluje zakres stosowania
dyrektywy, a mechanizmem korygowania progów przewi-
dzianym w art. 78.

2.2 EKES może się tylko odnieść pozytywnie do zmiany
przywracającej spójność temu tekstowi normatywnemu.

2.3 Powyższe spostrzeżenia nabierają szczególnej wagi w
świetle zbliżającego się terminu korekty progów zgodnie z art.
78 ust. 4, która powinna zostać przeprowadzona w listopadzie
2005 r.
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