
DYREKTYWA 2007/24/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 23 maja 2007 r.

uchylająca dyrektywę Rady 71/304/EWG dotyczącą zniesienia ograniczeń swobody świadczenia
usług w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane oraz udzielania zamówień
publicznych na roboty budowlane wykonawcom działającym za pośrednictwem agencji i oddziałów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 47 ust. 2 oraz art. 55 i 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecz-
nym,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W komunikacie skierowanym do Rady, Parlamentu Euro-
pejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego i Komitetu Regionów w sprawie aktualizacji
i uproszczenia wspólnotowego dorobku prawnego Komisja
zapowiedziała między innymi zamiar przeprowadzenia
przeglądu dorobku prawnego w celu sprawdzenia, czy
może on zostać uproszczony, na przykład poprzez
uchylenie aktów prawnych, które stały się nieaktualne.

(2) Przyjęcie różnych aktów prawnych dotyczących zamówień
publicznych, takich jak ostatnio przyjęta dyrektywa
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospo-
darki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (2)
oraz dyrektywa 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 (3), jak również rozwój
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności

jego wyrok z dnia 25 lipca 1991 r. w sprawie C-76/90
Säger (4), pozwalają osiągnąć poziom zabezpieczenia równy
lub wyższy od poziomu, jaki zapewniały przepisy
dyrektywy 71/304/EWG (5).

(3) W związku z tym w celu uproszczenia wspólnotowego
dorobku prawnego bez jednoczesnego naruszenia praw
podmiotów gospodarczych dyrektywa 71/304/EWG
powinna zostać uchylona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Uchyla się dyrektywę 71/304/EWG.

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2007 r.

W imieniu
Parlamentu Europejskiego

H.G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. GLOSER

Przewodniczący

L 154/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.6.2007

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2007 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz
decyzja Rady z dnia 16 kwietnia 2007 r.

(2) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Rady 2006/97/WE (Dz.U. L 363 z 20.12.2006, str. 107).

(3) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/97/WE.

(4) Zb.Orz. 1991, str. I-4221.
(5) Dz.U. L 185 z 16.8.1971, str. 1.


