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ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1828
z dnia 30 października 2019 r.
zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów
dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (1), w szczególności jej art. 6 ust. 5 akapit drugi,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Decyzją 2014/115/UE (2) Rada zatwierdziła Protokół zmieniający Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (3)
(„Porozumienie”) zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu. Porozumienie jest instrumentem wielostronnym
i jego celem jest wzajemne otwarcie rynków zamówień publicznych przez jego strony. Ma ono zastosowanie do każ
dego zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty („progi”) wyznaczone w Porozumieniu i wyrażone w
specjalnych prawach ciągnienia.

(2)

Jednym z celów dyrektywy 2014/24/UE jest umożliwienie instytucjom zamawiającym, które stosują tę dyrektywę,
przestrzegania równocześnie zobowiązań wynikających z Porozumienia. Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy
2014/24/UE co dwa lata Komisja ma weryfikować, czy progi dotyczące zamówień publicznych i konkursów okreś
lone w art. 4 lit. a), b) i c) tej dyrektywy odpowiadają progom ustanowionym w Porozumieniu. Jako że wartości pro
gów obliczone zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE są inne niż wartości progów określone w art. 4 lit. a),
b) i c) tej dyrektywy, konieczna jest korekta tych progów. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE progi usta
nowione w art. 13 tej dyrektywy należy dostosować do progów określonych w art. 4 lit. a) i c) tej dyrektywy.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2014/24/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W dyrektywie 2014/24/UE wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
a) w lit. a) kwotę „5 548 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 350 000 EUR”;
b) w lit. b) kwotę „144 000 EUR” zastępuje się kwotą „139 000 EUR”;
c) w lit. c) kwotę „221 000 EUR” zastępuje się kwotą „214 000 EUR”;
2) w art. 13 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:
a) w lit. a) kwotę „5 548 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 350 000 EUR”;
b) w lit. b) kwotę „221 000 EUR” zastępuje się kwotą „214 000 EUR”.
(1) Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65.
(2) Decyzja Rady 2014/115/UE z dnia 2 grudnia 2013 r. dotycząca zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień
rządowych (Dz.U. L 68 z 7.3.2014, s. 1).
(3) Dz.U. L 68 z 7.3.2014, s. 2.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

