
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 2 grudnia 2013 r. 

dotycząca zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych 

(2014/115/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku 
z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Negocjacje dotyczące rewizji Porozumienia w sprawie 
zamówień rządowych (w ramach GPA z 1994 r.) zostały 
zainicjowane w styczniu 1999 r. na podstawie art. XXIV 
ust. 7 lit. b) i c) GPA z 1994 r. 

(2) Negocjacje były prowadzone przez Komisję w konsultacji 
ze specjalnym komitetem ustanowionym na mocy art. 
207 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

(3) W dniu 15 grudnia 2011 r. strony GPA z 1994 r. 
osiągnęły porozumienie polityczne na szczeblu ministe
rialnym w sprawie rezultatów negocjacji. To porozu
mienie polityczne zostało potwierdzone poprzez przy
jęcie przez Komitet ds. GPA w dniu 30 marca 2012 r. 
decyzji dotyczącej rezultatów negocjacji. Za pomocą tej 
decyzji, która zawiera Protokół zmieniający Porozumienie 
w sprawie zamówień rządowych („Protokół”), Strony 
GPA z 1994 r. potwierdziły tekst Protokołu oraz przed 
łożyły go do akceptacji. 

(4) Protokół powinien zostać zatwierdzony w imieniu Unii, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Protokół zmieniający Porozumienie w sprawie zamówień rządo
wych zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Unii Europej
skiej. 

Tekst Protokołu jest załączony do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby umocowane 
do złożenia instrumentu akceptacji w imieniu Unii, jak okre 
ślono w ust. 3 Protokołu oraz zgodnie z art. XXIV ust. 9 GPA 
z 1994 r., w celu wyrażenia zgody Unii Europejskiej na zwią
zanie Protokołem ( 1 ). 

Artykuł 3 

Protokół nie może być interpretowany jako przyznający prawa 
lub nakładający obowiązki, na które można bezpośrednio 
powoływać się w sądach Unii Europejskiej lub państw człon
kowskich. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2013 r. 

W imieniu Rady 

E. GUSTAS 
Przewodniczący
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( 1 ) Data wejścia w życie Protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.
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