
DECYZJA RADY 

z dnia 13 października 2014 r. 

ustalająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. 
Zamówień Rządowych w sprawie przystąpienia Czarnogóry do zmienionego Porozumienia 

w sprawie zamówień rządowych 

(2014/720/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. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Dnia 4 listopada 2013 r. Czarnogóra złożyła wniosek o przystąpienie do zmienionego Porozumienia w sprawie 
zamówień rządowych (zwanego dalej „zmienionym GPA”). 

(2)  Zobowiązania Czarnogóry co do zakresu zastosowania są określone w jej ostatecznej ofercie przedstawionej 
stronom zmienionego GPA dnia 18 lipca 2014 r. 

(3) Ostateczna oferta Czarnogóry odzwierciedla dotyczącą zakresu zastosowania listę Unii w dodatku I do zmienio
nego GPA. Jest zatem zadowalająca i można ją zaakceptować. Warunki przystąpienia Czarnogóry, określone w 
załączniku do niniejszej decyzji, zostaną odzwierciedlone w decyzji przyjętej przez Komitet ds. Zamówień Rządo
wych (zwany dalej „Komitetem GPA”) w sprawie przystąpienia Czarnogóry. 

(4)  Oczekuje się, że przystąpienie Czarnogóry do zmienionego GPA przyczyni się do szerszego międzynarodowego 
otwarcia rynków zamówień publicznych. 

(5)  Zgodnie z art. XXII ust. 2 zmienionego GPA każdy członek WTO może przystąpić do zmienionego GPA na 
warunkach uzgodnionych między tym członkiem a stronami, przy czym warunki te określane są w decyzji Komi
tetu GPA. 

(6) Należy zatem ustalić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu GPA w sprawie przy
stąpienia Czarnogóry, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu ds. Zamówień Rządowych, jest takie, że należy 
zatwierdzić przystąpienie Czarnogóry do zmienionego Porozumienia w sprawie zamówień rządowych, z zastrzeżeniem 
szczególnych warunków przystąpienia określonych w załączniku do niniejszej decyzji. 
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 13 października 2014 r. 

W imieniu Rady 
M. MARTINA 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

WARUNKI UE DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA CZARNOGÓRY DO ZMIENIONEGO GPA (1) 

Z chwilą przystąpienia Czarnogóry do zmienionego GPA sekcja 2 pkt 2 („Instytucje zamawiające administracji centralnej 
państw członkowskich UE”) w załączniku 1 do dodatku I dotyczącego Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie: 

„2.  W przypadku towarów, usług, dostawców i usługodawców z Izraela i Czarnogóry zamówienia udzielane przez 
wymienione poniżej instytucje zamawiające administracji centralnej.”. 

Z chwilą przystąpienia Czarnogóry do zmienionego GPA załącznik 6 sekcja 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Umowy koncesji na roboty budowlane, zawierane przez podmioty uwzględnione w załącznikach 1 i 2, są objęte 
zasadami traktowania narodowego w przypadku dostawców usług budowlanych z Islandii, Liechtensteinu, 
Norwegii, Niderlandów w imieniu Aruby, Szwajcarii i Czarnogóry, pod warunkiem że ich wartość wynosi co 
najmniej 5 000 000 SDR, a w przypadku dostawców usług budowlanych z Korei — pod warunkiem że ich 
wartość wynosi co najmniej 15 000 000 SDR.”.  
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(1) Numeracja dotyczących zakresu zastosowania list stron zmienionego GPA została zmieniona przez sekretariat WTO w porozumieniu ze 
stronami zmienionego GPA. Numeracja zastosowana w niniejszym załączniku odpowiada numeracji w najnowszej uwierzytelnionej 
kopii dotyczących zakresu zastosowania list stron zmienionego GPA, która została przekazana stronom zmienionego GPA przez WTO w 
drodze oficjalnej notyfikacji i dostępna jest na stronie http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA. 
Numeracja dotyczących zakresu zastosowania list stron zmienionego GPA, opublikowanych w Dz.U. L 68 z 7.3.2014, s. 2, jest nieaktu
alna. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA
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