
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 1/2017 KOMITETU DS. HANDLU UE–KOLUMBIA–PERU 

z dnia 24 listopada 2017 r. 

zmieniająca Dodatek 1 do załącznika XII („Zamówienia publiczne”) do Umowy o handlu między 
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej 

strony [2018/1] 

KOMITET DS. HANDLU, 

uwzględniając Umowę o handlu między Unią Europejską („Unia”) i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Kolumbią i Peru, z drugiej strony („umowa o handlu”), w szczególności jej art. 191, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 191 umowy o handlu ustanowiono procedury, w drodze których strona może dokonać zmiany lub 
korekty zakresu zamówienia na podstawie tytułu VI umowy o handlu. 

(2)  Podsekcja 2 sekcji A dodatku 1 do załącznika XII („Zamówienia publiczne”) do umowy o handlu zawiera wykaz 
kolumbijskich podmiotów rządowych na szczeblu niższym niż centralny, których zamówienia wchodzą w zakres 
tytułu VI. 

(3)  W następstwie rozmów między Unią a Kolumbią w sprawie realizacji umowy o handlu Kolumbia powiadomiła 
Unię o swoim zamiarze dodania wpisu do podsekcji 2 w celu sprecyzowania, że „podmioty zamawiające” 
obejmują wszystkie publiczne podmioty zamawiające na szczeblu niższym niż centralny, które nie mają 
charakteru przemysłowego ani handlowego. Unia i Kolumbia zgadzają się na taką zmianą oraz zgadzają się, że 
taka zmiana nie będzie wymagała wyrównań. 

(4)  W celu dodania wpisu konieczna jest zmiana podsekcji 2 sekcji A dodatku 1 do załącznika XII do umowy 
o handlu. Zgodnie z art. 14 ust. 3 umowy o handlu decyzję w sprawie zmiany załącznika mogą przyjąć Unia 
i Kolumbia („zainteresowane państwo andyjskie-sygnatariusz”) w ramach Komitetu ds. Handlu ustanowionego na 
mocy umowy o handlu, ponieważ decyzja ta dotyczy wyłącznie dwustronnych relacji pomiędzy Unią a Kolumbią, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wpisy do podsekcji 2 sekcji A dodatku 1 do załącznika XII („Zamówienia publiczne”) umowy o handlu otrzymują 
brzmienie: 

„Wpisy do niniejszej podsekcji 

1.  Do celów niniejszej podsekcji »podmioty zamawiające« obejmują wszelkie publiczne podmioty zamawiające na 
szczeblu niższym niż centralny, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego. 

2.  Tytuł VI niniejszej Umowy nie obejmuje: 

a)  udzielania zamówień na żywność, surowce/nakłady rolne i żywe zwierzęta, związanych z rolniczymi 
programami wsparcia i pomocą żywnościową; oraz 

b)  udzielania zamówień na towary sklasyfikowane w sekcji 2 (produkty żywnościowe, napoje i tytoń; wyroby 
włókiennicze, dodatki odzieżowe i wyroby ze skóry) CPC, wersja 1.0, związanych z programami pomocy 
społecznej.”. 
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Artykuł 2 

Zmiana określona w art. 1 nie wymaga wyrównań, ponieważ nie prowadzi do ograniczenia zakresu. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Limie dnia 24 listopada 2017 r. 

W imieniu Komitetu ds. Handlu 

W imieniu Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki 
Kolumbii 

W imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji 
Europejskiej 

Saúl Eduardo CARDOZO NUNCIRA Matthias JØRGENSEN   
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