
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 1/2018 KOMITETU STOWARZYSZENIA UE–MOŁDAWIA W SKŁADZIE ROZ
STRZYGAJĄCYM KWESTIE DOTYCZĄCE HANDLU 

z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

w sprawie pozytywnej opinii w odniesieniu do wyczerpującego harmonogramu w dziedzinie 
zamówień publicznych [2018/955] 

KOMITET STOWARZYSZENIA W SKŁADZIE ROZSTRZYGAJĄCYM KWESTIE DOTYCZĄCE HANDLU, 

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, podpisany w Brukseli dnia 
27 czerwca 2014 r., w szczególności jego art. 272 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (zwany dalej „Układem”), został zawarty 
przez Unię w drodze decyzji Rady (UE) 2016/839 (1) i wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r. 

(2)  Art. 272 ust. 1 i 2 Układu stanowi, że Republika Mołdawii przedkłada Komitetowi Stowarzyszenia w składzie 
rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu wyczerpujący harmonogram wdrożenia prawodawstwa w dziedzinie 
zamówień publicznych, wraz z terminami i najważniejszymi etapami, które obejmują wszystkie reformy 
w zakresie zbliżenia przepisów do dorobku prawnego Unii i budowania zdolności instytucjonalnych. 

(3) Art. 272 ust. 3 precyzuje, że po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzy
gającym kwestie dotyczące handlu harmonogram zostaje uznany za dokument referencyjny do celów wdrożenia 
postanowień, tj. zbliżenia przepisów dotyczących zamówień publicznych obowiązujących w Republice Mołdawii 
do przepisów zawartych w unijnym dorobku prawnym. 

(4)  Zgodnie z art. 438 ust. 3 Układu Komitet Stowarzyszenia jest uprawniony do przyjmowania decyzji 
w przypadkach przewidzianych w Układzie. Decyzje te są wiążące dla stron, które podejmują odpowiednie środki 
w celu ich wdrożenia. Komitet Stowarzyszenia przyjmuje decyzje na zasadzie porozumienia stron. 

(5)  Jak określono w art. 438 ust. 4 Układu, Komitet Stowarzyszenia odbywa posiedzenia w składzie rozstrzygającym 
kwestie dotyczące handlu i związane z handlem objęte tytułem V Układu. 

(6)  Harmonogram w dziedzinie zamówień publicznych przedstawiony przez Republikę Mołdawii jest zgodny 
z wymogami określonym w art. 272 ust. 1 i 2 Układu. 

(7)  W związku z tym Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu powinien 
przyjąć decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu wyczerpującego harmonogramu wdrożenia prawodawstwa 
w dziedzinie zamówień publicznych przedstawionego przez Republikę Mołdawii, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wydaje się pozytywną opinię w odniesieniu do krajowej strategii w dziedzinie zamówień publicznych w okresie 2016– 
2020 oraz planu działań w zakresie jej wdrożenia przyjętych przez rząd Republiki Mołdawii decyzją rządu nr 1332 
z dnia 14 grudnia 2016 r. 
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(1) Decyzja Rady (UE) 2016/839 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między 
Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, 
z drugiej strony (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 28). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2018 r. 

W imieniu Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu 

P. SOURMELIS P. KHOMENKO C. CEBAN 

Przewodniczący Sekretarze   
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