
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 1/2019 KOMITETU STOWARZYSZENIA UE–GRUZJA W SKŁADZIE 
ROZSTRZYGAJĄCYM KWESTIE DOTYCZĄCE HANDLU 

z dnia 18 października 2019 r. 

w sprawie aktualizacji załącznika III-A do Układu o stowarzyszeniu [2019/1913] 

KOMITET STOWARZYSZENIA W SKŁADZIE ROZSTRZYGAJĄCYM KWESTIE DOTYCZĄCE HANDLU, 

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich pań
stwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony („Układ”), a w szczególności jego art. 47, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 431 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 
oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (zwanego dalej „Ukła
dem”), wszedł on w życie w dniu 1 lipca 2016 r. 

(2) Art. 47 Układu stanowi, że Gruzja stopniowo osiąga zbliżenie z odnośnym dorobkiem prawnym Unii zgodnie z 
przepisami załącznika III-A i załącznika III-B do Układu, a załącznik III-A może zostać zmieniony decyzją Komitetu 
Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu. 

(3) Od parafowania Układu w dniu 29 listopada 2013 r. niektóre unijne akty prawne wymienione w załączniku III-A do 
Układu zostały przekształcone lub uchylone i zastąpione nowymi aktami, a nowe akty unijne zostały notyfikowane 
Gruzji. 

(4) Należy zatem uaktualnić załącznik III-A do Układu, aby odzwierciedlał on zmiany dotyczące dorobku prawnego 
Unii wymienionego w tym załączniku. 

(5) W celu zachowania przejrzystości, załącznik III-A do Układu należy zaktualizować w całości i zastąpić. 

(6) Należy określić okres, w jakim Gruzja ma wdrożyć nowe unijne akty do swojego prawodawstwa krajowego. Dlatego 
w załączniku III-A należy wskazać nowe terminy zbliżenia przepisów Gruzji do aktów unijnych wymienionych w 
tym załączniku, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik III-A do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do 
niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 października 2019 r. 

W imieniu Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu 

G. ARVELADZE 
Przewodniczący 

M. GABUNIA, 
R. MENGEL-JØRGENSEN 

Sekretarze     
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK III-A 

WYKAZ PRZEPISÓW SEKTOROWYCH OBJĘTYCH ZBLIŻENIEM 

Poniższy wykaz odzwierciedla priorytety Gruzji w odniesieniu do zbliżenia przepisów z dyrektywami Unii opartymi na 
ogólnym i nowym podejściu, jak wskazano w strategii rządu Gruzji dotyczącej normalizacji, akredytacji, oceny zgodności, 
regulacji technicznych i metrologii oraz programie dotyczącym reform ustawodawczych i przyjęcia regulacji technicznych 
z marca 2010 r.                                                              

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urzą-
dzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE  (1) 
Ramy czasowe: w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów 
(wersja przekształcona)  (2) 
Ramy czasowe: w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnienio-
wych (wersja przekształcona)  (3) 
Ramy czasowe: w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

4. Dyrektywa Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów 
wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym  (4) 
Ramy czasowe: w ciągu 2013 r. 

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/29/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników 
ciśnieniowych (wersja przekształcona)  (5) 
Ramy czasowe: w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie rekreacyj-
nych jednostek pływających i skuterów wodnych i uchylająca dyrektywę 94/25/WE  (6) 
Ramy czasowe: w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

7. Dyrektywa Komisji 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i 
śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 
93/15/EWG  (7) 
Ramy czasowe: w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczo-
nych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona)  (8) 
Ramy czasowe: w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmoni-
zacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i 
uchylająca dyrektywę 1999/5/WE  (9) 
Ramy czasowe: w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja 
przekształcona)  (10) 
Ramy czasowe: w ciągu ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego 
przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona)  (11) 
Ramy czasowe: w ciągu ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzą-
dzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG  (12) 
Ramy czasowe: w ciągu ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 
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13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 
2010/227/UE  (13) 
Ramy czasowe: w ciągu ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie urzą-
dzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE  (14) 
Ramy czasowe: w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środ-
ków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG  (15) 
Ramy czasowe: w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

16. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, 
zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (wersja przekształcona)  (16) 
Ramy czasowe: w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpie-
czeństwa zabawek  (17) 
Ramy czasowe: w ciągu pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 
89/106/EWG  (18) 
Ramy czasowe: w ciągu ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

19. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycz-
nych (wersja przekształcona)  (19) 
Ramy czasowe: w ciągu ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu 

20. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiaro-
wych (wersja przekształcona)  (20) 
Ramy czasowe: w ciągu ośmiu lat od daty wejścia w życie niniejszego Układu” 

(1) Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 1. 
(2) Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 251. 
(3) Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 164. 
(4) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, s. 17. 
(5) Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 45. 
(6) Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 90. 
(7) Dz.U. L 94 z 5.4.2008, s. 8. 
(8) Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 309. 
(9) Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 62. 
(10) Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 79. 
(11) Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 357. 
(12) Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1. 
(13) Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 176. 
(14) Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 99. 
(15) Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 51. 
(16) Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24. 
(17) Dz.U. L 170 z 30.6.2009, s. 1. 
(18) Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5. 
(19) Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 107. 
(20) Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 149.   
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