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(Niet-wetgevingshandelingen)

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
BESLUIT VAN DE RAAD
van 2 december 2013
betreffende de sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake
overheidsopdrachten
(2014/115/EU)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samen
hang met artikel 218, lid 6, onder a), v),
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Gezien de instemming van het Europees Parlement,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De onderhandelingen over de herziening van de WTOovereenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA 1994)
zijn in januari 1999 van start gegaan, overeenkomstig
artikel XXIV, lid 7, onder b) en c), van de GPA 1994.

(2)

De onderhandelingen werden gevoerd door de Commis
sie, in overleg met het op grond van artikel 207, lid 3,
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie opgerichte comité.

(3)

(4)

Op 15 december 2011 hebben de partijen bij de GPA
1994 op ministerieel niveau politieke overeenstemming
bereikt over de resultaten van de onderhandelingen. Deze
politieke overeenstemming werd bevestigd met de vast
stelling door het GPA-comité op 30 maart 2012 van een
besluit betreffende de resultaten van de onderhandelin
gen. Door middel van dat besluit, waarin het Protocol tot
wijziging van de Overeenkomst inzake overheidsopdrach
ten (het „protocol”) is opgenomen, authenticeerden de
partijen bij de GPA 1994 de tekst van het protocol en
stelden zij het protocol open voor aanvaarding door de
genoemde partijen.
Het protocol moet namens de Unie worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake over
heidsopdrachten wordt hierbij goedgekeurd namens de Europese
Unie.
De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.
Artikel 2
De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die
bevoegd is (zijn) om namens de Unie de akte van aanvaarding
neer te leggen als bedoeld in punt 3 van het protocol en over
eenkomstig artikel XXIV, lid 9, van de GPA 1994, waarmee de
instemming van de Unie om door het protocol gebonden te
zijn tot uiting wordt gebracht (1).
Artikel 3
Dit protocol wordt niet aldus uitgelegd dat daaraan rechten
kunnen worden ontleend of dat het verplichtingen bevat
waarop bij rechterlijke instanties van de Unie of de lidstaten
een rechtstreeks beroep kan worden gedaan.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vast
gesteld.

Gedaan te Brussel, 2 december 2013.
Voor de Raad
De voorzitter
E. GUSTAS

(1) De datum van inwerkingtreding van het protocol wordt door het
secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

