
DECYZJA RADY (UE) 2020/1581 

z dnia 23 października 2020 r. 

w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu 
Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu ustanowionego na mocy 
Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz 
ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do 

zaktualizaowania załącznika XIII (Zbliżenie przepisów celnych) do tego Układu 

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) Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (1) (zwany dalej „Układem”), został zawarty przez Unię 
w drodze decyzji Rady (UE) 2016/838 (2) i wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r. 

(2) Zgodnie z art. 406 ust. 3 układu Rada Stowarzyszenia jest uprawniona do aktualizacji lub zmiany załączników do 
Układu. 

(3) Na podstawie art. 408 ust. 2 układu Rada Stowarzyszenia może przekazać Komitetowi Stowarzyszenia wszelkie 
swoje uprawnienia, w tym uprawnienia do podejmowania wiążących decyzji. 

(4) Zgodnie z art. 1 decyzji Rady Stowarzyszenia nr 3/2014 (3) Rada Stowarzyszenia przekazała Komitetowi Stowarzy
szenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu uprawnienia do aktualizacji lub zmiany załączników do 
Układu, które dotyczą m.in. rozdziału 5 (Ułatwienia celne i handlowe) w tytule IV (Handel i zagadnienia związane 
z handlem) Układu, w zakresie w jakim w rozdziale 5 nie ma przepisów szczególnych odnoszących się do aktualiza
cji i zmiany tych załączników. 

(5) Na siódmym posiedzeniu Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu ma przyjąć 
decyzję w sprawie zaktualizowania załącznika XIII (Zbliżenie przepisów celnych) do Układu. 

(6) Należy ustalić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w Komitecie Stowarzyszenia w składzie rozstrzyga
jącym kwestie dotyczące handlu, gdyż planowana decyzja będzie wiążąca dla Unii, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii na siódmym posiedzeniu Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygają
cym kwestie dotyczące handlu, o którym mowa w art. 408 ust. 4 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Euro
pejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, 
w odniesieniu do zaktualizowania załącznika XIII (Zbliżenie przepisów celnych) do tego układu, opiera się na projekcie 
decyzji Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu (4). 

Artykuł 2 

Po jej przyjęciu, decyzja Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu, o której mowa 
w art. 1, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

(1) Dz.U. L 261 z 30.8.2014, s. 4. 
(2) Decyzja Rady (UE) 2016/838 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o stowarzyszeniu mię

dzy Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej 
strony (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 26). 

(3) Decyzja Rady Stowarzyszenia UE–Gruzja nr 3/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień Rady 
Stowarzyszenia Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu [2015/2263] (Dz.U. L 321 
z 5.12.2015, s. 72). 

(4) Zob. dokument ST 11388/20 na: http://register.consilium.europa.eu. 
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Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 października 2020 r.  

W imieniu Rady 
S. SCHULZE 

Przewodniczący     
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