
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

DECYZJE 

DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ 

z dnia 22 maja 2013 r. 

w sprawie liczby członków Komisji Europejskiej 

(2013/272/UE) 

RADA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 17 ust. 5, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na posiedzeniach w dniach 11–12 grudnia 2008 r. 
i 18–19 czerwca 2009 r. Rada Europejska odnotowała 
obawy Irlandczyków w odniesieniu do Traktatu z Lizbony 
i w związku z tym zgodziła się, by – o ile Traktat 
z Lizbony wszedłby w życie – podjęto, zgodnie 
z niezbędnymi procedurami prawnymi, decyzję stano
wiącą, że w skład Komisji nadal będzie wchodzić jeden 
przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego. 

(2) Decyzję w sprawie liczby członków Komisji należy 
podjąć w odpowiednim terminie przed powołaniem 
Komisji, która ma przejąć swoje obowiązki w dniu 
1 listopada 2014 r. 

(3) Implikacje niniejszej decyzji powinny być poddawane 
przeglądowi, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Komisja składa się z takiej liczby członków, w tym z jej prze
wodniczącego i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, która odpowiada 
liczbie państw członkowskich. 

Artykuł 2 

Rada Europejska dokonuje przeglądu niniejszej decyzji pod 
kątem jej wpływu na funkcjonowanie Komisji odpowiednio 
wcześnie przed powołaniem pierwszej Komisji po dacie przy
stąpienia trzydziestego państwa członkowskiego lub też powo 
łaniem Komisji następującym po upływie kadencji Komisji, 
która ma przejąć obowiązki w dniu 1 listopada 2014 r., w zależ
ności od tego, które z tych dwóch wydarzeń przypadnie wcześ
niej. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 listopada 2014 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2013 r. 

W imieniu Rady Europejskiej 
H. VAN ROMPUY 

Przewodniczący
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