
DECYZJA RADY 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Europejską, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii 

Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony 

(2014/670/Euratom) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit 
drugi, 

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 22 stycznia 2007 r. Rada upoważniła Komisję Europejską do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą w sprawie 
zawarcia nowego układu między Unią Europejską a Ukrainą, mającego zastąpić umowę o partnerstwie i współ
pracy (1). 

(2)  Uwzględniając bliskie związki historyczne i coraz bliższe powiązania między Stronami, a także ich dążenie do 
zacieśnienia i rozszerzenia stosunków w sposób ambitny i nowatorski, negocjacje w sprawie Układu o stowarzy
szeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z 
jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (zwanego dalej „Układem”), zakończyły się pomyślnie parafowaniem 
Układu w 2012 r. 

(3) W dniu 15 maja 2013 r. Komisja Europejska zaproponowała Radzie podpisanie Układu w imieniu Unii i tymcza
sowe stosowanie jego części między Unią a Ukrainą zgodnie z jego art. 486 do czasu zawarcia Układu w później
szym terminie. 

(4) Podpisanie i zawarcie Układu przebiega w drodze oddzielnej procedury w odniesieniu do kwestii objętych Trak
tatem o Unii Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

(5) Układ obejmuje także kwestie wchodzące w zakres kompetencji Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w za
kresie, w jakim odnosi się on do kwestii jądrowych, a mianowicie art. 342 i załącznik XXVII. 

(6) Układ powinien zatem zostać zawarty również w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w odnie
sieniu do kwestii objętych traktatem Euratom. 

(7)  Zgodnie z art. 102 traktatu Euratom Układ może wejść w życie w odniesieniu do Europejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej (Euratom) dopiero wówczas, gdy Komisja Europejska zostanie powiadomiona przez państwa człon
kowskie, że układ taki zaczął obowiązywać zgodnie z przepisami prawa krajowego każdego z państw członkow
skich. 

(8) Należy zatem zatwierdzić zawarcie Układu przez Komisję Europejską występującą w imieniu Europejskiej Wspól
noty Energii Atomowej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się zawarcie przez Komisję Europejską, w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, 
Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami człon
kowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (*). 
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(1) Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Ukrainą (Dz.U. L 49 z 
19.2.1998, s. 3). 

(*) Tekst Układu dołącza się do decyzji Rady 2014/295/UE z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i 
tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do preambuły, art. 1 oraz tytułów I, II i VII tego 
układu (Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 1). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 czerwca 2014 r. 

W imieniu Rady 
C. ASHTON 

Przewodniczący  
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