
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY 
UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE–UKRAINA NR 3/2014 

z dnia 15 grudnia 2014 r. 

w sprawie przekazania niektórych uprawnień Rady Stowarzyszenia Komitetowi Stowarzyszenia 
w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu [2015/980] 

RADA STOWARZYSZENIA UE–UKRAINA, 

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (1) („Układ”), w szczególności jego art. 463 ust. 3 
i art. 465 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 486 Układu niektóre jego części stosuje się tymczasowo od dnia 1 listopada 2014 r. 

(2)  Zgodnie z art. 461 ust. 1 Układu Rada Stowarzyszenia odpowiada za nadzorowanie i monitorowanie stosowania 
i wykonania Układu. 

(3)  Zgodnie z art. 465 ust. 2 Układu Rada Stowarzyszenia może przekazać Komitetowi Stowarzyszenia wszelkie 
swoje uprawnienia, w tym uprawnienia do podejmowania wiążących decyzji. 

(4)  Zgodnie z art. 465 ust. 4 Układu Komitet Stowarzyszenia powinien odbywać posiedzenia w szczególnym 
składzie w celu rozstrzygania wszystkich kwestii dotyczących tytułu IV (Handel i zagadnienia związane z 
handlem) Układu. 

(5)  W celu zapewnienia sprawnego i terminowego wykonania części Układu dotyczącej pogłębionej i kompleksowej 
strefy wolnego handlu Rada Stowarzyszenia powinna przekazać Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzy
gającym kwestie dotyczące handlu, o którym mowa w art. 465 ust. 4 Układu, uprawnienia w zakresie aktualizacji 
lub zmiany załączników do Układu odnoszących się do tytułu IV (Handel i zagadnienia związane z handlem) 
rozdziały 1, 2, 3, 5, 6 i 8 Układu, w zakresie, w jakim rozdziały te nie zawierają szczególnych postanowień 
dotyczących aktualizacji lub zmiany tych załączników, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Rada Stowarzyszenia niniejszym przekazuje Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące 
handlu, o którym mowa w art. 465 ust. 4 Układu, uprawnienia w zakresie aktualizacji lub zmiany załączników 
odnoszących się do tytułu IV (Handel i zagadnienia związane z handlem) rozdziały 1 (załączniki I-C i I-D do Układu), 2 
(załącznik II do Układu) oraz 3, 5, 6 i 8 Układu, w zakresie, w jakim rozdziały te nie zawierają szczególnych 
postanowień dotyczących aktualizacji lub zmiany tych załączników. 
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(1) Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 3. 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2014 r. 

W imieniu Rady Stowarzyszenia 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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