
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2015/1878 

z dnia 8 października 2015 r. 

upoważniająca Królestwo Belgii i Rzeczpospolitą Polską do ratyfikowania, a Republikę Austrii do 
przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji w sprawie umowy przewozu ładunków w żegludze 

śródlądowej (CMNI) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 81 ust. 2, w związku z art. 218 
ust. 6 lit. a), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Budapeszteńska konwencja w sprawie umowy przewozu ładunków w żegludze śródlądowej (CMNI) (zwana dalej 
„konwencją budapeszteńską” lub „konwencją”) jest ważnym instrumentem promowania żeglugi śródlądowej w 
Europie. 

(2) Unia posiada wyłączną kompetencję zewnętrzną w szczególności w odniesieniu do art. 29 konwencji budape
szteńskiej w zakresie, w jakim postanowienia tego artykułu mają wpływ na zasady ustanowione w rozporzą
dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 (1). 

(3)  Konwencja budapeszteńska nie przewiduje udziału regionalnych organizacji integracji gospodarczej, takich jak 
Unia Europejska. W związku z tym Unia nie może być umawiającą się stroną tej konwencji. 

(4)  Państwa członkowskie, które posiadają żeglowne śródlądowe drogi wodne wchodzące w zakres konwencji 
budapeszteńskiej, powinny zatem zostać upoważnione do ratyfikowania lub przystąpienia do konwencji. 

(5)  Umawiającymi się stronami konwencji budapeszteńskiej są: Królestwo Belgii, Republika Bułgarii, Republika 
Czeska, Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska, Republika Chorwacji, Wielkie Księstwo Luksemburga, 
Węgry, Królestwo Niderlandów, Rumunia i Republika Słowacka. 

(6)  Królestwo Belgii ratyfikowało konwencję budapeszteńską po przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 593/2008, na 
mocy którego Unia zyskała wyłączną kompetencję zewnętrzną. Rada powinna więc upoważnić ex post Królestwo 
Belgii do ratyfikowania tej konwencji. 

(7)  Republika Austrii i Rzeczpospolita Polska, które posiadają żeglowne śródlądowe drogi wodne wchodzące w 
zakres konwencji budapeszteńskiej, wyraziły chęć zostania umawiającymi się stronami konwencji. 
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla 
zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6). 



(8)  Pozostałe państwa członkowskie wskazały, że nie posiadają żeglownych śródlądowych dróg wodnych 
wchodzących w zakres konwencji budapeszteńskiej, w związku z czym nie są zainteresowane ratyfikacją lub 
przystąpieniem do konwencji. 

(9)  Konwencja budapeszteńska umożliwia umawiającym się państwom składanie oświadczeń w zakresie stosowania 
konwencji. W związku z tym Republika Austrii i Rzeczpospolita Polska powinny złożyć oświadczenia 
dopuszczone na mocy jej postanowień, jakie uznają za stosowne i niezbędne. 

(10)  Zjednoczone Królestwo oraz Irlandia są związane rozporządzeniem (WE) nr 593/2008 i w związku z 
powyższym biorą udział w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji. 

(11)  Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, który załączony jest do Traktatu o Unii 
Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i 
nie jest nią związana ani jej nie stosuje, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym Rada upoważnia Królestwo Belgii i Rzeczpospolitą Polską do ratyfikowania, a Republikę Austrii do przystą
pienia do budapeszteńskiej konwencji w sprawie umowy przewozu ładunków w żegludze śródlądowej (CMNI). 

Tekst konwencji jest dołączony do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Republika Austrii i Rzeczpospolita Polska składają odpowiednie oświadczenia dopuszczone na mocy postanowień 
konwencji budapeszteńskiej. 

Artykuł 3 

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

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Austrii i Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
J. ASSELBORN 

Przewodniczący  
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