
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2015/2443 

z dnia 11 grudnia 2015 r. 

w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady 
Stowarzyszenia utworzonej na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i 
Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a 

Republiką Mołdawii, z drugiej strony, w odniesieniu do tytułu V Układu o stowarzyszeniu 

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)  W art. 464 ust. 3 i 4 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii 
Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (1) 
(zwanego dalej „Układem”) przewidziano tymczasowe stosowanie części Układu. 

(2)  W art. 3 decyzji Rady 2014/492/UE (2) wskazano części Układu, które mają być stosowane tymczasowo. 

(3)  W art. 462 Układu przewidziano, że stosowanie tytułu V (Handel i zagadnienia związane z handlem) Układu na 
tych obszarach Republiki Mołdawii, nad którymi rząd Republiki Mołdawii nie sprawuje skutecznej kontroli, 
rozpocznie się z chwilą zapewnienia przez Republikę Mołdawii pełnego wykonania i egzekwowania tytułu V na 
całym jej terytorium. 

(4)  W art. 462 Układu przewidziano również, że Rada Stowarzyszenia ma przyjąć decyzję w sprawie terminu 
zapewnienia pełnego wykonania i egzekwowania tytułu V Układu na całym terytorium Republiką Mołdawii. 

(5)  Republika Mołdawii powiadomiła Komisję Europejską, że będzie mogła zapewnić pełne wykonanie i 
egzekwowanie tytułu V Układu na całym swoim terytorium od dnia 1 stycznia 2016 r. 

(6)  Konieczne jest monitorowanie i regularne dokonywanie przeglądu stosowania tytułu V Układu w odniesieniu do 
całego terytorium Republiki Mołdawii. 

(7)  Należy zatem określić stanowisko Unii w odniesieniu do stosowania tytułu V Układu na całym terytorium 
Republiki Mołdawii, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Stanowisko, jakie Unia ma zająć w Radzie Stowarzyszenia utworzonej zgodnie z art. 434 Układu o stowarzyszeniu 
między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, w odniesieniu do pełnego wykonania i egzekwowania oraz stosowania tytułu V 
(Handel i zagadnienia związane z handlem) Układu na całym terytorium Republiki Mołdawii opiera się na projekcie 
decyzji Rady Stowarzyszenia załączonym do niniejszej decyzji. 
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(1) Dz.U. L 260 z 30.8.2014, s. 4. 
(2) Decyzja Rady 2014/492/UE z dnia 16 czerwca 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 Republiką Mołdawii, z drugiej strony (Dz.U. L 260 z 30.8.2014, s. 1). 



2. Przedstawiciele Unii w Radzie Stowarzyszenia mogą, bez konieczności przyjęcia przez Radę kolejnej decyzji, 
uzgodnić niewielkie zmiany techniczne do projektu decyzji. 

Artykuł 2 

W terminie ośmiu miesięcy od wejścia w życie niniejszej decyzji, a następnie raz w roku, Komisja Europejska przedkłada 
Radzie sprawozdanie ze stosowania tytułu V Układu na całym terytorium Republiki Mołdawii. Jeżeli Republika Mołdawii 
przestanie zapewniać pełne wykonanie i egzekwowanie tytułu V Układu w odniesieniu do tych obszarów Republiki 
Mołdawii, nad którymi nie sprawuje skutecznej kontroli, na podstawie decyzji przyjętej zgodnie z art. 218 ust. 9 
Traktatu przedstawiciele Unii w Radzie Stowarzyszenia mogą wezwać Radę Stowarzyszenia do rozważenia dalszego 
stosowania tytułu V Układu na takich obszarach. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r. 

W imieniu Rady 
F. BAUSCH 

Przewodniczący  
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PROJEKT 

DECYZJA NR 1/2015 RADY STOWARZYSZENIA UE–REPUBLIKA MOŁDAWII 

z dnia … 2015 r. 

w sprawie stosowania tytułu V Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską 
Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 

Mołdawii, z drugiej strony, na całym terytorium Republiki Mołdawii 

RADA STOWARZYSZENIA, 

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (1) w szczególności jego art. 462, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 464 Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 
oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (zwanego dalej 
„Układem”) niektóre części Układu stosuje się tymczasowo od dnia 1 września 2014 r. 

(2)  Republika Mołdawii powiadomiła Komisję Europejską, że będzie mogła zapewnić pełne wykonanie i 
egzekwowanie tytułu V (Handel i zagadnienia związane z handlem) Układu na całym swoim terytorium od dnia 
1 stycznia 2016 r. 

(3)  Rada Stowarzyszenia winna regularnie dokonywać przeglądu stosowania tytułu V (Handel i zagadnienia związane 
z handlem) Układu na całym terytorium Republiki Mołdawii. 

(4)  Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu monitoruje stosowanie tytułu V 
(Handel i zagadnienia związane z handlem) Układu na całym terytorium Republiki Mołdawii oraz regularnie 
przedkłada sprawozdania Radzie Stowarzyszenia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Tytuł V (Handel i zagadnienia związane z handlem) Układu o stowarzyszeniu o stowarzyszeniu między Unią 
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Mołdawii, z drugiej strony ma zastosowanie na całym terytorium Republiki Mołdawii od dnia 1 stycznia 2016 r. 

2. Rada Stowarzyszenia dokonuje przeglądu stosowania tytułu V (Handel i zagadnienia związane z handlem) Układu 
na całym terytorium Republiki Mołdawii w terminie 10 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji, a następnie raz w 
roku. 

3. Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu monitoruje stosowanie tytułu V 
(Handel i zagadnienia związane z handlem), jak wskazano w ust. 1. Komitet Stowarzyszenia przedkłada sprawozdania 
Radzie Stowarzyszenia raz w roku oraz gdy wymagają tego okoliczności. 

4. Tytuł VII (Postanowienia instytucjonalne, ogóle i końcowe) ma zastosowanie w zakresie, w jakim jest on stosowany 
w związku z tytułem V (Handel i zagadnienia związane z handlem) Układu. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w … 

W imieniu Rady Stowarzyszenia 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 260 z 30.8.2014 s.4. 
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