
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (WPZiB) 2016/2360 

z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie podpisania i zawarcia Umowy nabycia i usług wzajemnych między Unią Europejską 
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37, w związku z art. 218 ust. 5 i 6 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Na mocy art. 42 TUE Unia może przeprowadzać operacje wojskowe poza Unią. Istnieje możliwość, by ćwiczenia 
wojskowe służące przygotowaniu do tych operacji także były przeprowadzane poza Unią. 

(2)  Operacje takie mogą wymagać wsparcia logistycznego oraz dostaw i usług na potrzeby dowództwa 
i kontyngentów narodowych, które zostały rozmieszczone i uczestniczą w operacji. Wsparcie to, dostawy i usługi 
nie zawsze mogą zapewnić same państwa członkowskie. 

(3)  Możliwe również, że dowództwo lub kontyngenty narodowe, które zostały rozmieszczone i uczestniczą 
w operacji, zostaną poproszone o zapewnienie wsparcia logistycznego oraz dostaw i usług na rzecz jednostek 
Stanów Zjednoczonych Ameryki obecnych w teatrze działań operacji i będą gotowe takie wsparcie, dostawy 
i usługi zapewnić. 

(4)  Zgodnie z art. 41 ust. 2 TUE wydatki operacyjne wynikające z prowadzonych operacji wojskowych są ponoszone 
przez państwa członkowskie. W świetle tego postanowienia Unia nie może zaciągać zobowiązań, które mogłyby 
mieć skutki finansowe dla państw członkowskich. 

(5)  Mechanizm ATHENA ustanowiony decyzją Rady (WPZiB) 2015/528 (1) jest upoważniony do działania w imieniu 
państw członkowskich w dziedzinie finansowania unijnych operacji wojskowych. 

(6)  W związku z przyjęciem przez Radę dnia 17 listopada 2015 r. decyzji upoważniającej do podjęcia negocjacji, 
Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wynegocjował Umowę nabycia 
i usług wzajemnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (zwaną dalej „umową”). 
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(1) Decyzja Rady (WPZiB) 2015/528 z dnia 27 marca 2015 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów 
operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (ATHENA) oraz uchylająca decyzję 2011/871/WPZiB 
(Dz.U. L 84 z 28.3.2015, s. 39). 



(7)  Zgodnie z art. 5 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do TUE i do TFUE, Dania nie 
uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie 
obronne. W związku z tym Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani nie ma 
ona do niej zastosowania. 

(8)  Umowę tę należy zatwierdzić, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Umowa nabycia i usług wzajemnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zostaje niniejszym 
zatwierdzona w imieniu Unii. 

Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
umowy ze skutkiem wiążącym dla Unii. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2016 r. 

W imieniu Rady 
P. ŽIGA 

Przewodniczący  
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