
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2017/1937 

z dnia 11 lipca 2017 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Transportową 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91 i art. 100 ust. 2 w związku 
z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 12 czerwca 2008 r. oraz w dniu 9 października 2009 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia 
w imieniu Unii negocjacji z Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, 
Kosowem *, Czarnogórą i Republiką Serbii (zwanymi dalej „Stronami Europy Południowo-Wschodniej”) w sprawie 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową. 

(2) Negocjacje te zostały pomyślnie zakończone parafowaniem Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową 
(zwanego dalej „Traktatem o Wspólnocie Transportowej”) przez wszystkie jej strony. 

(3) Traktat o Wspólnocie Transportowej sprzyja rozwojowi transportu między Unią a Stronami Europy Południowo- 
Wschodniej na podstawie przepisów unijnego dorobku prawnego. 

(4) Podpisanie Traktatu o Wspólnocie Transportowej nie przesądza o stanowisku państw członkowskich co do statusu 
Kosowa, które zostanie ustalone zgodnie z ich praktyką krajową i prawem międzynarodowym. Żadne postano
wienie, żadne sformułowanie ani żadna definicja użyte w niniejszej decyzji lub w Traktacie o Wspólnocie Trans
portowej, w tym w załącznikach i protokołach do niego, nie stanowią uznania Kosowa przez Unię za niepodległe 
państwo ani nie stanowią uznania Kosowa za taki podmiot przez poszczególne państwa członkowskie, chyba że 
dokonały one już tego kroku. 

(5) W przypadku otrzymywania dokumentów wydanych przez władze Kosowa na podstawie Traktatu o Wspólnocie 
Transportowej mogą mieć zastosowanie wewnętrzne procedury państw członkowskich. 

(6) Należy podpisać Traktat o Wspólnocie Transportowej. 

(7) Aby możliwe było czerpanie korzyści wynikających z Traktatu o Wspólnocie Transportowej możliwie jak najszyb
ciej, Traktat powinien być stosowany tymczasowo, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego wejścia 
w życie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Europejskiej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową, 
z zastrzeżeniem jego zawarcia.
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* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 
(1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.



 

Tekst Traktatu o Wspólnocie Transportej dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Traktatu o Wspólnocie Transportowej w imieniu Unii. 

Artykuł 3 

Traktat o Wspólnocie Transportowej stosuje się tymczasowo, zgodnie z jego art. 41 ust. 3, począwszy od dnia jego 
podpisania, w oczekiwaniu na jego wejście w życie. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2017 r. 

W imieniu Rady 

M. MAASIKAS 
Przewodniczący
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