
I 

(Akty ustawodawcze) 

DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2018/599 

z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

zmieniająca decyzję 2003/76/WE ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu 
załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych 

wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając j Protokół nr 37 w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS oraz w sprawie Funduszu 
Badawczego Węgla i Stali załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 2 akapit pierwszy, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali wygasł w dniu 23 lipca 2002 r. zgodnie z jego art. 97. 
Wszystkie aktywa i pasywa Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zostały przekazane Unii Europejskiej w dniu 
24 lipca 2002 r. 

(2)  Protokół nr 37 uwzględnia pragnienie wykorzystania funduszy EWWiS do celów badań w sektorach związanych 
z przemysłem węgla i stali, a w związku z tym także konieczność określenia w tym celu pewnych zasad. Art. 1 
ust. 1 Protokołu nr 37 stanowi, że wartość netto aktywów i pasywów, tak jak wykazane są one w bilansie 
EWWiS z dnia 23 lipca 2002 r., uznaje się za majątek przeznaczony do celów badań w sektorach związanych 
z przemysłem węgla i stali, określony jako „EWWiS w likwidacji”. Po zakończeniu likwidacji ma być on określany 
jako „Majątek Funduszu Badawczego Węgla i Stali”. 

(3)  Protokół nr 37 przewiduje również, że dochód z majątku określonego jako „Fundusz Badawczy Węgla i Stali” ma 
być wykorzystywany jedynie do celów badań prowadzonych poza ramowym programem badawczym, 
w sektorach związanych z przemysłem węgla i stali, zgodnie z postanowieniami Protokołu nr 37 i aktów 
przyjętych na jego podstawie. 

(4)  Dnia 1 lutego 2003 r. Rada przyjęła decyzję 2003/76/WE (2) ustanawiającą wspólne priorytety w zakresie 
wdrażania Protokołu nr 37. 

(5)  Ze względu na wyjątkowy spadek dochodów z majątku EWWiS w likwidacji przeznaczonego na badania 
w sektorach związanych z przemysłem węgla i stali z powodu niskich stóp procentowych na rynkach 
kapitałowych w ostatnich latach, konieczna jest zmiana przepisów dotyczących anulowania zobowiązań zaciąg
niętych w ramach programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (zwanego dalej „programem”), aby 
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(1) Zgoda z dnia 13 marca 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Decyzja Rady 2003/76/WE z dnia 1 lutego 2003 r. ustanawiająca środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu 
Badawczego Węgla i Stali (Dz.U. L 29 z 5.2.2003, s. 22). 



umożliwić udostępnienie kwot odpowiadającym tym anulowanym na zobowiązania w ramach programu. 
Ponadto kwoty odpowiadające zobowiązaniom anulowanym od dnia 24 lipca 2002 r., powinny również zostać 
udostępnione Funduszowi Badawczemu Węgla i Stali. 

(6)  Z tego samego powodu należy również zmienić przepisy dotyczące kwot odzyskanych w ramach programu, aby 
umożliwić ich przenoszenie w ramach programu zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (1) dotyczącymi dochodów przeznaczonych na 
określony cel. 

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/76/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2003/76/WE wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 4 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Niewykorzystany przychód i środki uzyskane z tego przychodu nadal dostępne w dniu 31 grudnia danego 
roku, jak również kwoty odzyskane, przenoszone są automatycznie na kolejny rok. Środki te nie mogą być 
przenoszone do innych pozycji budżetu. 

5. Środki budżetowe odpowiadające anulowanym zobowiązaniom ulegają automatycznemu wygaśnięciu 
z końcem każdego roku budżetowego. Rezerwy na zobowiązania uwolnione w wyniku anulowania udostępniane są 
Funduszowi Badawczemu Węgla i Stali.”;  

2) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 4a 

Kwota odpowiadająca zobowiązaniom anulowanym od dnia 24 lipca 2002 r. zgodnie z art. 4 ust. 5 zostanie 
udostępniona Funduszowi Badawczemu Węgla i Stali w dniu 10 maja 2018 r.”. 

Artykuł 2 

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

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 16 kwietnia 2018 r. 

W imieniu Rady 
R. PORODZANOV 

Przewodniczący  
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
(Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 
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