
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2020/1067 

z dnia 13 lipca 2020 r. 

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a 
Konfederacją Szwajcarską w ramach negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w sprawie 

zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku 
z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2019/1864 (2) Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Kon
federacja Szwajcarską w ramach negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji Szwaj
carii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego (zwane dalej „porozumieniem”) zostało podpisane w dniu 
9 grudnia 2019 r., z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie. 

(2) Niniejsza decyzja Rady dotyczy wyłącznie polityki handlowej Unii i wprowadza w życie porozumienie w związku z 
negocjacjami prowadzonymi na podstawie art. XXVIII GATT 1994, do czego Unia jest uprawniona na mocy poro
zumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu. 

(3) Porozumienie powinno zostać zatwierdzone, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w ramach negocjacji na pod
stawie art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego 
zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii. 

Tekst porozumienia dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w porozumieniu (3). 

(1) Zgoda z dnia 17 czerwca 2020 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Decyzja Rady (UE) 2019/1864 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie 

wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w ramach negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w 
sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego (Dz.U. L 289 z 8.11.2019, s. 1). 

(3) Data wejścia w życie porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady. 
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Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2020 r.  

W imieniu Rady 
J. BORRELL FONTELLES 

Przewodniczący     
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