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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską
a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim
Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy, dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zastąpienia
Protokołów 1 i 2 do Przejściowego układu stowarzyszeniowego pomiędzy WE a Autonomią

Palestyńską

(2005/4/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 133 w powiązaniu z art. 300 ust. 2
zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 12 Eurośródziemnomorskiego przejściowego
układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany hand-
lowej i współpracy ustanawiającego stowarzyszenie
pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony,
a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP), na rzecz
Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy
Gazy (zwanej dalej „Autonomią Palestyńską”), z drugiej
strony (1) (zwanego dalej „przejściowym układem stowa-
rzyszeniowym”), obowiązującego od dnia 1 lipca 1997 r.,
stanowi, iż Wspólnota oraz Autonomia Palestyńska stop-
niowo wprowadzają większy poziom liberalizacji, między
innymi, wymiany handlowej w zakresie produktów
rolnych. Ponadto art. 14 stanowi również, że począwszy
od dnia 1 stycznia 1999 r., Wspólnota i Autonomia
Palestyńska dokonują oceny sytuacji w celu określenia,
jakie środki powinny zostać zastosowane przez Wspól-
notę i Autonomię Palestyńską, począwszy od dnia
1 stycznia 2000 r., aby zrealizować cel określony we
wcześniej cytowanym art. 12.

(2) Komisja, w imieniu Wspólnoty, uczestniczyła w negocja-
cjach w sprawie Porozumienia w formie wymiany listów
w celu zastąpienia Protokołów 1 i 2 do Przejściowego
układu stowarzyszeniowego.

(3) Należy zatem przyjąć środki niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy zgodnie z decyzją Rady
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy-
znanych Komisji (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie
w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską
a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Auto-
nomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie
Gazy dotyczące wzajemnych środków liberalizacji oraz zastą-
pienia Protokołów 1 i 2 do Przejściowego układu stowarzysze-
niowego pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją
Wyzwolenia Palestyny.

Tekst Porozumienia stanowi Załącznik do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Środki niezbędne dla wprowadzenia w życie Protokołów 1 i 2
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 3.
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(1) Dz.U. L 187 z 16.7.1997, str. 3. (2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.



Artykuł 3

1. Komisję wspierają komitety ustanowione na mocy odpo-
wiednich przepisów rozporządzeń w sprawie wspólnej organi-
zacji rynków lub Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony na
mocy art. 248a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92
z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Celny (1).

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się
art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres, o którym mowa w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE
ustala się na jeden miesiąc.

3. Komitety uchwalają ich regulamin wewnętrzny.

Artykuł 4

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna-
czenia osoby uprawnionej do podpisania Porozumienia, aby
stało się wiążące dla Wspólnoty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r.

W imieniu Rady
C. VEERMAN

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 60/2004 (Dz.U. L 9 z
15.1.2004, str. 8).


