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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 3 marca 2005 r.

dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki
Wietnamu w sprawie dostępu do rynku

(2005/244/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z jego
art. 300 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja, w związku z przystąpieniem Wietnamu do WTO, wynegocjowała w imieniu Wspólnoty
dwustronną umowę w sprawie wcześniejszego wprowadzenia w życie zobowiązań dotyczących
dostępu do rynku.

(2) Umowa została parafowana dnia 3 grudnia 2004 r.

(3) Aby zapewnić skuteczność tej umowy, mającej charakter tymczasowy i opartej na modelu sui generis,
konieczne jest, by weszła ona w życie tak szybko, jak to możliwe. Zawarcie tej umowy, zgodnie
z prawem wspólnotowym i jego wykładnią dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości, nie narusza
w żaden sposób podziału uprawnień pomiędzy Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi.

(4) Umowa powinna zostać zatwierdzona w imieniu Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalis-
tycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku.

Tekst umowy jest załączony do niniejszej decyzji.
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Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym uprawniony do wyznaczenia osoby umocowanej do podpisania
umowy w imieniu Wspólnoty, aby stała się ona wiążąca dla Wspólnoty.

Artykuł 3

Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93
z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych
z państw trzecich (1) środki przewidziane w art. 5 ust. 1 umowy, które polegają na ponownym stosowaniu
kontyngentów na wyroby włókiennicze i odzieżowe w przypadku niewypełnienia przez Wietnam zobo-
wiązań określonych w art. 2, 3 i 4 umowy oraz w ust. 9 porozumienia w formie wymiany listów,
parafowanego dnia 15 lutego 2003 r.

Przepisy niniejszej decyzji zatwierdzającej umowę mają pierwszeństwo przed przepisami rozporządzenia
(EWG) nr 3030/93 w zakresie, w jakim dotyczą one tego samego przedmiotu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2005 r.

W imieniu Rady
F. BILTGEN

Przewodniczący

PLL 75/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2200/2004 (Dz.U.
L 374 z 22.12.2004, str. 1).


