
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 12 lipca 2011 r. 

w sprawie podpisania i zawarcia Układu monetarnego między Unią Europejską a Republiką 
Francuską dotyczącego utrzymania euro jako waluty we Wspólnocie Saint-Barthélemy 

w związku ze zmianą jej statusu wobec Unii Europejskiej 

(2011/433/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 219 ust. 3, 

uwzględniając decyzję Rady z dnia 13 kwietnia 2011 r. 
w sprawie ustaleń dotyczących negocjowania układu monetar
nego z Republiką Francuską działającą na rzecz francuskiej 
zbiorowości zamorskiej Saint-Barthélemy, w szczególności jej 
art. 4, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji Rady Europejskiej 2010/718/UE z dnia 
29 października 2010 r. w sprawie zmiany wobec Unii 
Europejskiej statusu wyspy Saint-Barthélemy ( 1 ) przewi
dziano, że z dniem 1 stycznia 2012 r. wyspa Saint- 
Barthélemy przestaje być regionem najbardziej odda
lonym Unii i otrzymuje od tego dnia status kraju lub 
terytorium zamorskiego, określony w części czwartej 
Traktatu. Republika Francuska zobowiązała się zawrzeć 
umowy, które są niezbędne do tego, by zmiana statusu 
przebiegła bez uszczerbku dla interesów Unii. 

(2) Republika Francuska poinformowała instytucje Unii 
o swoim zamiarze utrzymania euro jako jedynej waluty 
we Wspólnocie Saint-Barthélemy. Należy zatem zawrzeć 
układ monetarny. 

(3) Dnia 13 kwietnia 2011 r. Rada upoważniła Komisję do 
podjęcia negocjacji w celu zawarcia układu monetarnego 
z Republiką Francuską, działającą na rzecz francuskiej 
zbiorowości zamorskiej Saint-Barthélemy, oraz do 
pełnego włączenia Europejskiego Banku Centralnego 
w negocjacje oraz do zasięgnięcia jego opinii 
w sprawach objętych jego zakresem kompetencji. Układ 
monetarny między Unią Europejską a Republiką Fran
cuską dotyczący utrzymania euro jako waluty we Wspól
nocie Saint Barthélemy w związku ze zmianą jej statusu 
wobec Unii Europejskiej (zwany dalej „Układem”) został 
parafowany dnia 30 maja 2011 r. 

(4) Układ ten należy podpisać i zawrzeć, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Układ mone
tarny między Unią Europejską a Republiką Francuską dotyczący 
utrzymania euro jako waluty we Wspólnocie Saint-Barthélemy 
w związku ze zmianą jej statusu wobec Unii Europejskiej 
(zwany dalej „Układem”). 

2. Tekst Układu jest dołączony do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do 
wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Układu w celu związania nim Unii. 

Artykuł 3 

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia, 
o którym mowa w art. 11 Układu.
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( 1 ) Dz.U. L 325 z 9.12.2010, s. 4.



Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2011 r. 

W imieniu Rady 

J. VINCENT-ROSTOWSKI 
Przewodniczący
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