
DECYZJA RADY 

z dnia 12 września 2011 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania zmienionego 
Statutu oraz Regulaminu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku 

(2011/664/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 3 i 4 w związku z art. 
218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Po kilku rundach negocjacji Szefowie Delegacji Między
narodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku (zwanej dalej 
„Grupą”) w dniu 14 lipca 2011 r. uzgodnili tekst zmian 
do Statutu i Regulaminu Grupy. 

(2) Unia jest członkiem Grupy. 

(3) Państwa członkowskie Unii, które były członkami Grupy, 
przesłały powiadomienia o wycofaniu się i wycofały się 
z Grupy z dniem 1 lipca 2011 r. 

(4) Przyjęcie zmienionego Statutu i Regulaminu Grupy jest 
niezbędne do potwierdzenia nowej siedziby Grupy oraz 
zapewnienia jednoznacznych postanowień dotyczących 
statusu Unii w ramach Grupy, jak również do dostoso
wania struktury organizacyjnej, wkładów budżetowych 
oraz procedur podejmowania decyzji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii do podpisania 
zmienionego Statutu i Regulaminu Międzynarodowej Grupy 
Badawczej ds. Kauczuku (zwanej dalej „Grupą”), w formie 

uzgodnionej przez Szefów Delegacji podczas posiedzenia 
w dniu 14 lipca 2011 r. w Singapurze, z zastrzeżeniem ich 
zawarcia. 

Artykuł 2 

Zmieniony Statut i Regulamin stosuje się tymczasowo ( 1 ) do 
czasu zakończenia procedur niezbędnych do ich zawarcia. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przez Komisję poprzez 
wysłanie Grupie listu potwierdzającego zgodę Unii na tekst 
zmienionego Statutu i Regulaminu i powiadamiającego 
o tymczasowym stosowaniu przez Unię zmienionego Statutu 
i Regulaminu do czasu zakończenia procedur niezbędnych do 
ich zawarcia. 

Komisja jest także upoważniona do złożenia do Sekretarza 
Generalnego Grupy deklaracji o kompetencjach dołączonej do 
niniejszej decyzji zgodnie z art. XVI ust. 2 zmienionego Statutu. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 września 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. DOWGIELEWICZ 
Przewodniczący
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( 1 ) Data rozpoczęcia tymczasowego stosowania zmienionego Statutu 
i Regulaminu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.



Deklaracja Unii Europejskiej zgodnie z art. XVI ust. 2 Statutu 

Zgodnie z art. XVI ust. 2 Statutu Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Kauczuku niniejsza deklaracja 
określa kompetencje przekazane Unii Europejskiej przez jej państwa członkowskie w dziedzinach regulo
wanych Statutem. 

Unia Europejska deklaruje, że zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia Europejska ma 
wyłączne kompetencje w sprawach dotyczących handlu międzynarodowego w ramach jej wspólnej polityki 
handlowej, łącznie z tworzeniem statystyk. 

Zakres i sposób wykonywania przez Unię Europejską jej kompetencji podlega z natury rzeczy ciągłym 
zmianom; Unia Europejska będzie zatem w miarę potrzeb uzupełniać lub zmieniać niniejszą deklarację 
zgodnie z art. XVI ust. 2 Statutu.
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