
DECYZJA RADY 

z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Australią 
na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 
(GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii 

w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej 

(2011/768/UE) 

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 lit. a) ppkt (v), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 29 stycznia 2007 r. Rada upoważniła Komisję 
do rozpoczęcia negocjacji z niektórymi innymi człon
kami Światowej Organizacji Handlu na podstawie art. 
XXIV ust. 6 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych 
i handlu (GATT) z 1994 r. w związku z przystąpieniem 
do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii. 

(2) Negocjacje były prowadzone przez Komisję w ramach 
wytycznych negocjacyjnych przyjętych przez Radę. 

(3) Negocjacje zakończono, a w dniu 15 czerwca 2010 r. 
parafowano Porozumienie w formie wymiany listów 
między Unią Europejską a Australią na podstawie art. 
XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego 
w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. 
odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki 
Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do 
Unii Europejskiej („porozumienie”). 

(4) Porozumienie zostało podpisane w imieniu Unii w dniu 
24 maja 2011 r., z zastrzeżeniem jego zawarcia 
w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 
2011/247/UE ( 1 ). 

(5) Należy zatwierdzić porozumienie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Porozumienie 
w formie wymiany listów między Unią Europejską a Australią 
na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego 
w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące 
się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii 
w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej („porozu
mienie”). 

Tekst porozumienia dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby lub osób umocowanych do dokonania w imieniu 
Unii powiadomienia przewidzianego w porozumieniu ( 2 ). 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 27 października 2011 r. 

W imieniu Rady 

J. MILLER 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 104 z 20.4.2011, s. 1. 

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


