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(Akty ustawodawcze) 

DECYZJE 

DECYZJA RADY NR 528/2012/UE 

z dnia 24 września 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2001/822/WE w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze 
Wspólnotą Europejską („decyzję o stowarzyszeniu zamorskim”) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 203, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

po konsultacji z Parlamentem Europejskim, 

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzja Rady Europejskiej 2010/718/UE z dnia 
29 października 2010 r. w sprawie zmiany wobec Unii 
Europejskiej statusu wyspy Saint-Barthélemy ( 1 ) zmienia 
Traktat, w szczególności załącznik II do Traktatu, 
poprzez włączenie wyspy Saint-Barthélemy do wykazu 
krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się 
postanowienia części czwartej Traktatu. 

(2) Decyzja Rady 2001/822/WE ( 2 ) ustanawia ramy prawne 
dla promowania gospodarczego i społecznego rozwoju 
krajów i terytoriów zamorskich (zwanych dalej „KTZ”) 
oraz zacieśnienia stosunków gospodarczych między 
nimi a Unią. Załącznik I A do decyzji 2001/822/WE 
zawiera wykaz KTZ objętych stowarzyszeniem zgodnie 
z art. 1 ust. 2 tej decyzji. 

(3) Decyzję 2001/822/WE stosuje się do dnia 31 grudnia 
2013 r. Należy zatem zmienić załącznik I A do tej 
decyzji w celu uwzględnienia zmiany wobec Unii statusu 
wyspy Saint-Barthélemy, która z dniem 1 stycznia 2012 r. 
stała się jednym z terytoriów zamorskich. 

(4) Decyzję 2010/718/UE stosuje się od dnia 1 stycznia 
2012 r. Należy zatem zastosować wobec wyspy Saint- 
Barthélemy, od dnia 1 stycznia 2012 r., środki określone 
w decyzji 2001/822/WE, które są korzystne dla KTZ 
i które nie nakładają na nie obowiązków innych niż te, 
które są związane ze współpracą na rzecz finansowania 
rozwoju. W tym kontekście Francja zobowiązała się do 
wstrzymania się od wniosku o przyznanie wyspie Saint- 
Barthélemy pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
w ramach programowania finansowego na lata 
2007–2013, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku I A do decyzji 2001/822/WE, między tiret doty
czącym Saint-Pierre i Miquelon a tiret dotyczącym Aruby, 
dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— Saint-Barthélemy,”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Art. 1–9, art. 34, 35 i 38, art. 39 ust. 1 i 7, art. 45 ust. 1, art. 
45 ust. 2 lit. a) i art. 45 ust. 3, art. 57 i 58 decyzji 
2001/822/WE stosuje się do wyspy Saint-Barthélemy od dnia 
1 stycznia 2012 r.
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( 1 ) Dz.U. L 325 z 9.12.2010, s. 4. 
( 2 ) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1.



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2012 r. 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący
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