
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 6 grudnia 2012 r. 

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Brazylią 
zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. 
w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego przewidzianej 
na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. oraz Porozumienia w formie wymiany 
listów między Unią Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego 

mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. 

(2012/792/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 25 maja 2009 r. Rada upoważniła Komisję do 
rozpoczęcia negocjacji na mocy art. XXVIII GATT 
z 1994 r. w celu renegocjowania koncesji w odniesieniu 
do linii taryfowych dotyczących mięsa drobiowego 
zgodnie z rozdziałem 16 Nomenklatury scalonej przewi
dzianej w art. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 
z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury tary
fowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy 
Celnej ( 1 ) („CN”). 

(2) Negocjacje te zakończyły się zawarciem porozumień 
w formie wymiany listów parafowanych z Tajlandią 
w dniu 22 listopada 2011 r. i z Brazylią w dniu 
7 grudnia 2011 r. (zwanych dalej „porozumieniami”). 

(3) Zgodnie z decyzją Rady 2012/231/UE z dnia 23 kwietnia 
2012 r. ( 2 ) porozumienia zostały podpisane w imieniu 
Unii w dniu 26 czerwca 2012 r. z Brazylią oraz 
w dniu 18 czerwca 2012 r. z Tajlandią. 

(4) Porozumienia należy zatwierdzić, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Euro
pejską a Brazylią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego 
w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie 
zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa 
drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej 
do GATT z 1994 r. oraz Porozumienie w formie wymiany 
listów między Unią Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII 
Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 
z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do prze
tworzonego mięsa drobiowego przewidzianej na liście konce
syjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. zostają niniejszym 
zatwierdzone w imieniu Unii. 

Teksty porozumień dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do doko
nania w imieniu Unii powiadomień przewidzianych w porozu
mieniach. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przy
jęciu. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2012 r. 

W imieniu Rady 

S. CHARALAMBOUS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 117 z 1.5.2012, s. 1.
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