
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 14 kwietnia 2011 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Regionalnej konwencji w sprawie 
paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia 

(2013/93/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Regionalna konwencja w sprawie paneurośródziemno
morskich preferencyjnych reguł pochodzenia (zwana 
dalej „Konwencją”) ma na celu zastąpienie protokołów 
w sprawie reguł pochodzenia obowiązujących obecnie 
w państwach strefy paneurośródziemnomorskiej. 

(2) Poprzez Konwencję uczestnicy procesu stabilizacji 
i stowarzyszenia zostali włączeni do paneurośródziemno
morskiego systemu kumulacji pochodzenia. 

(3) W dniu 26 listopada 2009 r. Rada upoważniła Komisję 
do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Konwencji 
z państwami EFTA, z uczestnikami procesu barceloń
skiego, uczestnikami procesu stabilizacji i stowarzyszenia 
oraz z Wyspami Owczymi. 

(4) W dniu 9 grudnia 2009 r. ministrowie ds. handlu państw 
eurośródziemnomorskich przyjęli tekst Konwencji 
podczas konferencji w Brukseli. 

(5) Konwencja powinna zostać podpisana, a dołączona 
deklaracja powinna zostać zatwierdzona, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej 
podpisanie Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziem
nomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia, z zastrzeżeniem 
jej zawarcia ( 1 ). 

Artykuł 2 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej dekla
rację zawartą w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania, w imieniu 
Unii Europejskiej, Konwencji, z zastrzeżeniem jej zawarcia, oraz 
do przedstawienia deklaracji zawartej w załączniku do niniejszej 
decyzji. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Rady 

FAZEKAS S. 
Przewodniczący
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( 1 ) Tekst Konwencji zostanie opublikowany razem z decyzją o jej 
zawarciu.



ZAŁĄCZNIK 

DEKLARACJA 

Unia Europejska oświadcza, że odniesienie do Kosowa nie przesądza o stanowisku państw członkowskich 
Unii Europejskiej ani o jakimkolwiek stanowisku Unii Europejskiej w sprawie statusu Kosowa, ani o prawie 
państw członkowskich Unii Europejskiej do kształtowania swoich stosunków z Kosowem.
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