
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 15 listopada 2013 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Republiką 
Francuską w sprawie stosowania do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy prawodawstwa Unii 
dotyczącego opodatkowania dochodów z oszczędności oraz współpracy administracyjnej 

w dziedzinie opodatkowania 

(2013/671/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 113 i 115 w związku z art. 218 
ust. 5 i art. 218 ust. 8 akapit drugi, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z przepisami decyzji Rady Europejskiej 
2010/718/UE ( 1 ) z dniem 1 stycznia 2012 r. wyspa 
Saint-Barthélemy przestała być regionem najbardziej 
oddalonym Unii Europejskiej i uzyskała status kraju lub 
terytorium zamorskiego, określony w części czwartej 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 
Republika Francuska zobowiązała się zawrzeć umowy, 
które są niezbędne, aby ta zmiana statusu przebiegła 
bez uszczerbku dla interesów Unii, w celu zapewnienia 
między innymi stosowania mechanizmów dyrektywy 
Rady 2011/16/UE ( 2 ) i dyrektywy Rady 2003/48/WE ( 3 ) 
również do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy po 
zmianie jej statusu. 

(2) Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę dnia 
20 października 2011 r. Komisja prowadziła negocjacje 
z Republiką Francuską dotyczące Umowy między Unią 

Europejską a Republiką Francuską w sprawie stosowania 
do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy prawodaw
stwa Unii dotyczącego opodatkowania dochodów 
z oszczędności oraz współpracy administracyjnej w dzie
dzinie opodatkowania (zwanej dalej „Umową”). 

(3) Umowa ma zapewnić stosowanie mechanizmów 
dyrektyw 2011/16/UE i 2003/48/WE, których celem 
jest walka z przypadkami transgranicznych oszustw 
podatkowych oraz uchylania się od opodatkowania, do 
wspólnoty terytorialnej Saint-Barthélemy pomimo 
zmiany jej statusu. 

(4) Należy podpisać Umowę w imieniu Unii, z zastrzeżeniem 
jej zawarcia w późniejszym terminie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii 
Umowy między Unią Europejską a Republiką Francuską 
w sprawie stosowania do wspólnoty terytorialnej Saint-Barthé
lemy prawodawstwa Unii dotyczącego opodatkowania 
dochodów z oszczędności oraz współpracy administracyjnej 
w dziedzinie opodatkowania, z zastrzeżeniem jej zawarcia. 

Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji ( 4 ). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do 
wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Umowy w imieniu Unii.
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( 1 ) Decyzja Rady Europejskiej 2010/718/UE z dnia 29 października 
2010 r. w sprawie zmiany wobec Unii Europejskiej statusu wyspy 
Saint-Barthélemy (Dz.U. L 325 z 9.12.2010, s. 4). 

( 2 ) Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie 
współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca 
dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011, s. 1). 

( 3 ) Dyrektywa Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 
opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych 
odsetek (Dz.U. L 157 z 26.6.2003, s. 38). 

( 4 ) Tekst Umowy zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jej 
zawarcia.



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2013 r. 

W imieniu Rady 

R. ŠADŽIUS 
Przewodniczący
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