
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2016/1623 

z dnia 1 czerwca 2016 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy 
o Partnerstwie Gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 

strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 3 i 4 oraz art. 209 ust. 2, 
w związku z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje, 

(1)  W dniu 12 czerwca 2002 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji w sprawie umów o partnerstwie 
gospodarczym z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. 

(2)  Negocjacje zostały zakończone, a Umowa o Partnerstwie Gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG (tj. Botswaną, Lesotho, Mozambikiem, Namibią, Suazi 
i Republiką Południowej Afryki), z drugiej strony (zwana dalej „Umową”), została parafowana w dniu 15 lipca 
2014 r. 

(3)  W Umowie o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, 
a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu w dniu 23 
czerwca 2000 r., wezwano do zawarcia zgodnych z przepisami WTO umów o partnerstwie gospodarczym. 

(4)  Art. 113 ust. 3 Umowy przewiduje jej tymczasowe stosowanie przez Unię i państwa SADC UPG do czasu jej 
wejścia w życie. 

(5)  Należy podpisać Umowę w imieniu Unii oraz stosować ją – w odniesieniu do tych elementów, które wchodzą 
w zakres kompetencji Unii – na zasadzie tymczasowej, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej 
zawarcia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy o Partnerstwie Gospodarczym między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony, z zastrzeżeniem 
jej zawarcia. 

2. Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Umowy w imieniu Unii. 
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Artykuł 3 

1. W odniesieniu do tych elementów, które wchodzą w zakres jej kompetencji Unii, Unia tymczasowo stosuje Umowę 
zgodnie z jej art. 113 ust. 3, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej zawarcia. Nie narusza to wynikającego 
z Traktatów podziału kompetencji pomiędzy Unią a jej państwami członkowskimi. 

2. Art. 12 ust. 4 Umowy nie jest tymczasowo stosowany przez Unię. 

3. Komisja publikuje zawiadomienie określające datę rozpoczęcia tymczasowego stosowania Umowy. 

Artykuł 4 

Umowy nie można interpretować jako przyznającej prawa lub nakładającej obowiązki, na które można bezpośrednio 
powoływać się w sądach lub trybunałach Unii lub państw członkowskich. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 czerwca 2016 r. 

W imieniu Rady 
A.G. KOENDERS 

Przewodniczący  
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