
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2016/2087 

z dnia 14 listopada 2016 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów 
między Unią Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami 

rolnymi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przewiduje, że umawiające się strony zobowiązują 
się kontynuować wysiłki w celu osiągnięcia stopniowej liberalizacji handlu rolnego. 

(2)  Dnia 24 kwietnia 2012 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia, na podstawie art. 19 Porozumienia 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, negocjacji z Islandią w celu osiągnięcia większego stopnia liberalizacji 
dwustronnej wymiany handlowej produktami rolnymi. W dniu 17 września 2015 r. pomyślnie zakończono 
negocjacje i parafowano Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islandią w sprawie 
dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi (zwane dalej „Porozumieniem”). 

(3)  Należy zatem podpisać Porozumienie w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią 
Europejską a Islandią w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi, z zastrzeżeniem jego 
zawarcia (1). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Porozumienia w imieniu Unii. 
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(1) Tekst Porozumienia zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym wraz z decyzją w sprawie jego zawarcia. 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2016 r. 

W imieniu Rady 
G. MATEČNÁ 

Przewodniczący  
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