
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2017/446 

z dnia 3 marca 2017 r. 

w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu z 2015 r. zmieniającego załącznik do 
Porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi 

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), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją 80/271/EWG (2) Rada zatwierdziła zawarcie Porozumienia GATT w sprawie handlu samolotami 
cywilnymi (zwane dalej „Porozumieniem”). 

(2)  Sygnatariusze Porozumienia, za pośrednictwem swoich przedstawicieli, zgodzili się w dniu 5 listopada 2015 r. 
w Genewie na poddanie akceptacji Protokołu z 2015 r. zmieniającego załącznik do porozumienia w sprawie 
handlu samolotami cywilnymi (zwanego dalej „Protokołem”), transponującego do załącznika do Porozumienia 
zmiany wprowadzone w wersji zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów z 2007 r. 

(3)  Protokół powinien zostać zatwierdzony, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Protokół z 2015 r. zmieniający załącznik do Porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi zostaje niniejszym 
zatwierdzony w imieniu Unii. 

Tekst Protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby umocowane, w imieniu Unii, do złożenia instrumentu akceptacji 
w celu wyrażenia zgody Unii na związanie się Protokołem (3). 
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(1) Zgoda z dnia 15 lutego 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Decyzja Rady 80/271/EWG z dnia 10 grudnia 1979 r. dotycząca zawarcia wielostronnych porozumień wynikających z negocjacji 

handlowych w latach 1973–1979 (Dz.U. L 71 z 17.3.1980, s. 1). 
(3) Data wejścia w życie Protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady. 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2017 r. 

W imieniu Rady 
M. FARRUGIA 

Przewodniczący  
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