
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2021/524 

z dnia 22 marca 2021 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią 
Europejską a Islamską Republiką Pakistanu na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie 
taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich 
kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie 

wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej 

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) W dniu 15 czerwca 2018 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji na podstawie art. XXVIII Układu 
ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych znajdu
jących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii. 

(2) Negocjacje z Pakistanem zakończono, a w dniu 25 stycznia 2021 r. parafowano Porozumienie w formie wymiany 
listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Pakistanu na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie 
taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów tary
fowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa 
z Unii Europejskiej (zwane dalej „porozumieniem”). 

(3) Należy podpisać porozumienie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską 
a Islamską Republiką Pakistanu na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 
z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście 
koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem zawarcia 
przedmiotowego porozumienia (1). 

(1) Tekst porozumienia zostanie opublikowany wraz z decyzją o jego zawarciu.
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Artykuł 2 

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

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2021 r.  

W imieniu Rady 
J. BORRELL FONTELLES 

Przewodniczący     
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