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BESLUT
RÅDETS BESLUT nr 528/2012/EU
av den 24 september 2012
om ändring av beslut 2001/822/EG om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna
med Europeiska gemenskapen (ULT-beslut)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(3)

Beslut 2001/822/EG gäller till och med den 31 december
2013. Bilaga I A till det beslutet måste därför ändras för
att beakta ändringen av Saint-Barthélemys ställning i för
hållande till unionen, som innebar att Saint-Barthélemy
den 1 januari 2012 fick ställning som utomeuropeiskt
territorium.

(4)

Beslut 2010/718/EU har tillämpats sedan den 1 januari
2012. De bestämmelser i beslut 2001/822/EG som främ
jar ULT och som inte ålägger dessa några skyldigheter
utom dem som rör samarbetet för utvecklingsfinansiering
bör därför tillämpas på Saint-Barthélemy från och med
den 1 januari 2012. Frankrike har i detta avseende för
bundit sig att inte begära stöd från Europeiska utveck
lingsfonden till Saint-Barthélemy under programperioden
2007–2013.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 203,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio
nella parlamenten,

efter att ha hört Europaparlementet,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

(2)

(1 )

Genom Europeiska rådets beslut 2010/718/EU av den
29 oktober 2010 om ändring av ön Saint-Barthélemys
ställning i förhållande till Europeiska unionen (1) ändras
fördraget, särskilt bilaga II, genom att ön Saint-Barthé
lemy förs upp på förteckningen över de utomeuropeiska
länder och territorier som omfattas av bestämmelserna i
fjärde delen i fördraget.

Rådets beslut 2001/822/EG (2) fastställer den rättsliga ra
men för främjandet av den ekonomiska och sociala ut
vecklingen i de utomeuropeiska länderna och territori
erna (nedan kallade ULT) och förstärkningen av de eko
nomiska förbindelserna mellan ULT och unionen. I bilaga
I A till beslut 2001/822/EG upprättas en förteckning
över de ULT som omfattas av associeringen i enlighet
med artikel 1.2 i det beslutet.

EUT L 325, 9.12.2010, s. 4.
(2) EGT L 314, 30.11.2001, s. 1.

I bilaga I A till beslut 2001/822/EG ska följande strecksats
införas mellan strecksatsen avseende ”Saint-Pierre och Miquelon”
och strecksatsen avseende ”Aruba”:

”— Saint-Barthélemy”.

Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentligg
jorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 1–9, 34, 35, 38, 39.1, 39.7, 45.1, 45.2 a, 45.3, 57
och 58 i beslut 2001/822/EG ska tillämpas på Saint-Barthélemy
från och med den 1 januari 2012.
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Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 september 2012.
På rådets vägnar
A. D. MAVROYIANNIS

Ordförande

29.9.2012

