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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie tymczasowego wykonywania przez Wspólnotę Europejską praw i obowiązków
identycznych z prawami i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej

(2007/668/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2
akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 19 marca 2001 r. Rada postanowiła upoważnić
Komisję do podjęcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej
negocjacji w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europej-
skiej do Światowej Organizacji Celnej (1).

(2) Oczekuje się, że na swojej 109./110. sesji w czerwcu
2007 r. Rada Światowej Organizacji Celnej dokona
zmiany Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy
Celnej, tak by umożliwić uniom celnym lub gospodar-
czym, w tym Wspólnocie Europejskiej, uzyskanie człon-
kostwa w Światowej Organizacji Celnej.

(3) Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej powinny
wesprzeć projekt zmiany, która po jej przyjęciu przez
Radę Światowej Organizacji Celnej pozwoliłaby na przy-
stąpienie Wspólnoty do zmienionej Konwencji.

(4) Po wstępnych rozmowach z Światową Organizacją
Celną, Wspólnota Europejska i Światowa Organizacja

Celna zbadały możliwość wykonywania przez Wspólnotę
Europejską praw i obowiązków identycznych z prawami
i obowiązkami członków Światowej Organizacji Celnej
do momentu ratyfikacji zmienionej Konwencji ustanawia-
jącej Radę Współpracy Celnej przez wszystkich członków
Światowej Organizacji Celnej.

(5) Oczekuje się, że Wspólnota Europejska będzie mogła
przyjąć na siebie prawa i obowiązki wynikające
z Konwencji ustanawiającej Radę Współpracy Celnej
w zakresie spraw pozostających w jej kompetencji.

(6) Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej zacho-
wują swój dotychczasowy status w Światowej Organizacji
Celnej.

(7) Zarówno Wspólnota Europejska, jak i jej państwa człon-
kowskie posiadają kompetencje w obszarach objętych
Konwencją ustanawiającą Radę Współpracy Celnej.

(8) W sprawach wchodzących w zakres kompetencji Wspól-
noty Europejskiej musi być określone stanowisko Wspól-
noty Europejskiej. W sprawach wchodzących częściowo
w zakres kompetencji Wspólnoty, państwa członkowskie
Wspólnoty Europejskiej powinny dążyć do przyjęcia
wspólnego stanowiska, tak by zapewnić jedność
zewnętrznej reprezentacji Wspólnoty Europejskiej i jej
państw członkowskich.

(9) Z powyższych względów Rada powinna umożliwić
tymczasowe wykonywanie przez Wspólnotę Europejską
praw i obowiązków identycznych z prawami
i obowiązkami członka Światowej Organizacji Celnej,
w tym zapłacenie składki rocznej,
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(1) Światowa Organizacja Celna została utworzona na mocy Konwencji
ustanawiającej Radę Współpracy Celnej, która została podpisana
dnia 15 grudnia 1950 r. i weszła w życie w 1952 r. W roku
1994 Rada Współpracy Celnej przyjęła roboczą nazwę „Światowa
Organizacja Celna”, która lepiej oddaje jej zakres. Światowa Organi-
zacja Celna liczy obecnie 171 członków.



STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

1. Państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej głosują za
przyjęciem decyzji Rady Światowej Organizacji Celnej, zgodnie
z którą Wspólnocie Europejskiej przyznane są tymczasowo
prawa identyczne z prawami przysługującymi członkom Świa-
towej Organizacji Celnej, na warunkach określonych w tej
decyzji.

2. Wspólnota Europejska przyjmuje określone w decyzji
Rady Światowej Organizacji Celnej prawa i obowiązki iden-
tyczne z prawami i obowiązkami członków Światowej Organi-
zacji Celnej do momentu wejścia w życie zmiany Konwencji
ustanawiającej Radę Współpracy Celnej.

3. Niniejszym upoważnia się Komisję do zakomunikowania
Światowej Organizacji Celnej przyjęcia przez Wspólnotę Euro-

pejską praw i obowiązków identycznych z prawami
i obowiązkami członków Światowej Organizacji Celnej oraz
do przekazania Światowej Organizacji Celnej wymaganej dekla-
racji dotyczącej kompetencji zawartej w załączniku.

4. Od dnia 1 lipca 2007 r. Wspólnota Europejska płaci
roczną składkę na rzecz Światowej Organizacji Celnej służącą
wzmocnieniu prac Światowej Organizacji Celnej i pokryciu
dodatkowych kosztów administracyjnych.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady
A. SCHAVAN

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie dotyczące kompetencji Wspólnoty Europejskiej w sprawach wchodzących w zakres Konwencji
ustanawiającej Radę Współpracy Celnej

Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami, w niniejszym oświadczeniu
określono kompetencje, które państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej przekazały Wspólnocie Europejskiej
w sprawach regulowanych przez Konwencję ustanawiającą Radę Współpracy Celnej.

Wspólnota Europejska oświadcza, że posiada, zgodnie z art. 131–134 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
wyłączną kompetencję w dziedzinie wspólnej polityki handlowej.

Wspólnota Europejska może zawierać umowy międzynarodowe, jeżeli skorzystała już z kompetencji wewnętrznej w celu
przyjęcia środków służących realizacji wspólnych polityk lub jeżeli zawarcie umowy międzynarodowej jest niezbędne dla
osiągnięcia jednego z celów Wspólnoty Europejskiej. Kompetencja zewnętrzna Wspólnoty Europejskiej ma charakter
wyłączny w zakresie, w jakim umowa międzynarodowa wpływa na przepisy wewnątrzwspólnotowe lub zmienia zakres
ich stosowania. W takim przypadku podejmowanie zobowiązań zewnętrznych z udziałem państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych należy do zadań Wspólnoty Europejskiej, a nie państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.
Wykaz środków dotyczących kwestii celnych przyjętych przez Wspólnotę jest zawarty w wykazie instrumentów praw-
nych w załączniku do niniejszej deklaracji.

Wykonywanie kompetencji, które państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej przekazały zgodnie z Traktatami
Wspólnotom Europejskim, ulega z natury rzeczy ciągłym zmianom. W związku z tym Wspólnota Europejska zastrzega
sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia.

Załącznik

PRAWODAWSTWO WE

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny

Decyzja Rady z dnia 17 marca 2003 r. dotycząca przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Protokołu zmian do Między-
narodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego (Konwencja z Kioto) 2003/231/WE

Dyrektywa 2002/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie formalności sprawozda-
wczych dla statków wchodzących do i/lub wychodzących z portów państw członkowskich Wspólnoty

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, str. 1)

Szereg decyzji wspólnych komitetów powoływanych z państwami trzecimi, np. 2006/343/WE: decyzja nr 2/2005
Wspólnego Komitetu UE-Islandia z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniająca Protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji
pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Decyzja Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. dotycząca zawarcia Międzynarodowej Konwencji w sprawie
Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów oraz Protokołu zmian do tej Konwencji

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz
w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1549/2006 z dnia 17 października 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Artykuły 26 i 133 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2505/96 z dnia 20 grudnia 1996 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi
kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3059/95
otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne
i przemysłowe (pierwsza seria 1996)
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem
z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów
subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 518/94, z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami
administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia
prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3677/90 z dnia 13 grudnia 1990 r. ustanawiające środki, które powinny być podjęte
w celu uniemożliwiania wykorzystywania niektórych substancji do nielegalnego wytwarzania środków odurzających
i substancji psychotropowych

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3769/92 z dnia 21 grudnia 1992 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady
(EWG) nr 3677/90 ustanawiające środki, które powinny być podjęte w celu uniemożliwiania wykorzystywania niektórych
substancji do nielegalnego wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych

Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekurso-
rami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych
przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych
w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli
środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty

Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporzą-
dzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

Konwencja z dnia 20 maja 1987 r. między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Austrii, Republiką Finlandii,
Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską w sprawie Wspólnej Procedury
Tranzytowej

Decyzja Rady 93/329/EWG z dnia 15 marca 1993 r. dotycząca zawarcia Konwencji w sprawie odprawy czasowej oraz
przyjmująca jej załączniki
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