
DECYZJA RADY 

z dnia 14 lutego 2012 r. 

w sprawie stanowiska, które ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Generalnej Światowej 
Organizacji Handlu w odniesieniu do wniosku o przyznanie przez WTO zwolnienia dotyczącego 
dodatkowych autonomicznych preferencji handlowych przyznanych przez Unię Europejską 

Pakistanowi 

(2012/114/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, 
w związku z jego art. 218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Unia jest obecnie w trakcie przyjmowania przepisów 
przyznających dodatkowe autonomiczne preferencje 
handlowe Pakistanowi. Wobec braku zwolnienia Unii 
w niezbędnym zakresie z obowiązków zawartych 
w art. I ust. 1 oraz art. XIII Układu ogólnego 
w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (GATT 1994), 
traktowanie wynikające z tych dodatkowych autonomicz
nych preferencji handlowych należałoby rozszerzyć na 
wszystkie pozostałe państwa członkowskie Światowej 
Organizacji Handlu (WTO). W związku z powyższym 
właściwe jest wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie 
w niezbędnym zakresie z obowiązków zawartych 
w art. I ust. 1 i art. XIII GATT 1994 na podstawie art. 
IX ust. 3 Porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego 
Światową Organizację Handlu. 

(2) Unia złożyła taki wniosek o zwolnienie w dniu 
18 listopada 2010 r., a w dniach 26 października 
2011 r. oraz 19 stycznia 2012 r. jego poprawioną 
wersję, nad którą Rada Generalna WTO będzie debato
wać. 

(3) W związku z powyższym właściwe jest ustalenie stano
wiska, które ma być zajęte przez Unię na forum Rady 
Generalnej WTO w odniesieniu do tego wniosku, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowiskiem, które ma być zajęte przez Unię Europejską na 
forum Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu jest 
zatwierdzenie przyznania przez WTO zwolnienia dotyczącego 
dodatkowych autonomicznych preferencji handlowych przyzna
nych przez Unię Europejską Pakistanowi. 

Stanowisko to jest wyrażone przez Komisję. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2012 r. 

W imieniu Rady 

M. LIDEGAARD 
Przewodniczący
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