
DECYZJA RADY 

z dnia 14 grudnia 2011 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Unii i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie 
wymiany listów między Unią Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej dotyczącego utrzymania 
zobowiązań w zakresie handlu usługami zawartych w obowiązującej umowie o partnerstwie 

i współpracy między UE i Rosją 

(2012/107/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 91, art. 100 ust. 2 oraz 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) Mając na uwadze znaczenie gospodarcze, jakie dla Unii 
ma dostęp europejskich usługodawców do rynku Fede
racji Rosyjskiej, Komisja wynegocjowała z Federacją 
Rosyjską daleko idące zobowiązania ze strony Federacji 
Rosyjskiej w odniesieniu do handlu usługami. 

(2) Zobowiązania te, mające zostać objęte Protokołem przy
stąpienia Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji 
Handlu (WTO), nie zapewniają równoważnego poziomu 
dostępu do rynku określonego w istniejących zobowią
zaniach Federacji Rosyjskiej dla Unii na podstawie 
Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej part
nerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich 
Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Federacją 
Rosyjską, z drugiej strony, z dnia 24 czerwca 1994 r. 
(zwanej dalej „UPiW”). 

(3) Aby utrzymać zobowiązania określone w UPiW, 
konieczne jest ujęcie ich w wiążącej umowie między 
rządem Federacji Rosyjskiej i Unią Europejską. 

(4) W kontekście negocjacji dotyczących przystąpienia Fede
racji Rosyjskiej do WTO Komisja wynegocjowała 
w imieniu Unii Europejskiej Porozumienie w formie 
wymiany listów między Unią Europejską a rządem Fede
racji Rosyjskiej dotyczące utrzymania zobowiązań 
w zakresie handlu usługami zawartych w obowiązującej 
umowie o partnerstwie i współpracy między UE i Rosją 
(zwane dalej „Porozumieniem”). 

(5) Porozumienie powinno zostać podpisane. 

(6) Zważywszy na potrzebę zapewnienia, by zobowiązania 
Federacji Rosyjskiej na podstawie UPiW nadal miały 
zastosowanie od daty przystąpienia Federacji Rosyjskiej 
do WTO, porozumienie powinno być stosowane tymcza
sowo od tej daty w oczekiwaniu na zakończenie 
procedur niezbędnych dla jego zawarcia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii do podpisania Poro
zumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską 
a rządem Federacji Rosyjskiej dotyczącego utrzymania zobo
wiązań w zakresie handlu usługami zawartych w 
obowiązującej umowie o partnerstwie i współpracy między UE 
i Rosją, z zastrzeżeniem zawarcia wymienionego Porozumienia. 

Tekst Porozumienia dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Porozu
mienia w imieniu Unii. 

Artykuł 3 

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, stosuje się je 
tymczasowo od dnia przystąpienia Federacji Rosyjskiej do 
WTO w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych 
dla jego zawarcia ( 1 ). 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Genewie dnia 14 grudnia 2011 r. 

W imieniu Rady 

M. NOGAJ 
Przewodniczący
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( 1 ) Data rozpoczęcia tymczasowego stosowania Porozumienia zostanie 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekre
tariat Generalny Rady.
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