
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 Federacją Rosyjską dotyczącego wprowadzania lub 

zwiększania należności celnych wywozowych w odniesieniu do surowców 

(2012/108/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. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Mając na uwadze znaczenie gospodarcze, jakie dla Unii 
ma dostęp do surowców, oraz znaczenie, jakie dla Unii 
ma Federacja Rosyjska jako dostawca surowców, Komisja 
wynegocjowała z Federacją Rosyjską zobowiązania do 
ograniczenia lub zniesienia stosowanych obecnie przez 
Federację Rosyjską należności celnych wywozowych. 

(2) Zobowiązania te mają zostać objęte Protokołem przystą
pienia Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji 
Handlu (WTO), nie dotyczą surowców, w odniesieniu 
do których Federacja Rosyjska nie stosuje obecnie należ
ności celnych wywozowych. 

(3) W celu zmniejszenia ryzyka stosowania w przyszłości 
nowych należności celnych wywozowych przez Federację 
Rosyjską oraz wynikającego z tego wpływu na podaż 
surowców, Komisja wynegocjowała z Federacją Rosyjską 
w imieniu Unii porozumienie w formie wymiany listów 
dotyczące wprowadzania lub zwiększania należności 
celnych wywozowych w odniesieniu do surowców 
(zwane dalej „Porozumieniem”). 

(4) Porozumienie powinno zostać podpisane. 

(5) Zważywszy na potrzebę zapewnienia, by zobowiązania 
Federacji Rosyjskiej dotyczące nowych należności celnych 
wywozowych w odniesieniu do surowców miały zasto
sowanie 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 Federacją Rosyjską dotyczącego wprowadzania lub zwięk
szania należności celnych wywozowych w odniesieniu do 
surowców, z zastrzeżeniem zawarcia tego Porozumienia. 

Tekst Porozumienia dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

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

Artykuł 3 

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia stosuje się je tymcza
sowo od dnia przystąpienia Federacji Rosyjskiej do WTO, 
w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych dla 
zawarcia Porozumienia ( 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

PL L 57/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.2.2012 

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