
DECYZJA RADY 

z dnia 16 lipca 2012 r. 

ustalająca stanowisko, jakie Unia Europejska ma zająć w ramach Rady Generalnej Światowej 
Organizacji Handlu w odniesieniu do wniosku Filipin o przyznanie przez WTO zwolnienia 

dotyczącego przedłużenia szczególnego traktowania dotyczącego ryżu 

(2012/410/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Filipinom przyznano szczególne traktowanie dotyczące 
ryżu na okres 10 lat wraz z wejściem w życie Porozu
mienia z Marakeszu ustanawiającego Światową Organi
zację Handlu (porozumienie WTO), w szczególności 
Porozumienia w sprawie rolnictwa. 

(2) Zgodnie z Porozumieniem w sprawie rolnictwa Filipinom 
udzielono następnie przedłużenia szczególnego trakto
wania dotyczącego ryżu od dnia 1 lipca 2005 r. do 
dnia 30 czerwca 2012 r., zmieniając jej wykaz towarów 
LXXV. 

(3) Kontynuacja szczególnego traktowania dotyczącego ryżu 
po dniu 30 czerwca 2012 r. jest uzależniona od 
wyników negocjacji dauhańskiej agendy rozwoju (DDA), 
zapewniającej specjalny alternatywny mechanizm. Nego
cjacje DDA nie zostały jednak jeszcze zakończone. 

(4) W dniu 22 listopada 2011 r. Filipiny powiadomiły 
Komitet ds. Rolnictwa WTO o zamiarze podjęcia nego
cjacji z członkami WTO posiadającymi istotny interes 
w odniesieniu do odnośnych produktów, w celu konty
nuacji swojego szczególnego traktowania dotyczącego 
ryżu. 

(5) Artykuł IX ust. 3 i 4 porozumienia WTO określa proce
dury przyznawania zwolnień dotyczących wielostron
nych porozumień handlowych. 

(6) Na tej podstawie w dniu 20 marca 2012 r. Filipiny 
wystąpiły o zwolnienie do WTO ze swoich obowiązków 

określonych w art. 4.2 i sekcji B załącznika 5 do Poro
zumienia w sprawie rolnictwa, w celu uzyskania szcze
gólnego traktowania dotyczącego ryżu w okresie od dnia 
1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. 

(7) Unia jest importerem netto ryżu. Przyznanie tego zwol
nienia miałoby więc minimalne ekonomiczne i handlowe 
znaczenie dla Unii. 

(8) Należy zatem ustalić stanowisko, jakie ma zająć Unia 
w ramach Rady Generalnej WTO w odniesieniu do 
tego wniosku o zwolnienie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowiskiem, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady 
Generalnej Światowej Organizacji Handlu, jest poparcie wniosku 
Filipin o zwolnienie mającego na celu przedłużenie ich szcze
gólnego traktowania dotyczącego ryżu w okresie od dnia 
1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2017 r., zgodnie z warun
kami określonymi we wniosku o zwolnienie. 

Stanowisko takie przedstawiane jest przez Komisję. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2012 r. 

W imieniu Rady 

S. ALETRARIS 
Przewodniczący
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