
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1217/2012 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna 
z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Mając na względzie znaczenie gospodarcze, jakie dla Unii 
ma przywóz drewna surowego, oraz znaczenie, jakie ma 
dla Unii Federacja Rosyjska jako dostawca drewna suro
wego, Komisja wynegocjowała z Federacją Rosyjską 
zobowiązania do obniżenia lub zniesienia przez Federację 
Rosyjską ceł wywozowych na drewno surowe. 

(2) Zobowiązania te, które stały się częścią listy koncesyjnej 
i zobowiązań w zakresie towarów Federacji Rosyjskiej 
w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) z chwilą 
jej przystąpienia do WTO, obejmują kontyngenty tary
fowe na wywóz określonych rodzajów drewna iglastego, 
z których pewna część została przyznana na wywóz do 
Unii. 

(3) W kontekście negocjacji dotyczących przystąpienia Fede
racji Rosyjskiej do WTO Komisja wynegocjowała z Fede
racją Rosyjską w imieniu Unii porozumienie w formie 
wymiany listów między Unią Europejską a Federacją 
Rosyjską dotyczące zarządzania kontyngentami taryfo
wymi mającymi zastosowanie do wywozu drewna z Fede
racji Rosyjskiej do Unii Europejskiej ( 2 ) („porozumienie”). 

(4) Unia i Federacja Rosyjska wynegocjowały również 
protokół dotyczący warunków technicznych przy zasto
sowaniu porozumienia ( 3 ) („protokół”). 

(5) W dniu 14 grudnia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 
2012/105/UE ( 4 ) zezwalającą na podpisanie porozu
mienia i protokołu i ich tymczasowe stosowanie od 
dnia przystąpienia Federacji Rosyjskiej do WTO. Porozu
mienie i protokół zostały podpisane w dniu 16 grudnia 
2011 r. Federacja Rosyjska przystąpiła do WTO w dniu 
22 sierpnia 2012 r. 

(6) Zgodnie z warunkami porozumienia Unia ma zarządzać 
przyznaną jej częścią kontyngentów taryfowych zgodnie 
ze swoimi procedurami wewnętrznymi. Decyzją 
2012/105/UE ustanowiono, że Komisja ma przyjąć 
szczegółowe przepisy dotyczące metody przydziału 
zezwoleń na dostęp do kontyngentu na podstawie proto
kołu, a także wszelkie inne przepisy niezbędne do zarzą
dzania przez Unię ilościami w ramach kontyngentów 
taryfowych przyznanych na wywóz do Unii. Rozporzą
dzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 498/2012 ( 5 ) 
ustanowiono niezbędne tymczasowe przepisy wykonaw
cze, by umożliwić w pełni operacyjne zarządzanie przez 
Unię jej częścią kontyngentów taryfowych do czasu przy
stąpienia Federacji Rosyjskiej do WTO. Rozporządzenie 
to przestanie mieć zastosowanie po zawarciu i wejściu 
w życie porozumienia i protokołu. 

(7) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania 
porozumienia i protokołu po ich wejściu w życie, należy 
powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Upraw
nienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporzą
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania uprawnień wyko
nawczych przez Komisję ( 6 ). 

(8) W celu zapewnienia podmiotom gospodarczym 
pewności prawa i ciągłości prawa nowe akty wyko
nawcze przyjmowane na mocy niniejszego rozporzą
dzenia powinnny utrzymywać skutki prawne środków 
przejściowych podjętych już na mocy rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 498/2012.Wspomniane środki 
przejściowe powinny być wtedy traktowane w taki 
sposób, jak gdyby zostały podjęte na mocy odpowied
nich przepisów nowych aktów wykonawczych,
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( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2012 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja 
Rady z dnia 3 grudnia 2012 r. 

( 2 ) Dz.U. L 57 z 29.2.2012, s. 3. 

( 3 ) Dz.U. L 57 z 29.2.2012, s. 5. 
( 4 ) Dz.U. L 57 z 29.2.2012, s. 1. 
( 5 ) Dz.U. L 152 z 13.6.2012, s. 28. 
( 6 ) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.



PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. W celu wykonania porozumienia między Unią Europejską 
a Federacją Rosyjską dotyczącego zarządzania kontyngentami 
taryfowymi mającymi zastosowanie do wywozu drewna z Fede
racji Rosyjskiej do Unii i protokołu w sprawie warunków tech
nicznych przy zastosowaniu tego porozumienia, Komisja przyj
muje akty wykonawcze ustanawiające szczegółowe przepisy 
dotyczące metody przydziału zezwoleń na dostęp do kontyn
gentu na podstawie art. 5 ust. 2 protokołu, a także ustanawia
jące wszelkie inne przepisy niezbędne do zarządzania przez 
Unię ilościami w ramach kontyngentów taryfowych przyzna
nych na wywóz do Unii. Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 2 ust. 2. 

2. Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 1, utrzymują 
skutki prawne środków przejściowych podjętych na mocy 
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 498/2012. 

Artykuł 2 

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Drewna ustanowiony na 
mocy art. 5 decyzji 2012/105/UE. Komitet ten jest komitetem 
w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. Komitet ds. 
Drewna może badać wszelkie kwestie dotyczące stosowania 
porozumienia i protokołu, zgłaszane przez Komisję lub na 
żądanie państwa członkowskiego. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się 
art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 12 grudnia 2012 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący
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