
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 2 grudnia 2013 r. 

określająca stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska na forum konferencji ministerialnej 
Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do przedłużenia moratorium w sprawie opłat 
celnych od transmisji elektronicznych oraz moratorium dotyczącego skarg niezwiązanych 

z naruszeniem i skarg związanych z innymi sytuacjami 

(2013/728/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Moratorium w sprawie opłat celnych od transmisji elek
tronicznych („moratorium w sprawie handlu elektronicz
nego”) stanowiące, że członkowie WTO mają konty
nuować istniejącą praktykę nienakładania opłat celnych 
na transmisje elektroniczne, zostało przyjęte w formie 
deklaracji podczas konferencji ministerialnej Światowej 
Organizacji Handlu (WTO) w 1998 r. 

(2) Obecnie moratorium to obowiązuje w formie decyzji 
konferencji ministerialnej WTO, która jest odnawiana 
co dwa lata, począwszy od roku 1998. Ostatnie przedłu 
żenie miało miejsce podczas konferencji ministerialnej 
WTO w 2011 r. do roku 2013. 

(3) Dotychczas niemożliwe było osiągnięcie konsensusu co 
do zakazu lub dopuszczenia skarg niezwiązanych z naru
szeniem i skarg związanych z innymi sytuacjami na 
podstawie porozumienia TRIPS. Deklaracja przyjęta 
podczas konferencji ministerialnej WTO w Hongkongu 
w 2005 r. stanowi: „Odnotowujemy dotychczasowe dzia 
łania Rady Handlowych Aspektów Praw Własności Inte
lektualnej na podstawie pkt 11.1 decyzji ministerialnej 
z Doha w sprawie zagadnień i problemów związanych 
z wdrażaniem oraz pkt 1.h decyzji przyjętej przez Radę 
Generalną w dniu 1 sierpnia 2004 r. oraz polecamy 
Radzie kontynuowanie prac nad badaniem zakresu 
i sposobu stosowania rodzajów skarg przewidzianych 
w art. XXIII pkt 1(b) i 1(c) GATT 1994 oraz przygoto
wanie zaleceń na przyszłą sesję. Postanawia się, że 
w międzyczasie członkowie nie będą wnosić takich 
skarg na podstawie porozumienia TRIPS”. 

(4) Procedura kolejnego przedłużania moratorium dotyczą
cego skarg niezwiązanych z naruszeniem i skarg związa
nych z innymi sytuacjami przewidywała przyjęcie decyzji 

przez konferencję ministerialną WTO na podstawie zale
cenia Rady Handlowych Aspektów Praw Własności Inte
lektualnej. 

(5) W interesie Unii leży poparcie przedłużenia moratorium 
w sprawie handlu elektronicznego oraz moratorium 
dotyczącego skarg niezwiązanych z naruszeniem i skarg 
związanych z innymi sytuacjami. 

(6) Należy zatem ustalić stanowisko, jakie ma zająć Unia na 
forum konferencji ministerialnej WTO dotyczące prze
dłużenia moratorium w sprawie handlu elektronicznego 
oraz moratorium dotyczącego skarg niezwiązanych 
z naruszeniem i skarg związanych z innymi sytuacjami 
lub przekształcenia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko Unii na forum konferencji ministerialnej Światowej 
Organizacji Handlu przewiduje poparcie przedłużenia do 
następnej konferencji ministerialnej WTO moratorium w sprawie 
opłat celnych od transmisji elektronicznych („moratorium 
w sprawie handlu elektronicznego”) oraz moratorium dotyczą
cego skarg niezwiązanych z naruszeniem i skarg związanych 
z innymi sytuacjami do czasu następnej konferencji ministe
rialnej WTO, jak określono w następujących projektach decyzji: 

— TRIPS: skargi niezwiązane z naruszeniem i skari związane 
z innymi sytuacjami […], 

— w sprawie handlu elektronicznego […]. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2013 r. 

W imieniu Rady 

E. GUSTAS 
Przewodniczący
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