
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 6 grudnia 2013 r. 

ustalająca stanowisko, które ma zająć Unia Europejska na forum dziewiąta konferencji 
ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, 

administrowania kontyngentami taryfowymi i mechanizmu monitorowania 

(2013/809/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) Unia Europejska przywiązuje najwyższą wagę do funk
cjonowania i stopniowego wzmacniania wielostronnego 
systemu handlowego oraz uznaje potrzebę poczynienia 
postępów w ramach rundy dauhańskiej – rundy wielo
stronnych negocjacji handlowych. Pomyślny wynik dzie
wiąta konferencji ministerialnej Swiatowej Organizacji 
Handlu (WTO) jest niezbędnym krokiem w kierunku 
realizacji tego celu. 

(2) Rozwój jest centralnym elementem wielostronnych nego
cjacji handlowych rundy dauhańskiej. Na posiedzeniu 
w dniu 31 lipca 2002 r. Rada Generalna WTO zatwier
dziła zalecenie sesji specjalnej Komitetu ds. Handlu 
i Rozwoju (CTD) dotyczące ustanowienia mechanizmu 
monitorowania szczególnego i zróżnicowanego trakto
wania. Celem takiego mechanizmu jest ułatwianie inte
gracji rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych 
członków WTO w wielostronnym systemie handlowym. 

(3) Skuteczne zarządzanie kontyngentami taryfowymi i prze
jrzystością w zakresie ich wykorzystywania jest podsta
wowym warunkiem dla zapewnienia właściwego wdra 
żania poprzednich zobowiązań podjętych podczas 
Rundy Urugwajskiej w odniesieniu do dostępu do 
rynku dla produktów rolnych. Negocjacje prowadzone 
w 2013 r. w ramach WTO umożliwiły członkom 
WTO osiągnięcie porozumienia w sprawie wdrożenia 
mechanizmu administrowania kontyngentami taryfo
wymi, które obejmuje postanowienia dotyczące prze
jrzystości i tzw. mechanizm niepełnego wykorzystania. 

(4) Członkowie WTO powinni być w stanie wdrożyć 
niezbędne programy do celów bezpieczeństwa 
żywnościowego, w tym programy utrzymywania 
zapasów publicznych, zgodnie z zasadami WTO. 
Programy dotyczące utrzymywania zapasów publicznych 
do celów bezpieczeństwa żywnościowego muszą spełniać 

konkretne warunki uzgodnione między członkami WTO, 
tak aby nie zakłócać handlu międzynarodowego. Dzięki 
negocjacjom prowadzonym w 2013 r. w ramach WTO 
jej członkowie mogli znaleźć odpowiednie rozwiązanie 
w odniesieniu do tego typu programów, jakie kraje 
rozwijające się wdrażają w formie porozumienia między 
członkami, przewidujące niekwestionowanie tych 
programów w określonym czasie, jeżeli spełniają pewne 
warunki (tzw. klauzula należytej powściągliwości). 

(5) Należy zatem ustalić stanowisko, jakie ma zająć Unia 
Europejska na forum dziewiąta konferencji ministerialnej, 
które dotyczy kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, 
administrowania kontyngentami taryfowymi i mecha
nizmu monitorowania, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko Uniii Europejskiej na forum dziewiątej konferencji 
ministerialnej, dotyczące kwestii bezpieczeństwa żywnościo
wego, administrowania kontyngentami taryfowymi i mecha
nizmu monitorowania to poparcie dla przyjęcia przez dziewiąta 
konferencję ministerialną następujących projektów decyzji WTO 
w kwestii: 

— bezpieczeństwa żywnościowego WT/MIN(13)/W/10; 

— kontyngentów taryfowych WT/MIN(13)/W/11; 

— mechanizmu monitorowania WT/MIN(13)/W/17. 

przez dziewiąta konferencję ministerialną. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2013 r. 

W imieniu Rady 

D. BARAKAUSKAS 
Przewodniczący
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