
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2015/1942 

z dnia 26 października 2015 r. 

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Generalnej 
Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do wniosku Stanów Zjednoczonych o przyznanie 

przez WTO zawieszenia dotyczącego przedłużenia programu AGOA 

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)  Art. IX ust. 3 i 4 Porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu (zwanego dalej 
„Porozumieniem ustanawiającym WTO”) określa procedurę przyznawania zawieszeń dotyczących wielostronnych 
porozumień handlowych zawartych w załącznikach 1A, 1B lub 1C do Porozumienia ustanawiającego WTO 
i w załącznikach do nich. 

(2)  Stanom Zjednoczonym przyznane zostało w dniu 27 maja 2009 r. zawieszenie zobowiązań nałożonych w art. I 
ust. 1 i w art. XIII ust. 1 i 2 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 („GATT 1994”), obejmujące 
okres do dnia 30 września 2015 r. 

(3)  Na mocy art. IX ust. 3 Porozumienia ustanawiającego WTO Stany Zjednoczone wystąpiły z wnioskiem 
o zawieszenie swoich zobowiązań nałożonych w art. I ust. 1 i art. XIII ust. 1 i 2 GATT 1994 na okres do dnia 
30 września 2025 r., w stopniu niezbędnym do umożliwienia Stanom Zjednoczonym dalszego bezcłowego 
traktowania dla kwalifikujących się produktów pochodzących z będących beneficjentami państw Afryki Subsaha
ryjskiej, określonych zgodnie z African Growth and Opportunity Act („AGOA”). 

(4)  Zgoda na wniosek Stanów Zjednoczonych o zawieszenie w ramach WTO nie wpłynie negatywnie ani na 
gospodarkę Unii Europejskiej, ani na stosunki handlowe z beneficjentami tego zawieszenia. Ponadto Unia 
zasadniczo popiera działania mające na celu ograniczenie ubóstwa i stabilizację w państwach beneficjentach. 

(5)  Należy zatem ustalić stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii w ramach Rady Generalnej WTO na poparcie 
złożonego przez Stany Zjednoczone wniosku o zawieszenie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu, 
to poparcie wniosku Stanów Zjednoczonych o zawieszenie ich zobowiązań nałożonych w art. I ust. 1 i art. XIII ust. 1 
i 2 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994, na okres do dnia 30 września 2025 r., zgodnie 
z warunkami określonymi we wniosku Stanów Zjednoczonych o zawieszenie. 

Niniejsze stanowisko zostanie przedstawione przez Komisję. 
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
C. DIESCHBOURG 

Przewodniczący  
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