
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2015/2236 

z dnia 27 listopada 2015 r. 

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum konferencji 
ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do przedłużenia moratorium 
w sprawie ceł od transmisji elektronicznych oraz moratorium dotyczącego zażaleń niezwiązanych 

z naruszeniem i zażaleń związanych z innymi sytuacjami 

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)  Podczas konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 1998 r. („WTO”) zostało przyjęte, w 
formie deklaracji, moratorium w sprawie ceł od transmisji elektronicznych („moratorium w sprawie handlu 
elektronicznego”) stanowiące, że członkowie WTO mają kontynuować istniejącą praktykę nienakładania ceł od 
transmisji elektronicznych. Obecnie moratorium to obowiązuje w formie decyzji konferencji ministerialnej WTO, 
odnawianej co dwa lata, począwszy od 1998 r. 

(2)  Moratorium dotyczące zażaleń niezwiązanych z naruszeniem i zażaleń związanych z innymi sytuacjami było 
stale przedłużane na konferencji ministerialnej WTO po wygaśnięciu pięcioletniego okresu na przyjęcie decyzji 
w sprawie zakresu i warunków dopuszczalności takich zażaleń na podstawie art. 64 ust. 3 Porozumienia w 
sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwanego dalej „porozumieniem TRIPS”). 

(3)  Podczas konferencji ministerialnej WTO w grudniu 2013 r. te moratoria zostały po raz ostatni przedłużone do 
roku 2015. Oba moratoria powinny być dalej przedłużane przez każdą kolejną konferencję ministerialną WTO 
lub powinny zostać przyjęte na stałe, jeżeli w trwających lub przyszłych dyskusjach osiągnięty zostanie w tej 
sprawie konsensus. 

(4)  W interesie Unii leży udzielenie poparcia dla przedłużenia moratorium w sprawie handlu elektronicznego na czas 
nieokreślony. Również w interesie Unii leży przedłużenie moratorium dotyczącego zażaleń niezwiązanych 
z naruszeniem i zażaleń związanych z innymi sytuacjami do czasu zatwierdzenia przez konferencję ministerialną 
zaleceń Rady TRIPS w odniesieniu do zakresu i warunków dopuszczalności zażaleń niezwiązanych 
z naruszeniem i zażaleń związanych z innymi sytuacjami na podstawie art. 64 ust. 3 porozumienia TRIPS, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum konferencji ministerialnej Światowej Organizacji 
Handlu, to udzielenie poparcia dla przedłużenia moratorium w sprawie ceł od transmisji elektronicznych na czas 
nieokreślony oraz udzielenie poparcia dla przedłużenia moratorium dotyczącego zażaleń przewidzianych w art. XXIII 
ust. 1 lit. b) i c) Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. („zażalenia niezwiązane z naruszeniem 
i zażalenia związane z innymi sytuacjami”) do czasu przyjęcia przez konferencję ministerialną WTO decyzji w sprawie 
zakresu i warunków dopuszczalności zażaleń niezwiązanych z naruszeniem i zażaleń związanych z innymi sytuacjami. 
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 listopada 2015 r. 

W imieniu Rady 
J. ASSELBORN 

Przewodniczący  
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