
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2019/1316 

z dnia 15 lipca 2019 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, umowy między Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału 
w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym 
protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie 
podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany 

Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy 
w związku z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 617/2009 (1) Unia otworzyła roczny kontyngent taryfowy na wołowinę 
wysokiej jakości (zwany dalej „kontyngentem taryfowym”). 

(2)  W dniu 19 października 2018 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji w imieniu Unii ze Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki w sprawie funkcjonowania kontyngentu taryfowego, w tym przydzielenia kontyngentu 
taryfowego poszczególnym państwom, z myślą o ostatecznym rozstrzygnięciu sporu w ramach Światowej 
Organizacji Handlu (WTO) w sprawie DS26 (WE – środki dotyczące mięsa i produktów mięsnych (hormony)). 
Negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi zakończyły się pomyślnie w dniu 27 lutego 2019 r. 

(3)  W dniu 19 października 2018 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia kroków w celu osiągnięcia porozumienia 
z innymi państwami będącymi znaczącymi dostawcami w ramach kontyngentu taryfowego w odniesieniu do 
przydzielenia poszczególnym państwom kontyngentu taryfowego, zgodnie z obowiązującymi zasadami WTO, 
w niezbędnym zakresie i w sposób, który nie stworzy podstaw do jakiejkolwiek formy kompensacji. Inne 
państwa będące znaczącymi dostawcami potwierdziły na piśmie, że zgadzają się na przydział kontyngentu 
taryfowego poszczególnym państwom. 

(4)  Należy podpisać umowę, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania, w imieniu Unii, umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią 
Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej 
jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, 
którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone 
na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014), z zastrzeżeniem zawarcia przedmiotowej umowy (2). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Umowy w imieniu Unii. 

5.8.2019 L 205/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierające autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny 
wysokiej jakości (Dz.U. L 182 z 15.7.2009, s. 1). 

(2) Tekst umowy zostanie opublikowany wraz z decyzją o jej zawarciu. 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2019 r. 

W imieniu Rady 
J. LEPPÄ 

Przewodniczący  
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