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Ustęp 1 – litera c – podpunkt i 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

(i) naleŜy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
przejrzyste, efektywne środowisko 
ekonomiczne o charakterze 
prokonkurencyjnym przez wskazanie i 
niedopuszczenie do powstania 
ewentualnych przyszłych barier 
pozataryfowych w handlu, dotykających 
niewspółmiernie MŚP, oraz ułatwianie 
handlu i inwestycji, a jednocześnie 
opracowywanie i zapewnianie jak 
najwyŜszego poziomu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, zgodnie z zasadą 
ostroŜności określoną w art. 191 TFUE, 
ochrony konsumentów, pracy i środowiska 
naturalnego oraz dobrostanu zwierząt, a 
takŜe istniejącej w UE róŜnorodności 
kulturowej; w pełni respektując autonomię 
regulacyjną, naleŜy wspierać ustanowienie 
zorganizowanego dialogu i współpracy 
między organami regulacyjnymi w jak 
najprzejrzystszy sposób i przy udziale 
zainteresowanych stron; naleŜy uwzględnić 
dziedziny przekrojowe dotyczące spójności 
regulacyjnej i przejrzystości w odniesieniu 
do rozwoju i wdraŜania skutecznych, 
opłacalnych i bardziej spójnych regulacji 
dotyczących towarów i usług; negocjatorzy 
z obu stron muszą określić i jasno 
sprecyzować – w oparciu o doświadczenie 
wyniesione z rozmów prowadzonych od 
wielu lat na róŜnych forach, takich jak 

(i) naleŜy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
przejrzyste, efektywne środowisko 
ekonomiczne o charakterze 
prokonkurencyjnym przez wskazanie i 
niedopuszczenie do powstania 
ewentualnych przyszłych barier 
pozataryfowych w handlu, dotykających 
niewspółmiernie MŚP, oraz ułatwianie 
handlu i inwestycji, a jednocześnie 
opracowywanie i zapewnianie jak 
najwyŜszego poziomu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, zgodnie z zasadą 
ostroŜności określoną w art. 191 TFUE, 
ochrony konsumentów, pracy i środowiska 
naturalnego oraz dobrostanu zwierząt, a 
takŜe istniejącej w UE róŜnorodności 
kulturowej; w pełni respektując autonomię 
regulacyjną, naleŜy wspierać ustanowienie 
zorganizowanego dialogu i współpracy 
między organami regulacyjnymi w jak 
najprzejrzystszy sposób i przy udziale 
zainteresowanych stron; naleŜy uwzględnić 
dziedziny przekrojowe dotyczące spójności 
regulacyjnej i przejrzystości w odniesieniu 
do rozwoju i wdraŜania skutecznych, 
opłacalnych i bardziej spójnych regulacji 
dotyczących towarów i usług; negocjatorzy 
z obu stron muszą określić i jasno 
sprecyzować – w oparciu o doświadczenie 
wyniesione z rozmów prowadzonych od 
wielu lat na róŜnych forach, takich jak 
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Transatlantycka Rada Gospodarcza i forum 
wysokiego szczebla ds. współpracy 
regulacyjnej – które procedury i standardy 
techniczne mają podstawowe znaczenie i 
nie moŜna ich narazić na szwank, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby poŜądane, a dla 
których moŜliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji, a 
równocześnie muszą zapewnić, Ŝe nie 
wpłynie to na normy, które mają dopiero 
zostać ustanowione w obszarach, w 
których przepisy lub normy USA są bardzo 
róŜne od norm UE, na przykład wdraŜanie 
istniejących przepisów (ramowych) (np. 
REACH), przyjęcie nowych aktów 
prawnych (np. klonowanie) lub przyszłe 
definicje mające wpływ na poziom 
ochrony (np. substancje zaburzające 
funkcjonowanie układu hormonalnego); 
naleŜy zapewnić, Ŝe Ŝadne przepisy TTIP 
dotyczące współpracy regulacyjnej w 
ramach nie wprowadzą proceduralnego 
wymogu przyjęcia aktów Unii, których te 
przepisy dotyczą, ani nie doprowadzą do 
przyznawania egzekwowalnych uprawnień 
w tym względzie; 

Transatlantycka Rada Gospodarcza i forum 
wysokiego szczebla ds. współpracy 
regulacyjnej – które procedury i standardy 
techniczne mają podstawowe znaczenie i 
nie moŜna ich narazić na szwank, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, jak 
na przykład w przypadku kontroli w 

zakładach produkcji farmaceutycznej, 
gdzie wzajemne uznawanie oparte na 
wspólnych wysokich standardach i silnym 
systemie nadzoru rynkowego byłoby 
poŜądane, a dla których moŜliwa jest 
wyłącznie usprawniona wymiana 
informacji, a równocześnie muszą 
zapewnić, Ŝe nie wpłynie to na normy, 
które mają dopiero zostać ustanowione w 
obszarach, w których przepisy lub normy 
USA są bardzo róŜne od norm UE, na 
przykład wdraŜanie istniejących przepisów 
(ramowych) (np. REACH), przyjęcie 
nowych aktów prawnych (np. klonowanie) 
lub przyszłe definicje mające wpływ na 
poziom ochrony (np. substancje 
zaburzające funkcjonowanie układu 
hormonalnego); naleŜy dopilnować, by 
Ŝadne przepisy TTIP dotyczące współpracy 
regulacyjnej w ramach nie wprowadzały 
proceduralnego wymogu przyjęcia aktów 
Unii, których te przepisy dotyczą, ani nie 
doprowadzały do przyznawania 
egzekwowalnych uprawnień w tym 
względzie; 

Or. en 
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Ustęp 1 – litera d – podpunkt i 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

(i) naleŜy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 
regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych 
przepisów i zasad – pamiętając, Ŝe kaŜdy 
filar obejmuje specyficzne wraŜliwe 
obszary – w takich kwestiach, jak np. 
zrównowaŜony rozwój, energia, MŚP, 
inwestycje oraz przedsiębiorstwa 
państwowe; 

(i) naleŜy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 
regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych 
przepisów i zasad – pamiętając, Ŝe kaŜdy 
filar obejmuje specyficzne wraŜliwe 
obszary – w takich kwestiach, jak np. 
zrównowaŜony rozwój, energia, produkty 
lecznicze, MŚP, inwestycje oraz 
przedsiębiorstwa państwowe; 

Or. en 

 
 


