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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zakończenia negocjacji ze 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki na temat koniecznej rekompensaty, jakiej wymaga 
zamierzane przez USA wycofanie się z pewnych zobowiązań w dziedzinie gier losowych i 
zakładów wzajemnych w zastosowaniu art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu 
usługami (GATS)
(00000/2010 - C7-0000/2010 - 2008/0113(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zakończenia negocjacji ze 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki na temat koniecznej rekompensaty, jakiej wymaga 
zamierzane przez USA wycofanie się z pewnych zobowiązań w dziedzinie gier losowych 
i zakładów wzajemnych w zastosowaniu art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu 
usługami (GATS) (SEC(2008)2023),

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (00000/2010),

– uwzględniając art. 133 ustęp 1 i 5 oraz art. 300 ust. 3 Traktatu WE, na mocy których Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C7-0000/2010),

– uwzględniając skierowany do Parlamentu i Rady komunikat Komisji pt. „Konsekwencje 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur 
decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 207 ust. 4 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 81 i art. 90 ust. 8 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0000/2010),

1. zatwierdza projekt decyzji Rady;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie 
i Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi Stanów 
Zjednoczonych Ameryki.
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UZASADNIENIE

Traktat z Lizbony, który zaczął obowiązywać z dniem 1 grudnia 2009 r., zmienił diametralnie 
wspólną politykę handlową Unii Europejskiej. Zmiany te przyniosły różnorodne skutki dla 
wielu wniosków przedstawionych przez Komisję przed tą datą na podstawie „starych” 
traktatów. W niektórych przypadkach wnioski, które uprzednio nie były przedmiotem 
międzyinstytucjonalnego procesu stanowienia prawa, otrzymały nowe ramy prawne. 
Niniejszy wniosek w ramach tej procedury stanowi jeden z takich przypadków. Uprzednio 
opierał się on na artykułach 133 i 300 Traktatu WE. Obecnie jego podstawę stanowią art. 207 
i 218 ust. 6 lit. a) TFUE, w myśl których Parlament Europejski musi udzielić zgody, zanim 
Rada podejmie jakąkolwiek decyzję o zawarciu międzynarodowej umowy dotyczącej 
wspólnej polityki handlowej. 

Zgoda, o której udzielenie za pośrednictwem tej rezolucji jest proszony Parlament, dotyczy 
negocjacji w sprawie rekompensaty ze strony Stanów Zjednoczonych dla Unii Europejskiej w 
następstwie wycofania się przez USA ze zobowiązań podjętych w ramach WTO w dziedzinie 
gier losowych i zakładów wzajemnych.

Na podstawie art. XXI ust. 2 lit. a) układu GATS UE i Stany Zjednoczone podjęły negocjacje, 
które zakończyły się w dniu 17 grudnia 2007 r.  Uzgodniony pakiet rekompensat dotyczy 
zobowiązań w zakresie usług przechowywania i magazynowania, testów technicznych, badań 
naukowych i rozwoju oraz usług pocztowych. 

Pomimo iż należy żałować, że Stany Zjednoczone podjęły decyzję o zamknięciu rynku gier 
losowych i zakładów wzajemnych, co spowodowało nagłe, ogromne straty w wartości 
giełdowej europejskich przedsiębiorstw, sprawozdawca przyznaje, że decyzja ta została 
podjęta w zgodzie z art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), w 
związku z czym jest w pełni prawomocna. Uzgodnione rekompensaty były wynikiem 
negocjacji przeprowadzonych na podstawie tego samego artykuły i są również zgodne z 
prawem. PE wspierał niezmiennie wielostronne ramy handlowe i wyraża zadowolenie, że raz 
jeszcze przepisy WTO okazały się skutecznym narzędziem umożliwiającym zapobieżenie 
mogącym przynieść niepożądane skutki wojnom handlowym i jednostronnym sankcjom.

Jednakże sprawozdawca pragnie również podkreślić, że te rekompensaty, choć w pełni 
prawomocne, nie są pomyślane, by zrekompensować bezpośrednio straty w sektorze gier 
losowych i zakładów wzajemnych. Podczas prowadzenia prac badawczych nad tą sprawą 
sprawozdawca spotkał się głównymi stowarzyszeniami z tego sektora i dowiedział się, że 
zainteresowane przedsiębiorstwa, w szczególności te które oferowały internetowe gry losowe 
i zakłady wzajemne, straciły z dnia na dzień wielką część ich rynku. Niektóre 
przedsiębiorstwa twierdzą także, że sądy Stanów Zjednoczonych bezpodstawnie prowadziły 
postępowanie w ich sprawie. Dlatego sprawozdawca zaleca, by Komisja Europejska 
prześledziła uważnie wnioski i skargi tego sektora i zapewniła w miarę możliwości równe 
szanse.


