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PR_COD_1amCom

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.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 732/2008 wprowadzające ogólny system 
preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
(COM(2010)0142 – C7-0135/2010 – 2010/0140(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2010)0142),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 
(C7-0135/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji 
Rozwoju (A7-0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zwraca się do Komisji o bezzwłoczne przedstawienie wniosku dotyczącego nowego 
rozporządzenia wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych;

4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji 
i parlamentom narodowym.

Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W celu osiągnięcia założeń 
określonych w niniejszym rozporządzeniu 
Komisja powinna mieć uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Szczególne znaczenie ma przeprowadzenie 
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przez Komisję stosownych konsultacji 
podczas prac przygotowawczych, w tym na 
szczeblu ekspertów.

Or. en

Uzasadnienie

W tym punkcie preambuły zawarto odniesienie do art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 7 i 8, art. 16 ust. 
3, art. 19 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008. W artykułach tych 
zamieszczono odniesienie do aktów delegowanych, których procedury przyjmowania 
określono w art. 27a, 27b, 27c, 27d i 27e.

Poprawka2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z art. 291 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przepisy i zasady ogólne dotyczące 
mechanizmów kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję są z 
wyprzedzeniem ustanawiane w drodze 
rozporządzenia przyjętego zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą. Zanim 
to nowe rozporządzenie zostanie przyjęte, 
ma wciąż zastosowanie decyzja Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiająca warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji, z wyjątkiem procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą, która 
nie ma już zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

To standardowe brzmienie było stosowane w punktach preambuł aktów ustawodawczych 
uzgodnionych z Radą i przyjętych już po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, które nadają 
uprawnienia wykonawcze.
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Poprawka3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komisja śledzi stan ratyfikacji i 
skutecznej realizacji konwencji 
wymienionych w załączniku III, 
analizując informacje udostępnione 
przez właściwe organy monitorujące.
Komisja informuje Parlament Europejski 
i Radę, gdy z informacji tych wynika, że 
dane państwo beneficjent uchyla się od 
skutecznej realizacji którejkolwiek z 
tych konwencji. W odpowiednim czasie 
przed rozpoczęciem dyskusji nad 
następnym rozporządzeniem Komisja 
przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące stanu ratyfikacji konwencji, 
zawierające również zalecenia organów 
monitorujących.”;

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien być informowany o ewentualnym uchylaniu się przez dane 
państwo beneficjenta od skutecznej realizacji którejkolwiek z konwencji. W odpowiednim 
czasie przed rozpoczęciem dyskusji nad następnym rozporządzeniem Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie dotyczące stanu ratyfikacji konwencji, 
zawierające również zalecenia organów monitorujących.
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Poprawka4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Po rozpatrzeniu wniosku Komisja 
podejmuje zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 27a, decyzję, w drodze aktu 
delegowanego, czy należy przyznać 
państwu wnioskodawcy udział w 
szczególnym rozwiązaniu 
motywacyjnym dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju i dobrych 
rządów.”;

Or. en

Uzasadnienie

Akty delegowane są odpowiednimi środkami, ponieważ umożliwienie danemu państwu 
udziału w szczególnym rozwiązaniu motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i 
dobrych rządów stanowi zmianę w akcie podstawowym. Decyzja dotycząca tego, które 
państwa trzecie skorzystają z GSP+, ma ogólne zastosowanie. Decyzja dotycząca tego, że 
GSP+ będzie odnosił się do konkretnych państw trzecich, ma wpływ na wszystkie aspekty 
handlu produktami wymienionymi w załączniku II, które są przywożone z danego państwa 
trzeciego do UE. Wykaz ten stanowi uzupełnienie aktu podstawowego, ponieważ określa 
beneficjentów GSP+.

Poprawka5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 10 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) w art. 10 ust. 3 wprowadzenie 
otrzymuje brzmienie:
„3. Komisja powiadamia państwo 
wnioskodawcę o decyzji podjętej zgodnie 
z ust. 2.  Jeżeli państwu przyznano 
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udział w szczególnym rozwiązaniu 
motywacyjnym, zostanie ono 
poinformowane o dacie wejścia w życie 
tej decyzji. Komisja dostosowuje 
kolumnę E w załączniku I zawierającym 
wykaz państw korzystających ze 
szczególnego rozwiązania 
motywacyjnego dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju i dobrych 
rządów:”.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku, gdy dane państwo będzie mogło skorzystać ze szczególnego rozwiązania 
motywacyjnego, Komisja dostosowuje kolumnę E w załączniku I zawierającym wykaz państw 
korzystających ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju i dobrych rządów. Zapewni to pewność prawną.

Poprawka6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W sprawach dotyczących wniosku 
Komisja kontaktuje się z państwem, 
działając zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 27 ust. 5.”;

Or. en

Uzasadnienie

Te działania mają raczej charakter aktów wykonawczych, a nie środków zastosowania 
ogólnego, które „uzupełniałyby” lub „zmieniałyby” akt podstawowy. Zaleca się, aby 
traktować je jako akty wykonawcze zgodnie z art. 291 TFUE.
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Poprawka7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 11 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) art. 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Komisja przyjmuje akty delegowane
zgodnie z art. 27a w celu określenia 
szczegółowych zasad wdrażania 
przepisów, o których mowa w ust. 4, 5 i 
6 niniejszego artykułu.”;

Or. en

Uzasadnienie

W ust. 4, 5 i 6 określono sposób zastosowania szczególnego rozwiązania dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych w odniesieniu od sektora cukru. Te szczegółowe przepisy mają 
zastosowanie ogólne w tym sensie, że będą one miały zastosowanie – w odniesieniu do 
szczególnego rozwiązania – do wszystkich produktów w danym sektorze. Ponadto ustępy te 
uzupełniają akt główny poprzez określenie szczegółowych zasad dotyczących sposobu 
wdrożenia tych przepisów. Akty delegowane są odpowiednimi środkami. 

Poprawka8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 11 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) art. 11 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Państwo usunięte z wykazu krajów 
najsłabiej rozwiniętych przez ONZ 
zostaje wykluczone z wykazu 
beneficjentów tego szczególnego 
rozwiązania. Komisja podejmuje 
decyzję w sprawie wykluczenia danego 
państwa z tego rozwiązania oraz w 
sprawie ustanowienia co najmniej 
trzyletniego okresu przejściowego w 
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drodze aktów delegowanych, zgodnie z 
art. 27a, 27b, 27c, 27d i 27e.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie aktów delegowanych jest właściwe, ponieważ usunięcie danego państwa z tego 
rozwiązania skutkuje wprowadzeniem zmiany w kolumnie D załącznika I, zawierającego 
wykaz krajów najsłabiej rozwiniętych, które korzystają ze szczególnego rozwiązania dla 
krajów najsłabiej rozwiniętych. Zmiana w załącznikach jest wyraźną zmianą aktu 
podstawowego. Uwzględniając to, że przedmiotowe zmiany odzwierciedlają stanowisko ONZ, 
zastosowanie aktów delegowanych jest właściwe. Tego rodzaju dostosowanie techniczne nie 
wymaga przeprowadzania bardziej uciążliwej zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4d (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4d) art. 16 ust. 3 lit. a) otrzymuje 
brzmienie:
„a) poinformuje Parlament Europejski i
Komitet, o którym mowa w art. 27;”.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien być informowany.

Poprawka10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4e (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit drugi 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4e) art. 16 ust. 3 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:

„Komisja informuje dane państwo 
beneficjenta o każdej decyzji podjętej 
zgodnie z niniejszym ustępem, zanim 
zacznie ona obowiązywać. Komisja 
powiadamia również o takiej decyzji 
Parlament Europejski i Komitet, o 
którym mowa w art. 27.”;

Or. en

Uzasadnienie

Od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony Parlament Europejski i Rada działają 
wspólnie, zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, w celu przyjmowania środków 
określających ramy wdrażania wspólnej polityki handlowej.

Poprawka11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4f (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 16 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4f) w art. 16 ust. 3 dodaje się akapit w 
brzmieniu:
„Komisja działa w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 27a.”;

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja dotycząca wycofania preferencji uzupełnia główny akt w taki sam sposób, jak wykaz 
państw, które skorzystają z GSP+. Tymczasowe wycofanie preferencji ma charakter ogólny.
Procedura stosowana w związku z przyjmowaniem wykazu powinna mieć również 
zastosowanie w odniesieniu do tymczasowego wycofania preferencji dla jednego lub większej 
liczby państw.
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Poprawka12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4g (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4g) w art. 16 skreśla się ust. 4;

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja dotycząca wycofania preferencji uzupełnia główny akt w taki sam sposób, jak wykaz 
państw, które skorzystają z GSP+. Procedura stosowana w związku z przyjmowaniem wykazu 
powinna mieć również zastosowanie w odniesieniu do tymczasowego wycofania preferencji 
dla jednego lub większej liczby państw. Zastosowanie powinny mieć akty delegowane.

Poprawka13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4h (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Okres zawieszenia nie przekracza 
sześciu miesięcy. Po upływie tego okresu 
Komisja podejmuje decyzję o 
zakończeniu zawieszenia po uprzednim 
poinformowaniu Parlamentu 
Europejskiego i Komitetu, o którym 
mowa w art. 27, lub o przedłużeniu 
okresu zawieszenia zgodnie z procedurą, 
o której mowa w ust. 3 niniejszego 
artykułu.”;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja podejmuje decyzję o zakończeniu zawieszenia po uprzednim poinformowaniu 
Parlamentu Europejskiego i Komitetu, o którym mowa w art. 27, lub o przedłużeniu okresu 
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zawieszenia.

Poprawka14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4i (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 16 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4i) art. 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Państwa członkowskie i Parlament 
Europejski przekazują Komisji wszelkie 
istotne informacje, które mogą 
uzasadnić zawieszenie preferencji lub 
przedłużenie zawieszenia.”;

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski również powinien móc przekazywać Komisji wszelkie istotne 
informacje, które mogą uzasadniać zawieszenie preferencji lub przedłużenie zawieszenia.

Poprawka15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4j (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4j) art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli Parlament Europejski, Komisja 
lub państwo członkowskie otrzymają 
informację, która może uzasadniać 
czasowe wycofanie, i jeżeli Parlament 
Europejski, Komisja lub państwo 
członkowskie uważają, że istnieją 
wystarczające podstawy do wszczęcia 
dochodzenia, informują o tym Parlament 
Europejski i Komitet, o którym mowa w 
art. 27, i wnioskują o konsultacje. 
Konsultacje należy przeprowadzić w 
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terminie jednego miesiąca.”;

Or. en

Uzasadnienie

Od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony Parlament Europejski i Rada działają 
wspólnie, zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, w celu przyjmowania środków 
określających ramy wdrażania wspólnej polityki handlowej.

Poprawka16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4k (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4k) art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Komitetowi, o którym 
mowa w art. 27, sprawozdanie dotyczące 
ustaleń.”;

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie powinno być przedkładane Parlamentowi Europejskiemu i Komitetowi, o 
którym mowa w art. 27.

Poprawka17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4l (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4l) art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku gdy Komisja uzna, że 
ustalenia uzasadniają czasowe wycofanie 
z powodu, o którym mowa w art. 15 ust. 
1 lit. a), podejmuje ona decyzję, zgodnie 
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z procedurą, o której mowa w art. 27 
ust. 5, o monitorowaniu i ocenie sytuacji 
w danym państwie beneficjencie przez 
sześć miesięcy. Komisja powiadamia 
zainteresowane państwo beneficjenta o 
tej decyzji i publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej 
zawiadomienie o tym, że Komisja 
zamierza przyjąć akt delegowany, zgodnie 
z art. 27a, dotyczący czasowego wycofania
rozwiązania, chyba że dane państwo 
beneficjent zobowiąże się przed 
upływem tego okresu do podjęcia 
koniecznych środków w celu 
zapewnienia w rozsądnym terminie 
zgodności z konwencjami, o których 
mowa w załączniku III część A.”;

Or. en

Uzasadnienie

Wycofanie preferencji jest decyzją, która uzupełnia główny akt w taki sam sposób, jak wykaz 
państw, które skorzystają z GSP+. W związku z tym logiczne jest, aby procedura stosowana w 
związku z przyjmowaniem wykazu miała również zastosowanie w odniesieniu do 
tymczasowego wycofania preferencji dla jednego lub większej liczby państw.

Poprawka18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4m (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4m) art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli Komisja uzna czasowe 
wycofanie za konieczne, wycofuje ona 
preferencje w drodze aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 27a. W 
przypadku, o którym mowa w ust. 3, 
Komisja przyjmuje akt delegowany na 
końcu okresu, o którym mowa w tym 
ustępie.”;
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Or. en

Uzasadnienie

Wycofanie preferencji jest decyzją, która uzupełnia główny akt w taki sam sposób, jak wykaz 
państw, które skorzystają z GSP+. Dlatego też procedura stosowana w związku z 
przyjmowaniem wykazu powinna mieć również zastosowanie w odniesieniu do tymczasowego 
wycofania preferencji dla jednego lub większej liczby państw.

Poprawka19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4n (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4n) art. 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Czasowe wycofanie przewidziane w 
akcie delegowanym wchodzi w życie w 
terminie sześciu miesięcy od przyjęcia 
takiego aktu, chyba że Komisja, w drodze 
aktu delegowanego, zgodnie z art. 27a, 
przed upływem tego terminu uzna, że 
uzasadniające je powody już nie 
istnieją.”;

Or. en

Uzasadnienie

Wycofanie preferencji jest decyzją, która uzupełnia główny akt w taki sam sposób, jak wykaz 
państw, które skorzystają z GSP+. Dlatego też procedura stosowana w związku z 
przyjmowaniem wykazu powinna mieć również zastosowanie w odniesieniu do tymczasowego 
wycofania preferencji dla jednego lub większej liczby państw.

Poprawka20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4o (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 20 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4o) art. 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dochodzenie zostaje zakończone w 
terminie sześciu miesięcy od publikacji 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. 
Komisja może, w wyjątkowych 
okolicznościach i po konsultacji z 
Komitetem, o którym mowa w art. 27, 
przedłużyć ten termin o dodatkowe sześć 
miesięcy zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 27 ust. 5.”;

Or. en

Uzasadnienie

Przedłużenie powinno być ograniczone do sześciu miesięcy.

Poprawka21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4p (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4p) art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja w jak najkrótszym terminie 
informuje dane państwo beneficjenta o 
każdej decyzji podjętej zgodnie z art. 20 
lub 21, zanim zacznie ona obowiązywać. 
Komisja powiadamia również o takiej 
decyzji Parlament Europejski, Radę i 
państwa członkowskie.”;

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna powiadamiać również Parlament Europejski.
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Poprawka22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4q (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4q) w art. 22 skreśla się ust. 2;

Or. en

Uzasadnienie

Od momentu wejścia w życie Traktatu z Lizbony wykorzystanie tej prerogatywy nie jest już 
możliwe.

Poprawka23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4r (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 25 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4r) w art. 25 wprowadzenie otrzymuje 
brzmienie:
W drodze aktów delegowanych, zgodnie 
art. 27a, Komisja przyjmuje zmiany do 
załączników do niniejszego 
rozporządzenia, które stały się konieczne 
w związku z:”.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie aktów delegowanych jest właściwe, ponieważ modyfikowanie załączników 
stanowi wyraźną zmianę aktu podstawowego. Tego rodzaju dostosowanie techniczne nie 
wymaga przeprowadzania bardziej uciążliwej zwykłej procedury ustawodawczej.
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Poprawka24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4s (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4s) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 27a

Akty delegowane
Komisja przyjmuje akty delegowane, o 
których mowa w art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 
7 i 8, art. 16 ust. 3 oraz art. 19. ust. 3, 4 i 
5, zgodnie z art. 27b i z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 27c, 27d i 
27e, w celu przyjęcia przepisów 
niezbędnych do zastosowania niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w 
odniesieniu do:
a) decyzji o przyznaniu państwu 
wnioskodawcy udziału w szczególnym 
rozwiązaniu motywacyjnym dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju i dobrych 
rządów;
b) szczegółowych zasad określających 
sposób zastosowania szczególnego 
rozwiązania dla krajów najsłabiej 
rozwiniętych w odniesieniu od sektora 
cukru;
c) decyzji o wykluczeniu danego państwa 
ze szczegółowego rozwiązania dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych oraz o 
ustanowieniu co najmniej trzyletniego 
okresu przejściowego;
d) tymczasowego wycofania preferencji;
e) zmian do załączników do niniejszego 
rozporządzenia.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Na mocy tego przepisu Komisja może samodzielnie zmieniać załączniki, jak i artykuły 
niniejszego rozporządzenia. Ponieważ rezultatem tych działań jest stworzenie „zmian” do 
wprowadzenia w podstawowym tekście rozporządzenia, a w szczególności w jego 
załącznikach, zastosowanie powinny mieć „akty delegowane”. W celu określenia zasad 
wykonania, kontroli i ewentualnego odwołania aktów delegowanych, zamieszczono art. 27a, 
27b, 27c i 27d.

Poprawka25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4t (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 25b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4t) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 27b

Wykonanie przekazanych uprawnień

1. Uprawnienie do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 27a, 
powierza się Komisji na czas stosowania 
niniejszego rozporządzenia.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o nim 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
3. Uprawnienie do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlega warunkom określonym w art. 27c 
i art. 27d.
4. W pilnych przypadkach zastosowanie 
ma procedura określona w art. 27e.”;

Or. en

Uzasadnienie

W tym artykule określono zasady wykonania przekazanych uprawnień.
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Poprawka26

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4u (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 27c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4u) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 27c

Cofnięcie przekazanych uprawnień

1. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 27a, może zostać cofnięte w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która wszczęła procedurę 
wewnętrzną mającą na celu podjęcie 
decyzji o ewentualnym cofnięciu 
przekazanych uprawnień, dokłada starań, 
by powiadomić drugą instytucję i Komisję 
odpowiednio wcześnie przed podjęciem 
ostatecznej decyzji, określając, które z 
przekazanych uprawnień mogłyby zostać 
cofnięte, i wskazując ewentualne 
przyczyny takiego cofnięcia.
3. Decyzja o cofnięciu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. Staje 
się ona skuteczna natychmiast lub od 
późniejszej daty, która jest w niej 
określona. Decyzja ta nie wpływa na 
ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących. Jest publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.”;

Or. en

Uzasadnienie

W tym artykule określono procedurę cofnięcia przekazanych uprawnień.
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Poprawka27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4v (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 27d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4v) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 27d

Sprzeciw wobec aktów delegowanych
1. Parlament Europejski lub Rada może 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
od daty powiadomienia.
Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
lub Rady termin ten jest przedłużany o 
dwa miesiące.
2. Jeżeli do momentu upływu tego terminu 
Parlament Europejski ani Rada nie 
wyraża sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, zostaje on opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
wchodzi w życie z dniem w nim 
określonym.
Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej oraz może wejść w życie 
przed upływem tego terminu, jeżeli 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformują Komisję o swoim 
zamiarze niewyrażania sprzeciwu.
3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażają sprzeciw wobec przyjętego aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje 
uzasadnienie.”;

Or. en

Uzasadnienie

W tym artykule określono zasady sprzeciwiania się wobec aktów delegowanych.
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Poprawka28

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4w (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008
Artykuł 27e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4w) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 27e

Tryb pilny
1. Akty delegowana przyjęte na mocy 
niniejszego artykułu wchodzą w życie 
niezwłocznie i są stosowane, o ile nie 
zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 
2. W powiadomieniu o akcie 
delegowanym przyjętym na mocy 
niniejszego artykułu przekazanym 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
określa się powody zastosowania 
procedury pilnej.
2. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego przyjętego na mocy 
niniejszego artykułu zgodnie z procedurą, 
o której mowa w art. 27d ust. 1. W takim 
przypadku akt ten przestaje obowiązywać. 
Instytucja, która wyraziła sprzeciw wobec 
takiego aktu delegowanego, określa 
powody swojej decyzji.”.

Or. en

Uzasadnienie

W tym artykule określono zasady dotyczące aktów delegowanych przyjmowanych na mocy 
procedury pilnej.
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UZASADNIENIE

W 1968 r. Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) 
zaleciła utworzenie ogólnego systemu preferencji (GSP), na mocy którego państwa 
uprzemysłowione miały udzielać preferencji handlowych bez zachowania zasady 
wzajemności wszystkim krajom rozwijającym się, a nie tylko byłym koloniom. 

Wspólnota Europejska jako pierwsza wdrożyła GSP w 1971 r. Od momentu stworzenia GSP 
stanowił jeden z najważniejszych instrumentów UE z zakresu handlu i polityki rozwojowej, 
który wspierał kraje rozwijające się w zmniejszaniu ubóstwa poprzez pozyskiwanie 
dochodów dzięki handlowi międzynarodowemu. System ten jest najczęściej 
wykorzystywanym systemem tego typu w krajach rozwiniętych. 

Unijny GSP zapewnia produktom przywożonym z państw beneficjentów GSP bezcłowy 
dostęp lub zmniejszenie stawek celnych, w zależności od tego, z jakiego rozwiązania GSP 
korzysta dane państwo. 

Istnieją trzy rodzaje obowiązujących rozwiązań, które są dostępne dla państw beneficjentów: 

1) wszystkie państwa beneficjenci odnoszą korzyści zapewniane przez rozwiązanie ogólne; 

2) szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych 
rządów („GSP+”) zapewnia dodatkowe korzyści państwom, które ratyfikują i wdrożą wykaz 
obecnie 27 międzynarodowych konwencji i protokołów dotyczących praw człowieka i praw 
pracowniczych, ochrony środowiska, narkotyków i zwalczania korupcji; 

3) szczególne rozwiązanie dla krajów najsłabiej rozwiniętych, znane również jako inicjatywa 
„wszystko oprócz broni” (EBA), zapewnia najbardziej korzystne traktowanie ze wszystkich, a 
jego celem jest zapewnienie krajom najsłabiej rozwiniętym „bezcłowego i 
bezkontyngentowego” dostępu do rynku UE. 

Harmonogram 

GSP jest wdrażany poprzez kolejne rozporządzenia na okres trzech lat. Pierwsze wieloletnie 
rozporządzenie wykonawcze obowiązywało od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 
2008 r. Drugie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

W 2008 r. wniosek dotyczący aktualnie obowiązującego rozporządzenia został skierowany do 
Parlamentu w ramach procedury konsultacji. Podstawowe przepisy poprzedniego 
rozporządzenia dotyczącego GSP pozostały niezmienione, ale zostały poddane przeglądowi w 
celu ułatwienia stosowania tego systemu.

Wbrew chęciom wyrażanym przez Parlament Komisja nie przesłała niestety swojego wniosku 
z wystarczającym wyprzedzeniem (do dnia 1 czerwca 2007 r.), aby umożliwić Parlamentowi 
Europejskiemu pełny udział w konsultacjach przez rozsądny czas. W rzeczywistości Komisja 
przedstawiła swój wniosek dopiero dnia 21 grudnia 2007 r. W dniu 31 stycznia 2008 r. Rada 
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zwróciła się do Parlamentu o przedstawienie opinii do dnia 10 kwietnia. W związku z tym 
proces konsultacji z Parlamentem Europejskim przebiegł zbyt pośpiesznie.

W swojej rezolucji z dnia 5 czerwca 2008 r. Parlament wyraźnie zaznaczył, że było to 
niesatysfakcjonujące oraz że w przyszłości Parlament będzie potrzebował więcej czasu na 
odegranie swojej roli i zwrócił się o to, aby Komisja przekazała „wniosek w sprawie zmiany 
rozporządzenia obejmującego okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do dnia 
1 czerwca 2010 r.”.

Obecny system straci moc w dniu 31 grudnia 2011 r. W dniu 26 maja 2010 r. Komisja 
przedstawiła wniosek.

Przedłużenie

Przedmiotowy wniosek nie jest jednak wnioskiem dotyczącym nowego rozporządzenia, o 
który zwracał się Parlament, ale jedynie przedłużeniem obowiązującego rozporządzenia.

W celu przygotowania nowego wniosku Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne dopiero w 
marcu 2010 r. Ich wyniki muszą zostać przeanalizowane, należy zgromadzić dane 
statystyczne oraz przeprowadzić ocenę skutków.

Dlatego też zdaniem Komisji przedłużenie jest niezbędne, ponieważ okres, który pozostał 
jeszcze do zakończenia stosowania rozporządzenia w sprawie GSP, nie wystarczy Komisji na 
przedstawienie wniosku dotyczącego nowego rozporządzenia, ani na osiągnięcie przez 
Parlament i Radę porozumienia w zakresie nowego rozporządzenia w drodze zwykłej 
procedury ustawodawczej przed zakończeniem okresu obowiązywania obecnego 
rozporządzenia w sprawie GSP.

Sprawozdawca zgadza się, że to przedłużenie jest niezbędne, aby zapewnić pewność prawną i 
chronić interes UE i państw beneficjentów. Niemniej jednak podkreśla, że przedłużenie to nie 
może oznaczać, iż obecna niezadowalająca sytuacja będzie panować przez kolejne dwa lata.

Traktat z Lizbony

Chociaż wniosek ten został opublikowany długo po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, nie 
uwzględniono w nim procedur wymiany informacji i podejmowania decyzji, jakie są 
wymagane na mocy Traktatu, który zwiększa uprawnienia Parlamentu Europejskiego w 
kwestiach dotyczących handlu.

Obowiązujące rozporządzenie traci ważność dwa lata od wejścia Traktatu z Lizbony w życie.
W przypadku proponowanego przedłużenia sytuacja ta potrwa jeszcze przez dwa lata, do 31 
grudnia 2013 r., czyli cztery lata od wejścia Traktatu z Lizbony w życie.

Na mocy obowiązującego rozporządzenia Parlament nie może wypowiadać się na temat 
kryteriów kwalifikowalności, wykazu państw beneficjentów, wykazu beneficjentów GSP+, 
skutecznego wdrażania konwencji, tymczasowego wycofania rozwiązań preferencyjnych itp.
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Sprawozdawca jest przekonany, że Parlament nie może zaakceptować takiej sytuacji.

W rzeczywistości to obowiązkiem posłów do Parlamentu jest dopilnowanie, aby prawa i 
uprawnienia, które wybrani przedstawiciele obywateli Unii Europejskiej nabyli na mocy 
Traktatu z Lizbony, były przestrzegane.

Zgodnie z art. 207 ust. 2 TFUE właściwą procedurą dla przyjmowania i zmieniania 
rozporządzenia w sprawie GSP jest obecnie zwykła procedura ustawodawcza, która ma 
wpływ na prawa, jakimi musi dysponować Parlament w trakcie demokratycznej kontroli tego 
rozporządzenia.

Sprawozdawca pragnie w szczególności zagwarantować, że nowe uprawnienia Parlamentu, 
nadane mu na mocy art. 290 TFUE w sprawie aktów delegowanych, będą przestrzegane. W 
rzeczywistości sprawozdawca określa środki na mocy rozporządzenia w sprawie GPS, które 
należy uważać za akty delegowane: art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 7 i 8, art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 3, 
4 i 5 oraz art. 25, dające Parlamentowi prawo weta, a tym samym o wiele szersze uprawnienia 
kontrolne, niż na mocy obecnie obowiązującej procedury.

Sprawozdawca jest zdania, że uwzględnienie art. 290 stanowi warunek tego, aby Parlament 
zgodził się na zmianę przedmiotowego rozporządzenia.

W celu stworzenia zasad wykonania, kontroli i ewentualnego odwołania aktów 
delegowanych, zamieszczono art. 27a, 27b, 27c, 27d i 27e.

Nowe rozporządzenie

Sprawozdawca proponuje zmianę tylko tych elementów rozporządzenia (WE) nr 732/2008, 
które są niezbędne do tego, aby uwzględnić nowe uprawnienia nabyte przez Parlament na 
mocy Traktatu z Lizbony. W tym momencie nie proponuje się wprowadzenia żadnych innych 
zmian, chociaż sprawozdawca jest zdania, że konieczne jest ponowne ogólne sformułowanie 
założeń systemów GSP i GSP+.

Sprawozdawca zgadza się, że ogólny przegląd tego rozporządzenia powinien zostać dokonany 
w ramach wniosku dotyczącego nowego rozporządzenia, który zdaniem Parlamentu należy 
przedstawić niezwłocznie.

Niemniej jednak sprawozdawca pragnie podkreślić, że nowy wniosek dotyczący 
rozporządzenia powinien mieć następujące podstawowe założenia: (1) stworzenie wydajnego 
systemu, który będzie lepiej reagował na potrzeby państw beneficjentów i podmiotów 
gospodarczych; (2) opracowanie zasad, które będą lepiej regulować proces przeprowadzania 
reform, gwarantujący udział beneficjentów; (3) dopilnowanie, aby rozporządzenie to w 
należytym stopniu uwzględniało zadanie demokratycznej kontroli, jakie Parlament jest 
zobowiązany wykonywać.

Jak Parlament Europejski podkreślił w 2008 r. w sprawozdaniu sporządzonym przez 
Helmutha Markova, cechą charakterystyczną UE musi być większa przejrzystość i pewność 
prawna. Celem nowego wniosku powinno być zwiększenie jasności i przejrzystości systemu 
GSP.
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Reguły pochodzenia

Reguły pochodzenia i towarzyszące im procedury administracyjne są jednym z głównych 
powodów niewystarczającego wykorzystania preferencji handlowych przyznawanych w 
ramach GSP, szczególnie przez kraje najsłabiej rozwinięte. Reguły pochodzenia mogą 
uniemożliwić osiągnięcie korzystnego wpływu danej preferencji, która istnieje w teorii. 
Istnieje także ryzyko, że będą one tworzyć bariery dla handlu, wyznaczając nieosiągalne cele 
pod względem komercyjnym, w związku z czym dana preferencja będzie wykorzystywana w 
niewystarczającym stopniu lub nie będzie wykorzystywana wcale.

Nowe reguły pochodzenia poddane przeglądowi powinny zacząć obowiązywać przynajmniej 
w tym samym czasie, w którym zacznie obowiązywać nowy GSP.

Reforma powinna umożliwiać regionalną kumulację, a także obejmować możliwość 
horyzontalnej kumulacji między regionami lub globalną kumulację w przypadku państw, 
które korzystają ze szczególnych rozwiązań przewidzianych w ramach GSP. Podobnie należy 
zastanowić się nad wprowadzeniem bardziej korzystnych zasad dotyczących wymogów w 
zakresie uznawania pochodzenia danego produktu. Proponuje się, aby Unia Europejska 
wyraziła swoją chęć nadania priorytetu GSP w ramach prac podejmowanych w WTO w 
zakresie harmonizacji reguł pochodzenia.

Zasięg geograficzny

Zasięg geograficzny był krytykowany zarówno przez państwa beneficjantów i organizacje 
pozarządowe, jak i przez badaczy. Często ma miejsce sytuacja, w której ubogie państwa o 
zróżnicowanych gospodarkach zostają bezpośrednio wykluczone z zasięgu najbardziej 
korzystnych systemów.

Limity na przywóz mogłyby zostać zastąpione innymi kryteriami – bardziej bezpośrednimi i 
przede wszystkim w większym stopniu bezpośrednio związanymi z poziomem rozwoju 
(dobrym przykładem takiego kryterium jest współczynnik Giniego). Państwa, które mogłyby 
odnieść największe korzyści z preferencji taryfowych, to często te, które nie przechodzą 
pozytywnie testu dotyczącego stopnia wrażliwości, umożliwiającego udział w GSP+.

Ponadto w celu uniknięcia ograniczania preferencji w ramach kolejnego rozporządzenia 
należy poddać ocenie opcje przeniesienia produktów obecnie klasyfikowanych jako 
„wrażliwe” do kategorii „niewrażliwe”.

Pomoc techniczna

Sprawozdawca jest przekonany, że konieczne jest zwiększenie wpływu obecnego systemu i 
zwiększenie stopnia wykorzystania GSP poprzez zapewnienie pomocy technicznej, która 
będzie specjalnie ukierunkowana na rozwijanie instytucjonalnego i regulacyjnego potencjału, 
jaki jest wymagany do tego, aby umożliwić najbardziej potrzebującym państwom 
maksymalne wykorzystanie możliwości oferowanych przez handel międzynarodowy i GSP.

Pomoc należy świadczyć również np. w formie programów partnerskich, aby umożliwić 
beneficjentom GPS+ skuteczne wdrożenie międzynarodowych konwencji, co jest wymagane 
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w ramach przedmiotowego rozwiązania motywacyjnego oraz na mocy podjętych przez nich 
zobowiązań.

Komisja powinna czynnie dążyć do kontrolowania tego, czy te zobowiązania są 
dotrzymywane. Powinna ona automatycznie wszczynać dochodzenie we wszystkich 
przypadkach, gdy komitet ds. stosowania norm MOP przyjmuje „szczególną regulację” 
dotyczącą państwa beneficjenta, które nie przestrzega podstawowych norm pracy.
Dochodzenia te zawsze powinny obejmować współpracę z Parlamentem Europejskim i 
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, w tym z partnerami społecznymi, w 
odnośnym państwie.


