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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).

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 USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie 
usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły 
negocjacje 
(COM(2011)0598 – C7-0305/2012 – 2011/0260(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0598),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi 
(C7-0305/2012),

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

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji 
Rozwoju (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

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

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić szybkie przywrócenie 
partnerów do załącznika I do tego 
rozporządzenia, kiedy tylko podejmą 
działania niezbędne do ratyfikacji 
odpowiednich umów i w oczekiwaniu na 
ich wejście w życie, uprawnienia do 
przyjmowania aktów prawnych zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej powinny zostać przekazane 

(5) Aby zapewnić szybkie przywrócenie 
partnerów do załącznika I do tego 
rozporządzenia, kiedy tylko podejmą 
działania niezbędne do ratyfikacji 
odpowiednich umów i w oczekiwaniu na 
ich wejście w życie, uprawnienia do 
przyjmowania aktów prawnych zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej powinny zostać przekazane 
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Komisji Europejskiej w zakresie 
przywracania państw usuniętych 
niniejszym rozporządzeniem z załącznika 
I. Szczególnie ważne jest, aby w trakcie 
prac przygotowawczych Komisja 
Europejska przeprowadzała odpowiednie 
konsultacje, w tym konsultacje z 
ekspertami. Podczas przygotowywania i 
sporządzania aktów delegowanych 
Komisja Europejska powinna zapewnić 
równoczesne, terminowe i właściwe 
przekazywanie odpowiednich dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie,

Komisji Europejskiej w zakresie 
przywracania państw usuniętych 
niniejszym rozporządzeniem z załącznika 
I. Szczególnie ważne jest, aby podczas 
prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, również 
z ekspertami. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. Komisja powinna udostępnić 
wszystkie informacje i dokumentację 
dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami 
krajowymi w ramach prowadzonych przez 
nią prac dotyczących opracowywania i 
wdrażania aktów delegowanych. Do 
uczestnictwa w tych posiedzeniach 
Komisja powinna zaprosić ekspertów z 
Parlamentu,

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1528/2007
Artykuł 2b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie uprawnień Komisji, o 
którym mowa w art. 2a, następuje na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Przekazanie uprawnień Komisji, o 
którym mowa w art. 2a, następuje na okres 
pięciu lat od dnia ...*. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem tego pięcioletniego 
okresu. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.
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__________
* Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
następnego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 stycznia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i 
jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i 
jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest zapewnienie większej ilości czasu na dalsze negocjacje mające na celu 
osiągnięcie porozumienia w sprawie kompleksowych umów o partnerstwie gospodarczym w 
celu uniknięcia sytuacji, w której szereg państw AKP, które nadal mają duże potrzeby 
rozwojowe i w których utrzymuje się wysoki poziom ubóstwa, miałby znacznie ograniczony 
dostęp do rynku UE.
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UZASADNIENIE

Umowa z Kotonu umożliwia zawieranie umów o partnerstwie gospodarczym między 
członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) a Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi oraz stanowi, że szczegółowe ustalenia mające zastosowanie od 
dnia 1 stycznia 2008 r. do produktów pochodzących z wymienionych państw zostały 
określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1528/2007, tak zwanym rozporządzeniu 
dotyczącym dostępu do rynku. Przedmiotowe rozporządzenie reguluje system przywozowy 
UE mający zastosowanie do 36 państw AKP, które w 2007 r. parafowały umowy o 
partnerstwie gospodarczym. Dla państw, które nie miały jeszcze możliwości zastosowania 
umów o partnerstwie gospodarczym, gdyż oczekiwały na ich ratyfikację, było to 
rozwiązaniem pomostowym. Przedmiotowe rozporządzenie zasadniczo jednostronnie 
przewidywało bezcłowy dostęp oferowany przez UE we wspomnianych umowach. 

Jednak kilka państw nie podjęło działań niezbędnych do ratyfikacji umów o partnerstwie 
gospodarczym ani nie zakończyło wszechstronnych negocjacji regionalnych. W związku z 
tym Komisja Europejska proponuje, aby w dniu 1 stycznia 2014 r. państwa, które nie 
podpisały lub nie ratyfikowały tych umów, zostały usunięte z wykazu beneficjentów tego 
postanowienia.

18 państw, które nie zakończyły jeszcze swojego procesu ratyfikacji, należy do różnych 
kategorii i w związku z tym praktyczne konsekwencje wynikające z obecnych okoliczności 
zastosowania przedmiotowego wniosku zależałyby od statusu tych państw oraz od 
ostatecznego porozumienia osiągniętego podczas przeglądu ogólnego systemu preferencji 
(GSP): 

 Burundi, Komory, Haiti, Lesotho, Mozambik, Rwanda, Tanzania, Uganda i Zambia 
należą do krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC), które nadal mogłyby korzystać z 
bezcłowego i bezkontyngentowego dostępu w ramach unijnego programu „wszystko 
oprócz broni” (EBA) i w związku z tym nie podlegałyby wyżej wymienionym 
warunkom; 

 Kamerun, Fidżi, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia, Suazi i Zimbabwe 
podlegałyby unijnemu ogólnemu systemowi preferencji (GSP), który przewiduje 
niższe stawki celne w porównaniu ze stawką celną na zasadzie klauzuli najwyższego 
uprzywilejowania, lecz nie tak korzystne jak dostęp bezcłowy i bezkontyngentowy, co 
prowadzi do wzrostu stawek celnych stosowanych do większości najważniejszych 
towarów wywożonych; 

 W przypadku Botswany i Namibii, które zostały zaklasyfikowane jako kraje o średnio 
wysokich dochodach, stawka celna na zasadzie klauzuli najwyższego 
uprzywilejowania, która to stawka jest stosowana w odniesieniu do większości państw 
(w tym np. do Stanów Zjednoczonych i Japonii), zostałaby przywrócona zgodnie z 
wnioskiem dotyczącym ogólnego systemu preferencji. 

Komisja Europejska twierdzi, że obecna sytuacja jest sprzeczna z zasadami WTO oraz że jest 
to również kwestia sprawiedliwości zarówno wobec państw, które wywiązały się ze swoich 
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zobowiązań i ratyfikowały swoje umowy, jak i wobec krajów rozwijających się, które nie są 
partnerami AKP. Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 jest częścią dwutorowego 
podejścia obejmującego intensyfikację trwających negocjacji w sprawie umów o partnerstwie 
gospodarczym, których celem jest doprowadzenie do zawarcia pełnoprawnych umów 
regionalnych. Tak naprawdę głównym celem przedłożenia przedmiotowego wniosku jest 
prawdopodobnie zwiększenie nacisku, a tym samym przyspieszenie negocjacji. 

Sprawozdawca nie jest jednak przekonany co do tego, że wyznaczenie tak krótkiego 
jednostronnego terminu jest najlepszym podejściem, które przyczyni się do osiągnięcia 
pożądanych rezultatów. W rzeczywistości istnieją dobrze uzasadnione powody, dla których 
umowy zawarte w 2007 r. nie zostały jeszcze wdrożone, a także dla których nie zostały 
zawarte całościowe umowy regionalne. Niektóre umowy z 2007 r. zostały zawarte z 
pojedynczymi państwami, a nie z całymi regionami, które prowadziły negocjacje. Jednak 
decyzja o wdrożeniu umów o partnerstwie gospodarczym przez te pojedyncze państwa w 
ramach regionu mogłaby w istotny sposób negatywnie wpłynąć na proces integracji 
regionalnej. Cele związane z umowami o partnerstwie gospodarczym, które Parlament 
Europejski popiera, zakładają, że umowy te powinny przyczynić się do pogłębienia procesu 
integracji regionalnej oraz do zwiększenia wzrostu gospodarczego i rozwoju we wszystkich 
zainteresowanych państwach i regionach. Umowy częściowe mogłyby przynieść odwrotne
skutki.

Proces wdrażania umów o partnerstwie gospodarczym powinien przyczynić się do 
zapewnienia stabilności i zwiększenia dostępu do rynków eksportowych państw AKP, lecz 
gdyby przedmiotowa poprawka została przyjęta, szereg państw AKP, które nadal mają duże 
potrzeby rozwojowe i w których utrzymuje się wysoki poziom ubóstwa, w rzeczywistości 
miałoby znacznie ograniczony dostęp do rynku UE (a w niektórych przypadkach nie byłoby 
żadnego alternatywnego systemu preferencji, na którym państwa te mogłyby się oprzeć, 
zwłaszcza jeśli wniosek dotyczący przeglądu ogólnego systemu preferencji zostanie przyjęty). 
Aby zapewnić odpowiednią ilość czasu na dostosowanie oraz aby ograniczyć możliwe 
negatywne skutki, w szczególności w odniesieniu do państw, których dostęp do rynku 
zostałby ograniczony, należy dostosować terminy, tak aby przewidzieć okres przejściowy 
pomiędzy wejściem w życie nowego ogólnego systemu preferencji oraz wejściem w życie 
przedmiotowego zmienionego rozporządzenia.

Dwu- i wielostronne negocjacje handlowe są wszechstronne i bardzo często nie da się ich 
zakończyć w sztywno wyznaczonych terminach. Światowa Organizacja Handlu powinna 
mieć tego świadomość, mając na względzie obecny impas dauhańskiej rundy rozwojowej. 
Wywieranie jednostronnego nacisku w celu zakończenia negocjacji w określonych krótkich 
ramach czasowych, niezależnie od tego, czy kontrowersyjne kwestie zostały rozstrzygnięte, 
nie jest najlepszym sposobem na stworzenie atmosfery sprzyjającej zakończeniu negocjacji, w 
których uwzględniane są interesy i wątpliwości obydwóch stron. Niemniej jednak ważne jest 
również to, aby zasady WTO były przestrzegane oraz aby rozporządzenie, o którym mowa, 
faktycznie zostało przewidziane jako postanowienie tymczasowe. Sytuacja, w której 
preferencje zostałyby utrzymane dla państw, które nie spełniają określonych kryteriów, ma 
charakter niezrównoważony, lecz zaproponowane ramy czasowe są nierealistyczne i zbyt 
krótkie, aby móc z powodzeniem zakończyć trwające negocjacje. Aby umowy zostały 
ratyfikowane do dnia 1 stycznia 2014 r., negocjacje musiałyby zostać zakończone mniej 
więcej do czerwca 2012 r. Jest to jednak niemożliwe, zważywszy na znaczenie i zakres 
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nierozstrzygniętych kwestii. Sprawozdawca proponuje zatem przedłużenie tego terminu, tak 
aby zmiana weszła w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Przedmiotowy wniosek obejmuje również poprawki mające na celu dostosowanie procedur 
decyzyjnych do procedur przewidzianych w Traktacie z Lizbony. Proponuje się, aby Komisja 
została upoważniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w celu 
zmiany załącznika I, aby przywrócić te państwa, które podejmują działania niezbędne w celu 
ratyfikowania umowy o partnerstwie gospodarczym. Poprawki zaproponowane przez 
sprawozdawcę w znacznej mierze opierają się na stanowiskach przyjętych w 
rozporządzeniach horyzontalnych zwanych rozporządzeniami zbiorczymi.


