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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

– 

POPRAWKI PARLAMENTU* 

do wniosku Komisji 

--------------------------------------------------------- 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) Nr .../2011 ▌ 

z dnia ... 

w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych 

kredytów eksportowych 

 

 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1, 

a takŜe mając na uwadze, co następuje: 

(1) Agencje kredytów eksportowych (AKE) przyczyniają się do rozwoju handlu 

                                                 
* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 
▌sygnalizuje skreślenia. 
1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia […] września 2011 r. oraz decyzja Rady z dnia 
[…]. 



 

AM\876581PL.doc 2/7 PE455.928v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

światowego, wspierając eksport i inwestowanie przez przedsiębiorstwa w uzupełnieniu 
do finansowania i ubezpieczenia przez sektor prywatny. Unia jest stroną Porozumienia 
w sprawie ▌oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, zawartego w ramach 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zwanego dalej 
„Porozumieniem”. Porozumienie to, w postaci, w jakiej zawarli je jego uczestnicy, 
reguluje warunki finansowe, jakie AKE mogą oferować w celu zapewnienia równych 
warunków konkurencji w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych. 

(2) Jak stanowi decyzja Rady 2001/76/WE z dnia 22 grudnia 2000 r. zastępująca decyzję z 
dnia 4 kwietnia 1978 r. w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie 
kredytów eksportowych wspieranych przez państwo1 i decyzja Rady 2001/77/WE z 
dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie stosowania zasad Umowy ramowej dotyczącej 
transakcji typu „project finance" w zakresie oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych2, wytyczne zawarte w Porozumieniu i szczególne zasady dotyczące 
transakcji typu „project finance” obowiązują w Unii. 

(2a) Poprzez działalność AKE Porozumienie pośrednio przyczynia się do wolnego i 
sprawiedliwego handlu oraz inwestowania przez przedsiębiorstwa, które w 
przeciwnym razie miałyby ograniczony dostęp do instrumentów kredytowych 
oferowanych przez sektor prywatny. 

(2b) Ustanawiając, opracowując i wdraŜając krajowe systemy kredytów eksportowych oraz 
pełniąc nadzór nad działalnością w zakresie oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych, państwa członkowskie powinny przestrzegać ogólnych zasad Unii 
dotyczących działań zewnętrznych, takich jak umacnianie demokracji, przestrzeganie 
praw człowieka, spójność polityki na rzecz rozwoju oraz zwalczanie zmiany klimatu. 

(2c) Uczestnicy Porozumienia biorą udział w ciągłym procesie mającym na celu 
zminimalizowanie zakłóceń rynku oraz stworzenie równych warunków, w których 
składki naliczane przez AKE są uzaleŜnione od ryzyka i powinny wystarczyć do 
pokrycia długoterminowych kosztów operacyjnych i strat, a takŜe powinny być zgodne 
z zobowiązaniami w ramach Światowej Organizacji Handlu. Aby osiągnąć ten cel, 
systemy kredytów eksportowych działają w przejrzysty sposób, a agencje składają 
OECD odpowiednie sprawozdania. 

(2d) Dobrze ukierunkowane kredyty eksportowe oferowane przez AKE mogą przyczynić się 
do stworzenia moŜliwości dostępu do rynku dla przedsiębiorstw unijnych, w tym 
równieŜ dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 

(2e) Uczestnicy Porozumienia i państwa członkowskie Unii Europejskiej postanowili 
ujawnić niektóre informacje dotyczące kredytów eksportowych zgodnie z zasadami 
przejrzystości OECD i Unii, tak aby zapewnić równe warunki dla uczestników i 
państw członkowskich.  

(2f) Unia stosuje środki dotyczące przejrzystości i sprawozdawczości określone w 
załączniku -I do niniejszego rozporządzenia. 

                                                 
1 Dz.U. L 32 z 2.2.2001, s. 1 
2 Dz.U. L 32 z 2.2.2001, s. 55 
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(2g) Ze względu na większą konkurencję na rynkach światowych oraz w celu uniknięcia 
niekorzystnych warunków konkurencji dla przedsiębiorstw unijnych, Komisja – 
stosownie do mandatu negocjacyjnego, jakiego udzieliły jej państwa członkowskie – 
powinna wspierać wysiłki OECD na rzecz zaangaŜowania krajów, które nie 
uczestniczą w Porozumieniu. Komisja powinna wykorzystywać dwustronne i 
wielostronne negocjacje do ustanowienia światowych norm w zakresie oficjalnie 
wspieranych kredytów eksportowych. Światowe standardy w tej dziedzinie są 
niezbędnym warunkiem istnienia równych szans w handlu na szczeblu światowym. 

(2h) Pomimo Ŝe kraje OECD stosują wytyczne zawarte w Porozumieniu, kraje spoza 
OECD nie są stroną Porozumienia, co moŜe prowadzić do przewagi konkurencyjnej 
eksporterów pochodzących z tych krajów. Dlatego teŜ zachęca się te kraje do 
stosowania przepisów Porozumienia w celu zapewnienia równych warunków 
konkurencji równieŜ na szczeblu światowym. 

(2i) W związku z unijną polityką lepszych uregulowań prawnych, mającą na celu 
uproszczenie i poprawę istniejących przepisów, w przyszłych przeglądach 
Porozumienia Komisja i państwa członkowskie skupią się w razie potrzeby na 
zmniejszaniu obciąŜeń administracyjnych dla przedsiębiorstw i administracji 
krajowych, w tym AKE. 

(3) Uczestnicy Porozumienia postanowili poprawić i zracjonalizować tekst Porozumienia. 
Uzgodnione przez nich zmiany polegają na zwiększeniu przystępności tekstu dla 
uŜytkownika, poprawie spójności z odpowiednimi zobowiązaniami międzynarodowymi 
i osiągnięciu większej przejrzystości, zwłaszcza w stosunku do państw niebędących 
uczestnikami. Ponadto uczestnicy Porozumienia postanowili takŜe włączyć do tekstu 
Porozumienia zasady dotyczące transakcji typu „project finance” wprowadzone decyzją 
2001/77/WE i zasady w odniesieniu do kredytów eksportowych na statki, wprowadzone 
decyzją Rady 2002/634/WE1 z dnia 22 lipca 2002 r. zmieniającą decyzję 2001/76/WE. 

(4) Niniejsze rozporządzenie oraz skonsolidowany i poprawiony tekst Porozumienia w 
załączniku powinny zastąpić i uchylić zmienioną decyzję 2001/76/WE, a decyzja 
2001/77/WE powinna zostać uchylona. 

(4a) Aby szybko i sprawnie włączyć do prawodawstwa Unii poprawki do wytycznych 
określonych w Porozumieniu, uzgodnione przez uczestników Porozumienia, Komisja 
powinna w razie potrzeby przyjąć akty delegowane w celu zmiany załącznika zgodnie z 
procedurą określoną w art. 1a. Dlatego naleŜy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
odnośnie do poprawek do wytycznych, uzgodnionych przez uczestników 
Porozumienia. Szczególnie waŜne jest, aby podczas prac przygotowawczych Komisja 
przeprowadziła odpowiednie konsultacje, w tym równieŜ na szczeblu ekspertów. 

(4b) W trakcie przygotowywania i sporządzania aktów delegowanych Komisja powinna 
zagwarantować równoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie odnośnych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

                                                 
1 Dz.U. L 206 z 3.8.2002, s. 16 
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:  

Artykuł 1 

Wytyczne zawarte w ▌Porozumieniu w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych („Porozumienie”) obowiązują w Unii. Tekst Porozumienia załączono do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 1a 

Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 1c w celu zmiany załącznika w wyniku 
poprawek do wytycznych, uzgodnionych przez uczestników Porozumienia. 
 

Artykuł 1b 

W przypadku zmiany załącznika w wyniku poprawek do wytycznych, uzgodnionych przez 
uczestników Porozumienia, procedura przewidziana w art. 1d ma zastosowanie do aktów 
delegowanych, przyjętych zgodnie z tym artykułem, jeŜeli wymaga tego szczególnie pilna 
potrzeba. 

 

Artykuł 1c 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych przekazuje się Komisji na 
warunkach określonych w niniejszym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 1a i 1b, 
przekazuje się Komisji na czas nieokreślony od daty wejścia w Ŝycie niniejszego 
rozporządzenia. 

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 1a i 1b, moŜe być w kaŜdej chwili 
odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od 
późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na waŜność juŜ 
obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i Radę. 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 1a wchodzi w Ŝycie tylko pod warunkiem, Ŝe w 
okresie dwóch miesięcy od powiadomienia o tym akcie Parlamentu Europejskiego i 
Rady ani Parlament Europejski, ani Rada nie zgłoszą wobec niego sprzeciwu, lub pod 
warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformują Komisję, Ŝe nie zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten ulega przedłuŜeniu o dwa miesiące. 

Artykuł 1d 
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Procedura w trybie pilnym 

1. Akty delegowane przyjęte zgodnie z tym artykułem wchodzą w Ŝycie bezzwłocznie i 
mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyraŜony sprzeciw zgodnie z ust. 2. 
W powiadomieniu o akcie delegowanym skierowanym do Parlamentu Europejskiego i 
Rady podane zostają powody, dla których skorzystano z procedury w trybie pilnym. 

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 1c ust. 5. W takim przypadku Komisja 
uchyla dany akt bezzwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o decyzji wyraŜenia 
sprzeciwu przez Parlament Europejski lub Radę. 

Artykuł 1e 

Środki dotyczące przejrzystości i sprawozdawczości, które naleŜy stosować w Unii, 
określono w załączniku -I do niniejszego rozporządzenia. 

 

Artykuł 2 

Niniejszym decyzje 2001/76/WE, 2001/77/WE i 2002/634/WE tracą moc. 

Artykuł 3 
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w Ŝycie następnego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
 
Niniejsze rozporządzenie wiąŜe w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

 

 

Sporządzono w Brukseli,  
 
 W imieniu Rady 

 Przewodniczący 
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Załącznik -I 

1. Bez uszczerbku dla prerogatyw instytucji państw członkowskich sprawujących nadzór 
nad krajowymi programami kredytów eksportowych, kaŜde państwo członkowskie 
udostępnia Komisji roczne sprawozdanie z działalności z myślą o poprawie 
przejrzystości na szczeblu Unii. Zgodnie ze swoim prawodawstwem krajowym państwa 
członkowskie przekazują informacje na temat aktywów i zobowiązań, roszczeń 
opłaconych i zwrotów, nowych zobowiązań, ryzyka i obciąŜeń z tytułu składek. 
W przypadku gdy działalność w zakresie oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych moŜe prowadzić do powstania zobowiązań warunkowych, działalność 
taką zgłasza się w ramach rocznego sprawozdania z działalności. 

2. W rocznym sprawozdaniu z działalności państwa członkowskie opisują, w jaki sposób 
zagroŜenia dla środowiska, które mogą powodować inne istotne zagroŜenia, są 
uwzględniane w działalności AKE w zakresie oficjalnie wspieranych kredytów 
eksportowych. 

3. Na podstawie tych informacji Komisja opracowuje roczny przegląd dla Parlamentu 
Europejskiego, zawierający ocenę zgodności AKE z celami i zobowiązaniami Unii. 

4. W ramach swoich kompetencji Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
roczne sprawozdanie z podjętych negocjacji w sprawie ustanowienia światowych norm 
w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, w których Komisja 
dysponuje mandatem negocjacyjnym na róŜnych płaszczyznach współpracy 
międzynarodowej. 

 
Zgodnie z zakresem niniejszego rozporządzenia pierwszy okres sprawozdawczy 
obejmuje rok 2011. 
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ZAŁĄCZNIK 

 
Treść Porozumienia. 

 

Or. en 

 


