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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 USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany 
listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV 
ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 
z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii 
w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej
(16112/2012 – C7-0285/2013 – 2012/0304(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (16112/2012),

– uwzględniając projekt porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską 
a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu 
ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian 
list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii 
Europejskiej (16118/2012),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 
ust. 4 akapit pierwszy oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0285/2013),

– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Spraw 
Zagranicznych (A7-0332/2013),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi 
i parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej.
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UZASADNIENIE

Wraz z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii Unia Europejska rozszerzyła swoją unię celną. 
W związku z tym zgodnie z regułami WTO (art. XXIV ust. 6 GATT z 1994 r.) UE była 
zobowiązana do rozpoczęcia negocjacji z członkami WTO, którzy mają prawa negocjacyjne 
w zakresie list koncesyjnych któregokolwiek z przystępujących krajów, w celu uzgodnienia 
wzajemnie zadowalającego wyrównania rekompensującego wzrost związanych stawek 
celnych i powstałych w wyniku tego znacznych strat.

Takie wyrównanie jest należne, jeżeli przyjęcie systemu zewnętrznej taryfy celnej UE 
powoduje wzrost stawek ponad poziom, do którego dany przystępujący kraj zobowiązał się 
w ramach WTO, przy czym „należy wziąć pod uwagę redukcje ceł w tej samej pozycji taryfy 
celnej dokonane przez innych partnerów unii celnej w momencie jej utworzenia”, co jest 
wymagane na podstawie art. XXIV ust. 6.

Aby spełnić wymogi WTO, w porozumieniach ujmowane są dwie kwestie. Po pierwsze – 
kompensacja wyższych stawek, do czego najczęściej stosowanym instrumentem jest otwarcie 
kontyngentu taryfowego przyznanego danemu krajowi lub zwiększenie istniejącego 
kontyngentu lub istniejących kontyngentów. Po drugie – do istniejącego unijnego 
kontyngentu taryfowego erga omnes należy również dodać przedakcesyjny kontyngent 
taryfowy erga omnes Bułgarii i Rumunii (nieprzydzielony danemu krajowi, lecz otwarty na 
cały świat).

W dniu 29 stycznia 2007 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z państwami, 
którym przysługuje rekompensata. W wyniku negocjacji z Chińską Republiką Ludową 
powstał projekt porozumienia w formie wymiany listów parafowany w dniu 31 maja 2012 r. 

Produkty, których dotyczy porozumienie kompensacyjne między UE i Chinami, to przede 
wszystkim czosnek, grzyby, czekolada, wyroby cukiernicze i herbatniki. 

Porozumienie w sprawie nowych kontyngentów taryfowych na wymienione produkty rolne 
zostanie wdrożone na podstawie rozporządzenia wykonawczego, które przyjmie Komisja.

UE zawarła dotychczas podobne porozumienia kompensacyjne z Kubą, Brazylią i – za zgodą 
Parlamentu – z Australią, Nową Zelandią, Argentyną i USA. 

Uwagi sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje porozumienie z Chińską Republiką Ludową 
i uważa, że Parlament Europejski powinien wyrazić na nie zgodę. Należy przywrócić 
Chińskiej Republice Ludowej prawa handlowe, które uległy nieznacznemu ograniczeniu 
wskutek rozszerzenia unii celnej UE w związku z przystąpieniem Rumunii i Bułgarii.

Artykuł XXIV ust. 4 GATT słusznie podkreśla, że „... celem unii celnej lub strefy wolnego 
handlu powinno być ułatwienie wymiany handlowej między terytoriami wchodzącymi w jej 
skład, a nie tworzenie barier w handlu innych umawiających się stron z takimi terytoriami”. 
Niniejsze porozumienie kompensacyjne można zatem postrzegać jako kolejną oznakę 
przywiązania UE do wielostronnego systemu handlu opartego na zasadach, w którego 
centrum znajduje się WTO.
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Ogólnie rzecz biorąc, rozszerzenie UE wywarło pozytywny wpływ na członków WTO. 
W przypadku gdy w krajach przystępujących do UE obowiązywały wyższe stawki niż taryfa 
celna UE, zyskali członkowie WTO. W przeciwnym przypadku – gdy kraje przystępujące 
stosowały niższe stawki celne niż UE i musiały je podnieść – UE rekompensowała różnicę. 
Tym samym członkowie WTO ogólnie zyskali.

Komisja słusznie wybrała jako instrument rekompensaty dla Chin zwiększenie i stworzenie 
kontyngentów taryfowych na odnośne produkty, ponieważ kontyngenty taryfowe stanowią 
najbardziej trafny sposób rekompensaty strat.

UE i Chińska Republika Ludowa powiadomią się wzajemnie o zakończeniu swoich 
wewnętrznych procedur dotyczących wejścia w życie niniejszego porozumienia. 
Porozumienie wejdzie w życie 14 dni po dniu otrzymania ostatniego powiadomienia. 
Sprawozdawca wyraża nadzieję, że nasz partner również zakończy swoje wewnętrzne 
procedury bez zwłoki, tak aby producenci mogli wkrótce korzystać z przywrócenia dostępu 
do rynku.
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OPINIA KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie 
wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową na podstawie art. 
XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 
z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii 
w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej
(COM(2012)0641 – C7-0000/2012 – 2012/0304(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Charles Tannock

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji opiera się na rutynowej praktyce stosowanej w Światowej Organizacji 
Handlu (WTO). Polega ona na kompensowaniu krajom – które miały specjalne stosunki 
w dziedzinie eksportu z innymi członkami WTO przed przystąpieniem do unii celnej – strat 
spowodowanych wyższymi cłami nakładanymi na ich eksport do tych krajów członkowskich 
WTO w wyniku objęcia ich wspólną zewnętrzną taryfą celną po przystąpieniu do unii celnej, 
czyli w tym przypadku Unii Europejskiej. Praktyka ta jest zgodna z duchem zasad 
przyświecających Układowi ogólnemu w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), który dąży 
do promowania liberalizacji handlu międzynarodowego, aczkolwiek na zasadach 
preferencyjnych, uwzględniając jednak zawsze należycie ewentualny wpływ tworzenia unii 
celnych na trzecie kraje członkowskie WTO.   

Listy koncesyjne zaoferowane Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) przez Unię Europejską 
w ramach wniosku są rezultatem negocjacji technicznych między Komisją Europejską 
i ChRL. Zgodnie z przepisami GATT brak porozumienia może skutkować wycofaniem przez 
ChRL równoważnych list koncesyjnych wynegocjowanych z UE. Ponieważ wielu 
konsumentów UE korzysta z dużej ilości tanich towarów produkowanych w ChRL, wojna 
handlowa między tymi dwoma członkami WTO nie leży w niczyim interesie, zwłaszcza 
w aktualnej sytuacji charakteryzującej się globalnym spowolnieniem gospodarczym.  

Z tego względu sprawozdawca zaleca Parlamentowi Europejskiemu wyrażenie zgody na 
zawarcie porozumienia obejmującego listy koncesyjne dla ChRL, tak aby UE mogła 
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zapewnić zgodność unii celnej z zobowiązaniami w ramach WTO, po przystąpieniu Republiki 
Bułgarii i Rumunii do UE, gwarantując jednocześnie, że ChRL pozostanie naszym solidnym 
partnerem handlowym.

***********

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, właściwej 
dla tej sprawy, o zalecenie Parlamentowi wydania zgody. 
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Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Sir Robert Atkins, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, 
Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Takis 
Hadjigeorgiou, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Vytautas 
Landsbergis, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, 
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ioan Mircea Paşcu, Hans-Gert Pöttering, 
Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos 
Salavrakos, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Charalampos Angourakis, Anne Delvaux, Norbert Neuser, Doris Pack, 
Helmut Scholz, Alf Svensson, Ivo Vajgl

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) 
podczas głosowania końcowego

Danuta Jazłowiecka, Monika Panayotova
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Franziska Keller, Bernd Lange, Vital Moreira, Paul Murphy, Niccolò 
Rinaldi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Jan Zahradil

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) 
podczas głosowania końcowego

Elisabeth Jeggle, Krzysztof Lisek, Iosif Matula, Paul Rübig, Catherine 
Stihler


