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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 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne 

preferencje handlowe dla Republiki Mołdawii 

(COM(2013)0678 – C7-0305/2013 – 2013/0325(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2013)0678), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C7–0305/2013), 

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

– uwzględniając art.55 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0422/2013), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 

Komisji, a także parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Aby zapewnić ciągłość przepływów 

handlowych z Mołdawii oraz pewność 

prawa dla podmiotów gospodarczych, 

należy koniecznie przewidzieć 

nieprzerwane stosowanie autonomicznych 

preferencji handlowych do momentu ich 

wygaśnięcia przewidzianego w 

rozporządzeniu (WE) nr 55/2008. 
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Uzasadnienie 

Poprawka ta wprowadza do wniosku Komisji nowy motyw odpowiadający przewidzianemu w 

poprawce 2 poniżej skreśleniu odniesień do odstępstwa przyznanego przez WTO.  

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. W art. 16 rozporządzenia (WE) nr 

55/2008 skreśla się akapity trzeci, czwarty 

i piąty. 

Uzasadnienie 

Akapity 3, 4 i 5 artykułu 16 rozporządzenia (WE) nr 55/2008 odnoszą się do odstępstwa 

przyznanego UE przez WTO, aby umożliwić preferencyjne traktowanie importu niektórych 

towarów z Mołdawii. Obecne odstępstwo wygasa z dniem 31 grudnia 2013 r. Komisja 

wystąpiła do WTO z wnioskiem o przedłużenie okresu stosowania odstępstwa do dnia 31 

grudnia 2015 r. W oczekiwaniu na decyzję WTO ważne jest zapewnienie nieprzerwanych 

przepływów handlowych z Mołdawii, zapewniając tym samym podmiotom gospodarczym 

pewność prawa. Należy zatem skreślić z rozporządzenia odniesienia do odstępstwa 

przyznanego przez WTO. 

 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 

siódmego 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. 

Uzasadnienie 

Uwzględniając ograniczenia czasowe dotyczące przyjęcia rozporządzenia zmieniającego, 
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ważne jest zapewnienie jego jak najwcześniejszego wejścia w życie po publikacji. Aby uniknąć 

opóźnień w stosowaniu zmienionych autonomicznych preferencji handlowych dla Mołdawii i 

zapewnić ciągłość i pewność prawną, ważne jest określenie daty stosowania na dzień 1 

stycznia 2014 r. 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie (WE) nr 55/2008 ustanawia autonomiczne preferencje handlowe (ATP) dla 

Republiki Mołdawii, usuwając wszystkie taryfy celne dla produktów przemysłowych i 

poprawiając dostęp do rynku UE dla produktów rolnych. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

55/2008 ATP stosuje się do dnia 31 grudnia 2015 r. Stosowanie rozporządzenia w sprawie 

ATP po dniu 1 stycznia 2013 r. zależy od pomyślnego ukończenia pewnych procedur w 

ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Unia Europejska zainicjowała te procedury, 

ale termin ich zakończenia jest na dzień dzisiejszy nieznany. Zanim zostaną one zakończone, 

ważne jest zatem zapewnienie nieprzerwanych przepływów handlowych z Republiki 

Mołdawii do dnia 31 grudnia 2015 r. Ponadto konieczne jest zapewnienie pewności prawa 

podmiotom gospodarczym, aby mogły one nadal importować produkty na mocy 

rozporządzenia w sprawie ATP. W związku z tym konieczne jest zapewnienie 

nieprzerwanego stosowania autonomicznych preferencji handlowych do momentu ich 

wygaśnięcia przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 55/2008. 
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