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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Aby zapobiec wszelkiemu ryzyku 

naduŜyć, prawo do skorzystania z 

autonomicznych preferencji handlowych 

powinno być uwarunkowane 

zapewnieniem przez Ukrainę zgodności z 

odpowiednimi regułami pochodzenia 

produktów i powiązanymi procedurami, a 

takŜe podjęciem skutecznej współpracy 

administracyjnej z Unią. Ponadto Ukraina 

powinna powstrzymywać się od 

wprowadzania nowych ceł lub opłat o 

skutku równowaŜnym lub nowych 

ograniczeń ilościowych lub środków o 

skutku równowaŜnym lub od podnoszenia 

obecnych poziomów ceł lub opłat lub od 

wprowadzania wszelkich innych 

ograniczeń. W przypadku niespełnienia 

jakiegokolwiek z tych warunków Komisja 

powinna być uprawniona do czasowego 

zawieszenia wszystkich lub części 

preferencji. 

(3) Aby zapobiec wszelkiemu ryzyku 

naduŜyć, prawo do skorzystania z 

autonomicznych preferencji handlowych 

powinno być uwarunkowane 

zapewnieniem przez Ukrainę zgodności z 

odpowiednimi regułami pochodzenia 

produktów i powiązanymi procedurami, a 

takŜe podjęciem skutecznej współpracy 

administracyjnej z Unią. Ponadto Ukraina 

powinna powstrzymywać się od 

wprowadzania nowych ceł lub opłat o 

skutku równowaŜnym, lub nowych 

ograniczeń ilościowych, lub środków o 

skutku równowaŜnym, lub od podnoszenia 

obecnych poziomów ceł lub opłat, lub od 

wprowadzania wszelkich innych 

ograniczeń. W przypadku powaŜnego i 

systematycznego naruszania przez 

Ukrainę podstawowych zasad praw 

człowieka, demokracji i praworządności 

oraz jeŜeli zaszłaby szczególnie pilna 

potrzeba, Komisja powinna otrzymać 

uprawnienia umoŜliwiające jej 

przyjmowanie aktów wykonawczych 

mających natychmiastowe zastosowanie.  
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Warunkiem przyznania Ukrainie prawa 

do korzystania z porozumień 

preferencyjnych wprowadzonych na mocy 

art. 1 jest powstrzymanie się przez nią od 

powaŜnych i systematycznych naruszeń 

praw człowieka, w tym najwaŜniejszych 

praw pracowniczych oraz podstawowych 

zasad demokracji i praworządności. 
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