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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. PowaŜne obniŜenie 

standardów w zakresie przestrzegania 

podstawowych zasad demokracji i praw 

człowieka na Ukrainie, w tym 

podstawowych praw pracowniczych, 

powinno stanowić powód tymczasowego 

zawieszenia preferencji. W przypadku 

niespełnienia jakiegokolwiek z tych 

warunków Komisja powinna być 

uprawniona do czasowego zawieszenia 

wszystkich lub części preferencji. 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Nie naruszając warunków 

określonych w akapicie pierwszym 

niniejszego artykułu, prawo do 

korzystania z preferencyjnych uzgodnień 

wprowadzonych na mocy art. 1 jest 

uzaleŜnione od przestrzegania przez 

Ukrainę praw człowieka, w tym 

podstawowych praw pracowniczych, a 

takŜe podstawowych zasad demokracji. 

 JeŜeli Ukraina przyjmie środki 

ograniczające prawa człowieka i prawa 

pracownicze, Komisja natychmiast 

zawiesza uzgodnienia preferencyjne. 

Or. en 

 

 


