
Dwustronna klauzula ochronna zawarta w umowie o wolnym handlu UE-Korea 
***I 

P7_TA(2011)0061 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie 
dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu między UE a Koreą 

(COM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)) 

(2012/C 188 E/29) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0049), 

— uwzględniając art. 294 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi 
Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0025/2010), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 TFUE, 

— uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 22 grudnia 2010 r., do 
zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE, 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0210/2010), 

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej ( 1 ); 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Komisji załączone do niniejszej rezolu
cji; 

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

4. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji 
i parlamentom państw członkowskich. 

( 1 ) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 7 września 2010 r. (Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0301). 

P7_TC1-COD(2010)0032 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 lutego 2011 r. 
w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2011 w sprawie 
wprowadzenia w życie dwustronnej klauzuli ochronnej zawartej w umowie o wolnym handlu 

między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Korei 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 511/2011)

PL 28.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 188 E/93 

Czwartek, 17 lutego 2011 r.



ZAŁĄCZNIK I 

Oświadczenie Komisji 

Komisja z zadowoleniem przyjmuje zawarte w pierwszym czytaniu porozumienie między Parlamentem Europejskim 
a Radą w sprawie rozporządzenia dotyczącego klauzuli ochronnej. 

Jak przewidziano w tym rozporządzeniu, Komisja będzie przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie coroczne 
sprawozdanie z realizacji umowy o wolnym handlu między UE a Koreą i będzie gotowa do dyskusji z właściwą komisją 
Parlamentu Europejskiego na temat wszelkich kwestii wynikłych z realizacji tej umowy. 

W związku z tym Komisja pragnie zwrócić uwagę na następujące sprawy: 

a) Komisja będzie ściśle monitorować realizację przez Koreę jej zobowiązań w kwestiach regulacyjnych, w tym 
w szczególności zobowiązań dotyczących uregulowań technicznych w sektorze samochodowym. Monitorowanie to 
obejmie wszelkie aspekty barier pozataryfowych, a jego wyniki będą dokumentowane i przedstawiane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. 

b) Komisja będzie również przywiązywać szczególną wagę do skutecznej realizacji zobowiązań w zakresie pracy 
i ochrony środowiska, określonych w rozdziale 13 umowy o wolnym handlu (Handel i zrównoważony rozwój). 
W związku z tym Komisja zwróci się o radę do Wewnętrznej Grupy Doradczej, w skład której wejdą przedstawiciele 
organizacji biznesowych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Informacje na temat realizacji posta
nowień rozdziału 13 umowy o wolnym handlu zostaną należycie udokumentowane i przedstawione Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. 

Komisja podziela również pogląd, że ogromne znaczenie ma zapewnienie skutecznej ochrony w przypadku gwałtownego 
wzrostu przywozu we wrażliwych sektorach, w tym w sektorze małych samochodów. Monitorowanie sektorów wraż
liwych obejmuje samochody, tekstylia i elektronikę użytkową. W związku z tym Komisja zauważa, że do celów docho
dzenia w sprawie środków ochronnych sektor małych samochodów można uznać za odpowiedni rynek. 

Komisja zwraca uwagę, że wyznaczenie stref produkcji zewnętrznej na Półwyspie Koreańskim zgodnie z postanowieniami 
art. 12 protokołu w sprawie reguł pochodzenia wymagałoby międzynarodowego porozumienia między stronami, na 
które Parlament Europejski musiałby wyrazić zgodę. Komisja Europejska będzie w pełni informować Parlament na temat 
dyskusji w komitecie dotyczących stref produkcji zewnętrznej na Półwyspie Koreańskim. 

Komisja zwraca również uwagę, że jeżeli ze względu na wyjątkowe okoliczności podejmie decyzję o wydłużeniu okresu 
dochodzenia zgodnie z art. 5 ust. 3, zadba ona o to, aby taki wydłużony okres nie wykraczał poza końcowy termin 
obowiązywania jakichkolwiek środków tymczasowych wprowadzonych zgodnie z art. 7. 

ZAŁĄCZNIK II 

Wspólne oświadczenie 

Komisja Europejska i Parlament Europejski wspólnie uważają, że bardzo ważna jest ścisła współpraca przy monitoro
waniu realizacji umowy o wolnym handlu między UE a Koreą oraz rozporządzenia dotyczącego klauzuli ochronnej. 
W tym celu obie instytucje uzgadniają co następuje: 

— W przypadku gdy Parlament Europejski przyjmie zalecenie dotyczące wszczęcia dochodzenia w sprawie środków 
ochronnych, Komisja zbada uważnie, czy spełnione zostały określone w rozporządzeniu warunki wszczynania 
dochodzenia z urzędu. Jeżeli Komisja uzna, że warunki te nie zostały spełnione, przedstawi ona właściwej komisji 
Parlamentu Europejskiego sprawozdanie zawierające wyjaśnienie wszystkich czynników istotnych dla wszczęcia 
takiego dochodzenia. 

— Na wniosek właściwej komisji Parlamentu Europejskiego Komisja przedstawi jej sprawozdanie na temat wszelkich 
konkretnych aspektów związanych z realizacją przez Koreę jej zobowiązań dotyczących środków pozataryfowych lub 
w sprawie rozdziału 13 umowy o wolnym handlu (Handel i zrównoważony rozwój).

PL C 188 E/94 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.6.2012 

Czwartek, 17 lutego 2011 r.
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