
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 527/2013 

z dnia 21 maja 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw 
z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Negocjacje umów o partnerstwie gospodarczym 
(„umów”) między: 

państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej 
strony, zostały zakończone w dniu 16 grudnia 2007 r.; 

Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a stroną środkowoafrykańską, z drugiej 
strony, zostały zakończone w dniu 17 grudnia 2007 r. 
(Republika Kamerunu); 

Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z drugiej strony, zostały 
zakończone w dniu 13 grudnia 2007 r.; 

Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspól
notą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej 
strony, zostały zakończone w dniu 7 grudnia 2007 r.; 

państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej 
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami człon
kowskimi, z drugiej strony, zostały zakończone w dniu 
28 listopada 2007 r. (Republika Seszeli i Republika 
Zimbabwe), w dniu 4 grudnia 2007 r. (Republika Mauri
tiusu), w dniu 11 grudnia 2007 r. (Związek Komorów 
i Republika Madagaskaru) i w dniu 30 września 2008 r. 
(Republika Zambii); 

Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a państwami SADC EPA, z drugiej 
strony, zostały zakończone w dniu 23 listopada 2007 r. 
(Republika Botswany, Królestwo Lesotho, Królestwo 
Suazi, Republika Mozambiku) i w dniu 3 grudnia 2007 r. 
(Republika Namibii); 

Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a państwami partnerskimi Wspólnoty 
Wschodnioafrykańskiej, z drugiej strony, zostały zakoń
czone w dniu 27 listopada 2007 r.; 

Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami 
Pacyfiku, z drugiej strony, zostały zakończone w dniu 
23 listopada 2007 r. 

(2) Zakończenie negocjacji umów przez Antiguę i Barbudę, 
Wspólnotę Bahamów, Barbados, Belize, Republikę Bots
wany, Republikę Burundi, Republikę Dominikańską, 
Wspólnotę Dominiki, Republikę Fidżi, Republikę Ghany, 
Grenadę, Kooperacyjną Republikę Gujany, Republikę 
Haiti, Jamajkę, Republikę Kamerunu, Republikę Kenii, 
Związek Komorów, Królestwo Lesotho, Republikę Mada
gaskaru, Republikę Mauritiusu, Republikę Mozambiku, 
Republikę Namibii, Niezależne Państwo Papui-Nowej 
Gwinei, Republikę Rwandy, Federację Saint Kitts i Nevis, 
Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Republikę Seszeli, 
Królestwo Suazi, Republikę Surinamu, Zjednoczoną 
Republikę Tanzanii, Republikę Trynidadu i Tobago, 
Republikę Ugandy, Republikę Wybrzeża Kości Słoniowej, 
Republikę Zambii oraz Republikę Zimbabwe umożliwiło 
ich włączenie do załącznika I do rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 
stosowania uzgodnień dotyczących produktów pocho
dzących z niektórych państw wchodzących w skład 
grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewi
dzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących 
do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym ( 2 ). 

(3) Republika Botswany, Republika Burundi, Republika Fidżi, 
Republika Ghany, Republika Haiti, Republika Kamerunu, 
Republika Kenii, Związek Komorów, Królestwo Lesotho, 
Republika Mozambiku, Republika Namibii, Republika 
Rwandy, Królestwo Suazi, Zjednoczona Republika Tanza
nii, Republika Ugandy, Republika Wybrzeża Kości 
Słoniowej i Republika Zambii nie podjęły działań 
niezbędnych do ratyfikacji swoich odpowiednich umów.

PL 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/59 

( 1 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2012 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i stanowisko 
Rady w pierwszym czytaniu z dnia 11 grudnia 2012 r. (Dz.U. C 39 
E z 12.2.2013, s. 1). Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 
16 kwietnia 2013 r. ( 2 ) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1.



(4) W związku z powyższym zgodnie z art. 2 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, a w szczególności 
jego lit. b), należy zmienić załącznik I do tego rozporzą
dzenia w celu usunięcia tych państw ze wspomnianego 
załącznika. 

(5) Aby zapewnić szybkie przywrócenie tych państw do 
wykazu znajdującego się w załączniku I do rozporzą
dzenia (WE) nr 1528/2007, kiedy tylko podejmą dzia 
łania niezbędne do ratyfikacji odpowiednich umów i w 
oczekiwaniu na ich wejście w życie, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
w zakresie przywracania państw usuniętych w drodze 
niniejszego rozporządzenia z załącznika I do rozporzą
dzenia (WE) nr 1528/2007. Szczególnie ważne jest, aby 
w trakcie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. 
Przygotowując i opracowując akty delegowane Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 
Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1528/2007 wprowadza się następu
jące zmiany: 
1) dodaje się artykuły w brzmieniu: 

„Artykuł 2a 

Przekazanie uprawnień 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowa
nych zgodnie z art. 2b, w celu wprowadzania zmian 
w załączniku I do niniejszego rozporządznia poprzez przy
wracanie tych regionów lub państw spośród grupy państw 
AKP, które usunięto z tego załącznika na mocy rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
527/2013 (*) i które po tym usunięciu podjęły działania 
niezbędne do ratyfikacji swoich odpowiednich umów. 
Artykuł 2b 

Wykonywanie przekazanych uprawnień 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania 
aktów delegowanych podlega warunkom określonym 
w niniejszym artykule. 

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, 
o których mowa w art. 2a, powierza się Komisji na okres 
pięciu lat od dnia 21 czerwca 2013 r. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 
niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Prze
kazanie uprawnień jest przedłużane automatycznie na 
okresy tej samej długości, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada zgłoszą sprzeciw wobec takiego przedłużenia nie 
później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2a, 
może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parla
ment Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu 
kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. 
Decyzja ta staje się skuteczna następnego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Decyzja 
ta nie wpływa na ważność już obowiązujących aktów dele
gowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja 
przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2a wchodzi 
w życie, tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyra
ziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli 
przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. 
Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parla
mentu Europejskiego lub Rady. 

___________ 
(*) Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 59.”; 

2) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załącz
niku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 
2014 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 21 maja 2013 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

L. CREIGHTON 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK I 

Wykaz regionów lub państw, które zakończyły negocjacje w rozumieniu art. 2 ust. 2 

ANTIGUA I BARBUDA 

WSPÓLNOTA BAHAMÓW 

BARBADOS 

BELIZE 

WSPÓLNOTA DOMINIKI 

REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA 

GRENADA 

KOOPERACYJNA REPUBLIKA GUJANY 

JAMAJKA 

REPUBLIKA MADAGASKARU 

REPUBLIKA MAURITIUSU 

NIEZALEŻNE PAŃSTWO PAPUI-NOWEJ GWINEI 

FEDERACJA SAINT KITTS I NEVIS 

SAINT LUCIA 

SAINT VINCENT I GRENADYNY 

REPUBLIKA SESZELI 

REPUBLIKA SURINAMU 

REPUBLIKA TRYNIDADU I TOBAGO 

REPUBLIKA ZIMBABWE”
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