
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1387/2014 

z dnia 14 listopada 2014 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w sprawie stosowania 
uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład 
grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających 

lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień 
dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i 
Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie 
gospodarczym (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Wykaz państw beneficjentów unijnego systemu bezcłowego i nieobjętego kontyngentem przywozu znajduje się w 
załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007. 

(2)  Kenia nie podjęła działań niezbędnych do ratyfikowania swojej przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym 
i co za tym idzie, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1528/2007, w szczególności jego lit. b), na 
mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 527/2013 (2) od dnia 1 października 2014 r. nie 
jest już objęta uzgodnieniem dotyczącym dostępu do rynku, na który zezwolono rozporządzeniem (WE) 
nr 1528/2007. 

(3) Kenia, Unia Europejska i jej państwa członkowskie zakończyły jednak negocjacje dotyczące umowy o partner
stwie gospodarczym w dniu 16 października 2014 r. 

(4)  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 24a rozporządzenia (WE) 
nr 1528/2007 w celu dokonania zmiany załącznika I do tego rozporządzenia polegającej na dodaniu regionów 
lub państw z grupy państw AKP, które zakończyły negocjacje dotyczące umowy między Unią Europejską a tym 
regionem lub państwem i które spełniają wymogi art. XXIV GATT 1994. 

(5)  Od dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia dodanie Kenii do załącznika I do rozporządzenia 
(WE) nr 1528/2007 będzie podlegało warunkom określonym w art. 2 ust. 3 tego rozporządzenia, w szczegól
ności jego lit. b), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 dodaje się następujące państwo: 

„REPUBLIKA KENII” 

24.12.2014 L 369/35 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1. 
(2) 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 (Dz.U. L 165 z 
18.6.2013, s. 59). 



Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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