
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1551 

z dnia 14 lipca 2017 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) 2016/1076 Parlamentu Europejskiego i Rady 
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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1076 z dnia 8 czerwca 2016 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 korzystających z zasad dostępu do rynku UE przewidzianych w rozporządzeniu (UE) 2016/1076 
ustanowiono w załączniku I do tego rozporządzenia. Rozporządzenie to określa procedurę dotyczącą stosowania 
przez Unię Europejską środków ochronnych w stosunku do produktów pochodzących z krajów wymienionych 
w załączniku I. 

(2)  Rozporządzenie (UE) 2016/1076 uprawnia Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w celu dokonania zmiany 
załącznika I do tego rozporządzenia polegającej na dodaniu do niego państw grupy AKP, które zakończyły 
rokowania dotyczące umowy o partnerstwie gospodarczym („UPG”) z Unią Europejską. 

(3)  W dniu 15 lipca 2014 r. państwa Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC UPG), Unia Europejska 
i jej państwa członkowskie zakończyły rokowania w sprawie kompleksowej umowy o partnerstwie 
gospodarczym. W dniu 10 czerwca 2016 r. państwa SADC UPG, Unia Europejska i jej państwa członkowskie 
podpisały rzeczoną umowę (2). 

(4)  Lesotho ratyfikowało umowę o partnerstwie gospodarczym w dniu 16 września 2016 r. 

(5)  Mozambik ratyfikował umowę o partnerstwie gospodarczym w dniu 28 kwietnia 2017 r. 

(6)  Parlament Europejski zatwierdził umowę o partnerstwie gospodarczym w dniu 30 września 2016 r. 

(7)  W konsekwencji umowa ta jest tymczasowo stosowana od dnia 10 października 2016 r. 

(8)  W związku z tym we wspomnianym załączniku I należy uwzględnić również Lesotho i Mozambik, aby ułatwić 
UE pełne stosowanie umowy o partnerstwie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Do wykazu zawartego w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/1076 włącza się Królestwo Lesotho oraz Republikę 
Mozambiku. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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(1) Dz.U. L 185 z 8.7.2016, s. 1. 
(2) Umowa o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC 

UPG, z drugiej strony (Dz.U. L 250 z 16.9.2016, s. 3). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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