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Poprawki złożyła Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdanie
Godelieve Quisthoudt-Rowohl A8-0361/2018
Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z Unii będzie miało wpływ na 
stosunki Zjednoczonego Królestwa i Unii 
ze stronami trzecimi, w szczególności w 
kontekście Światowej Organizacji Handlu 
(WTO), której zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo są pierwotnymi 
członkami.

(2) Wystąpienie Zjednoczonego 
Królestwa z Unii będzie miało wpływ na 
stosunki Zjednoczonego Królestwa i Unii 
ze stronami trzecimi, w szczególności w 
kontekście Światowej Organizacji Handlu 
(WTO), której zarówno UE, jak i 
Zjednoczone Królestwo są pierwotnymi 
członkami. Ponieważ proces ten będzie 
miał miejsce w tym samym czasie, co 
negocjacje w sprawie wieloletnich ram 
finansowych (WRF), a także biorąc pod 
uwagę udział sektora rolnego w 
wieloletnich ramach finansowych, sektor 
ten może być w znacznym stopniu 
zagrożony, w związku z czym podczas tych 
negocjacji konieczne będzie zachowanie 
pewnego stopnia ostrożności.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zgodnie z zasadami WTO taki 
podział kontyngentów taryfowych, które są 
częścią listy koncesyjnej Unii, będzie 
musiał zostać dokonany zgodnie z art. 
XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu 1994 („GATT 1994”). Po 
zakończeniu wstępnych kontaktów Unia 
podejmie zatem rokowania z członkami 
WTO, którzy są głównymi dostawcami lub 
znaczącymi dostawcami bądź posiadają 
pierwotne prawa negocjacyjne w 
odniesieniu do każdego z tych 
kontyngentów taryfowych.

(4) Zgodnie z zasadami WTO taki 
podział kontyngentów taryfowych, które są 
częścią listy koncesyjnej Unii, będzie 
musiał zostać dokonany zgodnie z art. 
XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu 1994 („GATT 1994”). Po 
zakończeniu wstępnych kontaktów Unia 
podejmie zatem rokowania z członkami 
WTO, którzy są głównymi dostawcami lub 
znaczącymi dostawcami bądź posiadają 
pierwotne prawa negocjacyjne w 
odniesieniu do każdego z tych 
kontyngentów taryfowych. Rokowania te 
powinny mieć nadal ograniczony zakres i 
nie powinny w żaden sposób obejmować 
renegocjacji ogólnych warunków lub 
stopnia dostępu produktów do rynku Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy zatem zastosować 
następującą metodę. W pierwszej 
kolejności należy ustalić udział 
Zjednoczonego Królestwa w 
wykorzystaniu poszczególnych 
kontyngentów taryfowych. Udział w 
wykorzystaniu (wyrażony w procentach) 
oznacza udział Zjednoczonego Królestwa 
w łącznym przywozie do Unii w ramach 
kontyngentu taryfowego w okresie 
ostatnich reprezentatywnych trzech lat. 
Udział w wykorzystaniu należy następnie 
zastosować do całej zaplanowanej 
wielkości kontyngentów taryfowych w 
celu ustalenia udziału Zjednoczonego 
Królestwa w danym kontyngencie. Udział 

(6) Należy zatem zastosować 
następującą metodę. W pierwszej 
kolejności należy ustalić udział 
Zjednoczonego Królestwa w 
wykorzystaniu poszczególnych 
kontyngentów taryfowych. Udział w 
wykorzystaniu (wyrażony w procentach) 
oznacza udział Zjednoczonego Królestwa 
w łącznym przywozie do Unii w ramach 
kontyngentu taryfowego w okresie 
ostatnich reprezentatywnych trzech lat. 
Udział w wykorzystaniu należy następnie 
zastosować do całej zaplanowanej 
wielkości kontyngentów taryfowych, z 
uwzględnieniem wszelkiego niepełnego 
wykorzystania, w celu ustalenia udziału 
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Unii obejmowałby pozostałą część danego 
kontyngentu taryfowego. Oznacza to, że 
ogólna wielkość danego kontyngentu 
taryfowego się nie zmienia (tj. wielkość dla 
UE-27 = obecna wielkość dla UE-28 – 
wielkość dla Zjednoczonego Królestwa). 
Dane bazowe powinny pochodzić z 
odnośnych baz danych Komisji.

Zjednoczonego Królestwa w danym 
kontyngencie. Udział Unii obejmowałby 
pozostałą część danego kontyngentu 
taryfowego. Oznacza to, że ogólna 
wielkość danego kontyngentu taryfowego 
się nie zmienia (tj. wielkość dla UE-27 = 
obecna wielkość dla UE-28 – wielkość dla 
Zjednoczonego Królestwa). Dane bazowe 
powinny pochodzić z odnośnych baz 
danych Komisji.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Metodologia dotycząca udziału 
wykorzystania każdego indywidualnego 
kontyngentu taryfowego została ustalona i 
uzgodniona przez Unię i Zjednoczone 
Królestwo, zgodnie z wymogami art. 
XXVIII GATT z 1994 r., w związku z czym 
metodologia ta powinna zostać w pełni 
utrzymana w celu zapewnienia jej 
spójnego stosowania.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W odniesieniu do odnośnych 
kontyngentów taryfowych z sektora 
rolnictwa art. 184–188 rozporządzenia 
(UE) nr 1308/20131 stanowią niezbędną 
podstawę prawną do celów zarządzania 
kontyngentami taryfowymi po ich podziale 
w drodze niniejszego rozporządzenia. W 
odniesieniu do kontyngentów taryfowych 
dotyczących produktów rybołówstwa, 
produktów przemysłowych i określonych 
przetworzonych produktów rolnych 
zarządzanie przebiega zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 32/20002. Dane 

(8) W odniesieniu do odnośnych 
kontyngentów taryfowych z sektora 
rolnictwa art. 184–188 rozporządzenia 
(UE) nr 1308/20131 stanowią niezbędną 
podstawę prawną do celów zarządzania 
kontyngentami taryfowymi po ich podziale 
w drodze niniejszego rozporządzenia.  
Podział ten powinien zatem odbywać się 
zgodnie z unijnym modelem rolnictwa, 
opartym na wielofunkcyjnym charakterze 
działalności rolnej, kładąc zarazem nacisk 
na wyraźne uznanie kwestii 
pozahandlowych oraz uwzględnienie 
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ilości objęte kontyngentem taryfowym 
określono w załączniku I do tego 
rozporządzenia, które to ilości należy 
zatem zastąpić ilościami określonymi w 
części B załącznika do niniejszego 
rozporządzenia.

wymagań obywateli dotyczących 
bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony 
środowiska naturalnego, jakości żywności 
i dobrostanu zwierząt. W odniesieniu do 
kontyngentów taryfowych dotyczących 
produktów rybołówstwa, produktów 
przemysłowych i określonych 
przetworzonych produktów rolnych 
zarządzanie przebiega zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 32/20002. Dane 
ilości objęte kontyngentem taryfowym 
określono w załączniku I do tego 
rozporządzenia, które to ilości należy 
zatem zastąpić ilościami określonymi w 
części B załącznika do niniejszego 
rozporządzenia.

_________________ _________________
1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

1 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów 
rolnych oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z 
dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające 
i ustalające zarządzanie wspólnotowymi 
kontyngentami taryfowymi przyjętymi 
w ramach GATT oraz niektórymi innymi 
wspólnotowymi kontyngentami 
taryfowymi i ustanawiające szczegółowe 
zasady dostosowywania kontyngentów 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1808/95 (Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1).

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 z 
dnia 17 grudnia 1999 r. otwierające 
i ustalające zarządzanie wspólnotowymi 
kontyngentami taryfowymi przyjętymi 
w ramach GATT oraz niektórymi innymi 
wspólnotowymi kontyngentami 
taryfowymi i ustanawiające szczegółowe 
zasady dostosowywania kontyngentów 
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1808/95 (Dz.U. L 5 z 8.1.2000, s. 1).

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu przypomnieć podstawowe zasady porozumienia w sprawie rolnictwa 
zawartego w ramach GATT, tak aby zostały one zastosowane również w przypadku 
opracowywania i wdrażania przedmiotowego podziału kontyngentów taryfowych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Biorąc pod uwagę, że rokowania z 
zainteresowanymi członkami WTO będą 
się odbywać jednocześnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą związaną z 
przyjęciem niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
wprowadzania zmian w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia i w załączniku 
I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 w 
odniesieniu do ilości podzielonych 
kontyngentów taryfowych wymienionych 
w tym załączniku, tak aby uwzględnić 
wszelkie zawarte porozumienia lub istotne 
informacje, które Komisja może otrzymać 
w kontekście tych rokowań, a które 
wskazywałyby na to, że z powodu 
nieznanych wcześniej czynników 
wymagane jest skorygowanie podziału 
kontyngentów taryfowych między Unię a 
Zjednoczone Królestwo. Należy również 
zapewnić taką samą możliwość w 
przypadku, gdy takie informacje zostaną 
uzyskane poza takimi rokowaniami.

(9) Biorąc pod uwagę, że rokowania z 
zainteresowanymi członkami WTO będą 
się odbywać jednocześnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą związaną z 
przyjęciem niniejszego rozporządzenia, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
wprowadzania zmian w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia i w załączniku 
I do rozporządzenia (WE) nr 32/2000 w 
odniesieniu do ilości podzielonych 
kontyngentów taryfowych wymienionych 
w tym załączniku. Załączniki te powinny 
zostać zmienione jedynie w celu 
uwzględnienia wszelkich zawartych 
porozumień międzynarodowych lub 
istotnych informacji, które Komisja może 
otrzymać w kontekście tych rokowań lub 
poza nimi, a które wskazywałyby na to, że 
z powodu nieznanych wcześniej 
czynników wymagane jest skorygowanie 
podziału kontyngentów taryfowych między 
Unię a Zjednoczone Królestwo.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 
32/2000 powierzono Komisji uprawnienia 
w zakresie wykonania niektórych 
przepisów tego rozporządzenia. W 
następstwie wejścia w życie Traktatu z 
Lizbony właściwe jest dostosowanie tych 
uprawnień do postanowień art. 290 i 291 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE). Dostosowania 
takiego należy dokonać, w stosownych 
przypadkach, w drodze przyznania 
Komisji uprawnień do przyjmowania 
aktów delegowanych oraz poprzez 



PE631.622/ 6

PL

zastosowanie niektórych procedur 
określonych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011. W tym celu uprawnienia 
wykonawcze powierzone Komisji w tym 
rozporządzeniu należy zastąpić 
uprawnieniami do przyjmowania aktów 
delegowanych i wykonawczych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 a
Przypadająca Unii część kontyngentów 
taryfowych, o której mowa w art. 1, 
zostaje ustalona w drodze zastosowania 
następującej procedury:
1) należy ustalić, wyrażony w 
procentach, udział Unii w wykorzystaniu 
w przywozie każdego z poszczególnych 
kontyngentów taryfowych w okresie 
ostatnich reprezentatywnych trzech lat;
2) wyrażony w procentach udział Unii 
w wykorzystaniu w przywozie należy 
zastosować do całej zaplanowanej 
wielkości kontyngentów taryfowych w 
celu ustalenia jej udziału w wielkości 
danego kontyngentu;
3) jeśli w reprezentatywnym okresie 
ustanowionym w pkt 1 nie odnotowano 
obrotów handlowych w ramach danego 
kontyngentu taryfowego, udział Unii 
należy ustalić w drodze zastosowania 
procedury ustanowionej w pkt 2, biorąc 
pod uwagę wyrażony w procentach udział 
Unii w wykorzystaniu w przywozie innego 
kontyngentu taryfowego z dokładnie tak 
samo zdefiniowanymi produktami lub w 
ramach odpowiednich pozycji taryfowych 
poza danym kontyngentem.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 skreśla się
Załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) 
nr 32/2000 zastępuje się tekstem części B 
załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w 
celu zmiany załącznika do niniejszego 
rozporządzenia oraz załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 32/2000 w celu 
uwzględnienia:

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w 
celu zmiany części A załącznika do 
niniejszego rozporządzenia, przy 
zachowaniu spójności ze wspólną metodą 
uzgodnioną ze Zjednoczonym 
Królestwem, zwłaszcza zaś przy 
zapewnieniu, aby poziom dostępu do 
rynku Unii po wystąpieniu z niej 
Zjednoczonego Królestwa nie był większy 
niż poziom odzwierciedlony udziałem w 
przepływach handlowych w 
reprezentatywnym okresie, w celu 
uwzględnienia:

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) istotnych informacji, które Komisja 
może otrzymać albo w kontekście rokowań 
na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego 
w sprawie taryf celnych i handlu 1994, 
albo w inny sposób.

b) istotnych informacji, które Komisja 
może otrzymać albo w kontekście rokowań 
na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego 
w sprawie taryf celnych i handlu 1994, 
albo z innych źródeł mających interes w 
danym kontyngencie taryfowym.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
W rozporządzeniu Rady (WE) nr 32/2000 
wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Decyzję o tymczasowym cofnięciu, w 
całości lub w części, uprawnienia do 
kontyngentów taryfowych określonych w 
ust. 1 przyjmuje się w aktach 
wykonawczych, po odpowiednich 
uprzednich konsultacjach podjętych przez 
Komisję z danym krajem beneficjentem. 
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 10 ust. 2.”;
2) art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 10a 
w celu zmiany załączników I–VII:
a) w przypadku gdy zmiany i 
techniczne poprawki są wymagane przez 
zmiany w Nomenklaturze Scalonej i kody 
TARIC;
b) w przypadku gdy dostosowania są 
wymagane przez:
zawarcie przez Radę porozumień lub 
umów w formie wymiany listów w ramach 
GATT lub zgodność ze zobowiązaniami 
umownymi Unii wobec niektórych krajów 
w ramach GATT, lub
rozszerzenie ogólnego systemu preferencji 
celnych w odniesieniu do produktów z 
włókna juty i włókna kokosowego;
c) dołączenie krajów rozwijających się 
do wykazów zawartych w załącznikach IV 
i V na oficjalny wniosek kraju 
ubiegającego się, który oferuje konieczne 
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gwarancje sprawdzania autentyczności 
tych produktów;
d) w przypadku gdy wymagane są 
zmiany i dostosowania w definicjach 
produktów wytworzonych ręcznie i ręcznie 
tkanych materiałów, jak również we 
wzorach świadectw autentyczności.
1a. Co się tyczy zmian załącznika I, o 
których mowa w ust. 1, a które wynikają z 
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z 
Unii:
a) należy zachować spójność ze 
wspólną metodą uzgodnioną ze 
Zjednoczonym Królestwem, zwłaszcza zaś 
zapewnić, aby poziom dostępu do rynku 
Unii po wystąpieniu z niej Zjednoczonego 
Królestwa nie był większy niż poziom 
odzwierciedlony udziałem w przepływach 
handlowych w reprezentatywnym okresie; 
oraz 
b) zmiany takie mogą także być 
przyjmowane w celu uwzględnienia 
istotnych informacji, które Komisja może 
otrzymać albo w kontekście rokowań na 
podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w 
sprawie taryf celnych i handlu 1994, albo 
z innych źródeł mających interes w danym 
kontyngencie taryfowym.”;
3) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja jest wspomagana przez 
Komitet Kodeksu Celnego powołany na 
mocy art. 285 rozporządzenia (UE) nr 
952/2013.
2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.”;
4) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 10a
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 9, powierza się Komisji na okres 
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pięciu lat od dnia … [data wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia 
zmieniającego]. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.
3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 9, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
późniejszym terminie określonym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność 
jakichkolwiek już obowiązujących aktów 
delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu 
delegowanego Komisja konsultuje się z 
ekspertami wyznaczonymi przez każde 
państwo członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 9 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
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Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;
5) załącznik I zastępuje się częścią B 
załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3, 
powierza się Komisji na okres [4] lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się z ekspertami 
wyznaczonymi przez każde państwo 
członkowskie zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa. Aby zapewnić równy 
dostęp do wszystkich informacji, 
Parlament Europejski i Rada otrzymują 
wszystkie dokumenty w tym samym czasie, 
co eksperci państw członkowskich.



PE631.622/ 12

PL

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie [dwóch miesięcy] od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o [miesiąc] z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 3 wchodzi w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie [dwóch miesięcy] od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub gdy, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o [dwa miesiące] z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 1 i 2 stosuje się od dnia, gdy prawo 
Unii przestanie mieć zastosowanie do 
Zjednoczonego Królestwa zgodnie z 
porozumieniem zawartym przez Unię i 
Zjednoczone Królestwo na podstawie art. 
50 Traktatu o Unii Europejskiej albo – w 
przypadku braku takiego porozumienia – 
od dnia 30 marca 2019 r.

Art. 1 i art. 3a nowy (5) stosuje się od dnia, 
gdy prawo Unii przestanie mieć 
zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa 
zgodnie z porozumieniem zawartym przez 
Unię i Zjednoczone Królestwo na 
podstawie art. 50 Traktatu o Unii 
Europejskiej albo – w przypadku braku 
takiego porozumienia – od dnia 30 marca 
2019 r.

(Numeracja artykułów we wniosku Komisji jest nieprawidłowa. Omyłkowo jako artykuł 4 
oznaczono dwa artykuły).


