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10.4.2019 A8-0464/62

Poprawka 62
Anneleen Van Bossuyt
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdanie A8-0464/2018
Maria Grapini
Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Niniejsze rozporządzenie powinno 
być wdrażane za pomocą programów 
prac. Z uwagi średnio- i długoterminowy 
charakter celów i w oparciu 
o doświadczenia zdobyte z biegiem czasu 
programy prac powinny być tak 
skonstruowane, by obejmowały kilka lat. 
Przejście z rocznych programów prac na 
wieloletnie programy prac zmniejszy 
obciążenie administracyjne zarówno po 
stronie Komisji, jak i państw 
członkowskich.

(14) Komisja powinna przyjąć 
programy prac do celów niniejszego 
rozporządzenia . Z uwagi średnio- 
i długoterminowy charakter celów 
i w oparciu o doświadczenia zdobyte 
z biegiem czasu programy prac powinny 
być tak skonstruowane, by obejmowały 
kilka lat. Przejście z rocznych programów 
prac na wieloletnie programy prac 
zmniejszy obciążenie administracyjne 
zarówno po stronie Komisji, jak i państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu dotyczącego aktów delegowanych do ogólnej linii PE, jak określono w 
instrukcjach horyzontalnych wydanych przez Konferencję Przewodniczących i mających 
zastosowanie do wszystkich dossier w sprawie wieloletnich ram finansowych.
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10.4.2019 A8-0464/63

Poprawka 63
Anneleen Van Bossuyt
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdanie A8-0464/2018
Maria Grapini
Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te 
powinny być wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20119.

skreśla się

__________________
9 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 
z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, 
s. 13).

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu dotyczącego aktów delegowanych do ogólnej linii PE, jak określono w 
instrukcjach horyzontalnych wydanych przez Konferencję Przewodniczących i mających 
zastosowanie do wszystkich dossier w sprawie wieloletnich ram finansowych.



AM\1182322PL.docx PE631.632v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

10.4.2019 A8-0464/64

Poprawka 64
Anneleen Van Bossuyt
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdanie A8-0464/2018
Maria Grapini
Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby we właściwy sposób reagować 
na zmiany w priorytetach polityki, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dotyczących zmian w wykazie 
wskaźników służących mierzeniu realizacji 
szczegółowych celów programu. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

(17) Aby we właściwy sposób reagować 
na zmiany w priorytetach polityki, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
dotyczących zmian w wykazie 
wskaźników służących mierzeniu realizacji 
szczegółowych celów programu w 
odniesieniu do ustalenia i aktualizacji 
wieloletniego planu strategicznego w 
obszarze ceł i ustalenia wieloletnich 
programów prac. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie 
z zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 
13 kwietnia 2016 r.1a W szczególności, aby 
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.
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__________________
1a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu dotyczącego aktów delegowanych do ogólnej linii PE, jak określono w 
instrukcjach horyzontalnych wydanych przez Konferencję Przewodniczących i mających 
zastosowanie do wszystkich dossier w sprawie wieloletnich ram finansowych.
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10.4.2019 A8-0464/65

Poprawka 65
Anneleen Van Bossuyt
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdanie A8-0464/2018
Maria Grapini
Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja sporządza i aktualizuje 
wieloletni plan strategiczny w dziedzinie 
ceł, w którym wyszczególnione są 
wszystkie istotne zadania w zakresie 
opracowania i eksploatacji europejskich 
systemów elektronicznych, a każdy 
system, w całości lub w części, jest 
klasyfikowany jako:

1. Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 17, 
uzupełniając niniejsze rozporządzenie 
przez sporządzenie i aktualizowanie 
wieloletniego planu strategicznego 
w obszarze ceł, w którym wyszczególnione 
są wszystkie istotne zadania w zakresie 
opracowania i eksploatacji europejskich 
systemów elektronicznych, a każdy system 
lub część systemu klasyfikowane są jako:

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu dotyczącego aktów delegowanych do ogólnej linii PE, jak określono w 
instrukcjach horyzontalnych wydanych przez Konferencję Przewodniczących i mających 
zastosowanie do wszystkich dossier w sprawie wieloletnich ram finansowych.
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10.4.2019 A8-0464/66

Poprawka 66
Anneleen Van Bossuyt
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdanie A8-0464/2018
Maria Grapini
Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program jest realizowany 
w ramach wieloletnich programów prac, 
o których mowa w art. 108 rozporządzenia 
finansowego.

1. Do celów programu przyjmuje się 
wieloletnie programy prac, o których 
mowa w art. 110 rozporządzenia 
finansowego. W wieloletnich programach 
prac określa się w szczególności cele do 
zrealizowania, oczekiwane rezultaty, 
metody realizacji oraz łączną kwotę planu 
finansowego. Zawierają one również 
szczegółowy opis działań, które mają być 
finansowane, orientacyjną kwotę 
przeznaczoną na każde działanie i 
orientacyjny harmonogram realizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu dotyczącego aktów delegowanych do ogólnej linii PE, jak określono w 
instrukcjach horyzontalnych wydanych przez Konferencję Przewodniczących i mających 
zastosowanie do wszystkich dossier w sprawie wieloletnich ram finansowych.
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10.4.2019 A8-0464/67

Poprawka 67
Anneleen Van Bossuyt
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdanie A8-0464/2018
Maria Grapini
Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wieloletnie programy prac są 
przyjmowane przez Komisję w drodze 
aktów wykonawczych. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 18 
ust. 2.

2. Komisja przyjmuje akty 
delegowane zgodnie z art. 17 w celu 
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia 
przez ustanowienie wieloletnich 
programów prac.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu dotyczącego aktów delegowanych do ogólnej linii PE, jak określono w 
instrukcjach horyzontalnych wydanych przez Konferencję Przewodniczących i mających 
zastosowanie do wszystkich dossier w sprawie wieloletnich ram finansowych.
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10.4.2019 A8-0464/68

Poprawka 68
Anneleen Van Bossuyt
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdanie A8-0464/2018
Maria Grapini
Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 14 
ust. 2, powierza się Komisji do dnia 31 
grudnia 2028 r.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 12 
ust. 1,  art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2, 
powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 
2028 r.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu dotyczącego aktów delegowanych do ogólnej linii PE, jak określono w 
instrukcjach horyzontalnych wydanych przez Konferencję Przewodniczących i mających 
zastosowanie do wszystkich dossier w sprawie wieloletnich ram finansowych.
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10.4.2019 A8-0464/69

Poprawka 69
Anneleen Van Bossuyt
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdanie A8-0464/2018
Maria Grapini
Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 14 ust. 2, 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 od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność żadnych obowiązujących 
już aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 2 
i art. 14 ust. 2, 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 od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność żadnych obowiązujących 
już aktów delegowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu dotyczącego aktów delegowanych do ogólnej linii PE, jak określono w 
instrukcjach horyzontalnych wydanych przez Konferencję Przewodniczących i mających 
zastosowanie do wszystkich dossier w sprawie wieloletnich ram finansowych.



AM\1182322PL.docx PE631.632v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

10.4.2019 A8-0464/70

Poprawka 70
Anneleen Van Bossuyt
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdanie A8-0464/2018
Maria Grapini
Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty zgodnie 
z art. 14 ust. 2 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.

6. Akt delegowany przyjęty zgodnie z 
art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 2 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu dotyczącego aktów delegowanych do ogólnej linii PE, jak określono w 
instrukcjach horyzontalnych wydanych przez Konferencję Przewodniczących i mających 
zastosowanie do wszystkich dossier w sprawie wieloletnich ram finansowych.
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10.4.2019 A8-0464/71

Poprawka 71
Anneleen Van Bossuyt
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdanie A8-0464/2018
Maria Grapini
Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18 skreśla się
Procedura komitetowa

1. Komisję wspiera komitet zwany 
Komitetem ds. Programu „Cła”. Komitet 
ten jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu dotyczącego aktów delegowanych do ogólnej linii PE, jak określono w 
instrukcjach horyzontalnych wydanych przez Konferencję Przewodniczących i mających 
zastosowanie do wszystkich dossier w sprawie wieloletnich ram finansowych.


