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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ogólnych zasad definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, 
aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych (przekształcenie)
(COM(2007)0848 – C6-0006/2008 – 2007/0287(COD))

(Procedura współdecyzji - przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0848),

– uwzględniając art. 251 ust. 2, art. 37 oraz art. 95, traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0006/2008),

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1,

– uwzględniając art. 80a oraz art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych złożona z 
odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że 
przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te 
określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji 
niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami merytorycznymi 
wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1. przyjmuje wniosek Komisji w wersji dostosowanej do zaleceń konsultacyjnej grupy 
roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji i wraz z poniższymi 
zmianami;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 - ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Przepisy wykonawcze do niniejszego 
artykułu przyjmuje się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 13 ust. 3.

7. Komisja przyjmuje przepisy
wykonawcze do niniejszego artykułu.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ art. 2 dotyczy definicji i etykietowania oraz w związku z tym, że wszystkie środki, 
które mogłyby zostać przyjęte na mocy art. 2 ust. 7 (w szczególności odnośnie do 
etykietowania) dotyczą zmiany przepisów ogólnych rozporządzenia, proponuje się 
zastosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy wykonawcze, w tym metody 
stosowane do analizowania produktów 
objętych niniejszym rozporządzeniem, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 ust. 2.

4. Komisja przyjmuje przepisy
wykonawcze.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 4.
Przepisy dotyczące metod stosowanych do 
analizowania produktów objętych 
niniejszym rozporządzeniem, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną, o 
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której mowa w art. 13 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do przygotowywania napojów i ich zawartości należy stosować procedurę 
regulacyjną połączoną z kontrolą, ponieważ inaczej Komisja mogłaby określać zakres 
zastosowania rozporządzenia bez demokratycznej kontroli. Parlament powinien wyrazić 
zgodę na przewidzianą procedurę zarządzania metodami analitycznymi, pod warunkiem że 
wszelkie nowe metody analizy będą zgodne z zakresem dyrektywy lub rozporządzenia.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 - akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy wykonawcze oraz listę 
produktów, o których mowa w ust. 1, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 ust. 3.

Komisja przyjmuje przepisy wykonawcze 
oraz listę produktów, o których mowa w 
akapicie pierwszym. 

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ art. 10 dotyczy wdrażania umów międzynarodowych w UE, co często prowadzi do 
zmian obowiązującego prawa wspólnotowego, może prowadzić to do zmian w ogólnym 
zakresie rozporządzenia
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Szczegółowe zasady stosowania 
niniejszego artykułu, w razie konieczności,
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
określoną w art. 13 ust. 3.

3. Komisja przyjmuje w razie konieczności 
szczegółowe zasady stosowania niniejszego 
artykułu.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka wprowadza stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w 
odniesieniu do środków o ogólnym zakresie, które są ściśle powiązane z wdrażaniem umów 
międzynarodowych, powinny one, dla uproszczenia, podlegać tym samym zasadom 
proceduralnym, jakie są stosowane w art. 10, który również dotyczy wdrażania umów 
międzynarodowych.
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UZASADNIENIE

Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji1 została zmieniona decyzją Rady 
2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r.2 Artykuł 5a zmienionej decyzji 1999/468/WE 
wprowadził nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą (PRPK) w dziedzinie środków 
o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu 
podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą współdecyzji, między innymi poprzez 
wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów. 

Po dokonaniu przeglądu obowiązującego prawodawstwa i procedur będących obecnie w toku3

Komisja Europejska przedstawiła między innymi przedmiotowy wniosek przekształcenia, 
modyfikując tekst skodyfikowany celem uwzględnienia w nim zmian koniecznych do 
dostosowania tekstu do PRPK.

W swojej decyzji z 12 grudnia 2007 r. Konferencja Przewodniczących wskazała na Komisję 
Prawną jako komisję przedmiotowo właściwą w kwestii „dostosowania procedury 
komitetowej” oraz na wyspecjalizowane komisje jako komisje opiniodawcze. Konferencja 
Przewodniczących Komisji uzgodniła dnia 15 stycznia 2008 r. zasady współpracy między 
Komisją Prawną i innymi zaangażowanymi komisjami.

W obliczu faktu, że proponowane dostosowanie do PRPK jest niepełne, i po konsultacji z 
Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sprawozdawca proponuje niewielką liczbę poprawek, 
które są nierozłącznie związane z wewnętrzną logiką tekstu, czyli z należytym 
wprowadzeniem nowej procedury komitetowej, działając zgodnie z art. 80a ust. 3 akapit 
trzeci Regulaminu Parlamentu Europejskiego. W odniesieniu do techniki przekształcenia 
zaleca się również uwzględnienie dostosowań technicznych zaproponowanych przez 
konsultacyjną grupę roboczą służb prawnych.

                                               
1 Dz.U. C 203 z 17.7.1999, s. 1.
2 Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11.
3 COM(2007)0740.
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ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB 
PRAWNYCH

OPINIA

DO WIADOMOŚCI: PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ogólnych zasad definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych 
napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych
(COM(2007)848 – C6-00006/2008 – 2007/0287(COD))

Uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli 
odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się w dniu 
8 stycznia 2008 r. w celu zbadania m.in. wyżej wspomnianego wniosku przedłożonego przez 
Komisję.

Po dokonaniu analizy1 wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady przekształcającego rozporządzenie (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. 
ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, 
aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych, 
grupa robocza uzgodniła jednomyślnie, co następuje.

1. W art. 1 wyraz „ustanawia” należy zastąpić wyrazem „określa”.

2. (zmiana nie dotyczy wersji polskiej)

3. W art. 3 należy skreślić tytuł „Definicje uzupełniające”.

Grupa robocza ustaliła jednomyślnie, że wniosek nie zawiera innych istotnych zmian oprócz 
tych, które już zostały zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa 
robocza uznała również, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów 
wcześniejszego aktu prawnego z tymi istotnymi zmianami przedmiotowy wniosek dotyczy 
zwykłej kodyfikacji istniejącego tekstu, bez zmian merytorycznych.

C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE

                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza dysponowała angielską, francuską i niemiecką wersją językową wniosku 
i pracowała w oparciu o wersję francuską, która jest oryginalną wersją omawianego tekstu.
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