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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza 
Egejskiego
(COM(2010)0767 – C7-0003/2011 – 2010/0370(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0767),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42 akapit pierwszy i art. 43 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek 
Parlamentowi (C7-0003/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 
marca 2011 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A7-0000/2011),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

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, 
Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zapewnić lepszą realizację celów 
systemu na rzecz mniejszych wysp Morza 
Egejskiego, program wsparcia musi 
obejmować środki zapewniające dostawy 
produktów rolnych oraz ochronę i rozwój 
lokalnej produkcji rolnej. Należy zbliżyć 

(4) Aby zapewnić lepszą realizację celów 
systemu na rzecz mniejszych wysp Morza 
Egejskiego, program wsparcia musi 
obejmować środki zapewniające dostawy 
produktów rolnych, transport 
nieprzetworzonych i przetworzonych 

                                               
1Dz.U. C 132 z 3.5.2011, s. 82.
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poziom programowania oraz stosować 
systematycznie w stosunkach między 
Komisją a państwem członkowskim 
podejście oparte na partnerstwie.

produktów rolnych z tych wysp oraz 
ochronę i rozwój lokalnej produkcji rolnej. 
Należy zbliżyć poziom programowania 
oraz stosować systematycznie w 
stosunkach między Komisją a państwem 
członkowskim podejście oparte na 
partnerstwie. 

Or. el

Uzasadnienie

Oprócz stymulowania dostaw surowców należy podejmować wysiłki ukierunkowane na 
usprawnienie transportu z małych wysp Morza Egejskiego nieprzetworzonych i 
przetworzonych produktów rolnych. Produkty rolne wytworzone na małych wyspach Morza 
Egejskiego cechują dwie słabości konkurencyjne, wynikające z wysokich kosztów surowców i 
z późniejszej konieczności transportu. Jak dotąd we wniosku Komisji uwzględniono tylko 
słabość konkurencyjną związaną z kosztami dostaw, nie odniesiono się natomiast do 
transportu.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości i w 
duchu elastyczności, które stanowią 
podstawę podejścia do programowania 
przyjętego w przypadku systemu na rzecz 
mniejszych wysp Morza Egejskiego, 
organy wyznaczone przez Grecję mogą 
proponować zmiany programu w celu 
dostosowania go do sytuacji tych wysp. W 
tym samym duchu procedurę zmiany 
programu należy dostosować pod 
względem przydatności każdego rodzaju 
zmian.

(5) Zgodnie z zasadą pomocniczości i w 
duchu elastyczności, które stanowią 
podstawę podejścia do programowania 
przyjętego w przypadku systemu na rzecz 
mniejszych wysp Morza Egejskiego, 
organy wyznaczone przez Grecję mogą 
proponować zmiany programu w celu 
dostosowania go do sytuacji tych wysp. W 
tym celu należy zachęcać właściwe organy 
lokalne i regionalne do istotniejszego 
angażowania się. W tym samym duchu 
procedurę zmiany programu należy 
dostosować pod względem przydatności 
każdego rodzaju zmian.

Or. el

Uzasadnienie

Należy zachęcać gminy i regiony wysp Morza Egejskiego do istotniejszego angażowania się w 
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modyfikowanie i dostosowywanie programu do rzeczywistych potrzeb i wymagań 
mieszkańców wysp zatrudnionych w rolnictwie.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Szczególne położenie geograficzne 
niektórych mniejszych wysp Morza 
Egejskiego, z punktu widzenia źródeł 
zaopatrzenia w podstawowe produkty 
żywnościowe przeznaczone dla ludzi, do 
celów przetworzenia lub stanowiących 
środki produkcji rolnej, powoduje 
zwiększenie kosztów transportu. Ponadto 
obiektywne czynniki wynikające z 
odizolowania, wyspiarskiego charakteru i 
oddalenia stanowią dodatkowe utrudnienia 
dla podmiotów gospodarczych i 
producentów z tych wysp Morza 
Egejskiego, poważnie utrudniając ich 
działalność. W niektórych przypadkach 
sytuacja geograficzna, w jakiej działają 
podmioty gospodarcze i producenci, ma 
charakter podwójnie wyspiarski, na 
przykład wtedy gdy dostaw dokonuje się 
za pośrednictwem innych wysp. 
Wspomniane trudności mogą być 
złagodzone przez obniżenie cen tych 
podstawowych produktów. Dlatego, aby 
zagwarantować dostawy na mniejsze 
wyspy Morza Egejskiego i wyrównać 
wysokie koszty dodatkowe wynikające z 
oddalenia, wyspiarskiego charakteru i 
małej powierzchni tych wysp, należy 
wprowadzić szczególne uzgodnienia w 
sprawie dostaw.

(6) Szczególne położenie geograficzne 
niektórych mniejszych wysp Morza 
Egejskiego powoduje zwiększenie kosztów 
transportu z punktu widzenia źródeł 
zaopatrzenia w podstawowe produkty 
żywnościowe przeznaczone dla ludzi, do 
celów przetworzenia lub stanowiących 
środki produkcji rolnej, a także w 
odniesieniu do nieprzetworzonych i 
przetworzonych produktów rolnych z tych 
wysp. Ponadto obiektywne czynniki 
wynikające z odizolowania, wyspiarskiego 
charakteru i oddalenia stanowią dodatkowe 
utrudnienia dla podmiotów gospodarczych 
i producentów z tych wysp Morza 
Egejskiego, poważnie utrudniając ich 
działalność. W niektórych przypadkach 
sytuacja geograficzna, w jakiej działają 
podmioty gospodarcze i producenci, ma 
charakter podwójnie wyspiarski, na 
przykład wtedy gdy dostaw oraz 
transportu produktów rolnych dokonuje 
się za pośrednictwem innych wysp. 
Wspomniane trudności mogą być 
złagodzone przez obniżenie cen tych 
podstawowych produktów. Dlatego aby 
zagwarantować dostawy na mniejsze 
wyspy Morza Egejskiego i transport 
produktów rolnych z tych wysp oraz
wyrównać wysokie koszty dodatkowe 
wynikające z oddalenia, wyspiarskiego 
charakteru i małej powierzchni tych wysp, 
należy wprowadzić szczególne 
uzgodnienia w sprawie dostaw.

Or. el
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z poprawką złożoną do punktu 4 preambuły.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wszystkie problemy mniejszych wysp 
Morza Egejskiego pogłębia ich niewielki 
obszar. W celu zapewnienia skuteczności 
planowanych środków, powinny one być 
stosowane tylko w odniesieniu do 
mniejszych wysp.

(7) Wszystkie problemy mniejszych wysp 
Morza Egejskiego pogłębia ich niewielki 
obszar. Aby zapewnić skuteczność 
planowanych środków, należy je stosować
do wszystkich wysp Morza Egejskiego z 
wyjątkiem Krety i Eubei.

Or. el

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że szczególne środki powinny mieć zastosowanie do wszystkich 
wysp Morza Egejskiego oprócz Krety i Eubei, wyłączone ze stosowania środków ze względu 
na większą powierzchnię. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu skutecznego obniżenia cen na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego i 
wyrównania dodatkowych kosztów 
wynikających z ich oddalenia i 
wyspiarskiego charakteru, przy 
jednoczesnym utrzymaniu 
konkurencyjności produktów unijnych, 
należy przyznać pomoc na dostawy 
produktów pochodzących z Unii na 
mniejsze wyspy Morza Egejskiego. Pomoc 
ta powinna uwzględniać dodatkowe koszty 
transportu na mniejsze wyspy Morza 
Egejskiego oraz, w przypadku środków 
produkcji rolnej lub produktów 

(8) W celu skutecznego obniżenia cen na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego i 
wyrównania dodatkowych kosztów 
wynikających z ich oddalenia i 
wyspiarskiego charakteru, przy 
jednoczesnym utrzymaniu 
konkurencyjności produktów unijnych, 
należy przyznać pomoc na dostawy 
produktów pochodzących z Unii na 
mniejsze wyspy Morza Egejskiego, a także 
na transport nieprzetworzonych i 
przetworzonych produktów rolnych z tych 
wysp. Pomoc ta powinna uwzględniać 
dodatkowe koszty transportu na mniejsze 
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przeznaczonych do przetworzenia, 
dodatkowe koszty wynikające z 
wyspiarskiego charakteru i małej 
powierzchni wysp.

wyspy Morza Egejskiego i transportu z 
tych wysp oraz, w przypadku środków 
produkcji rolnej, produktów finalnych lub 
produktów przeznaczonych do 
przetworzenia oraz produktów 
przetworzonych, dodatkowe koszty 
wynikające z wyspiarskiego charakteru i 
małej powierzchni wysp.

Or. el

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z poprawką złożoną do punktu 4 preambuły.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ponieważ ilości, których dotyczą 
szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw, 
są ograniczone do zapotrzebowania na 
dostawy na mniejsze wyspy Morza 
Egejskiego, uzgodnienia te nie zakłócają 
właściwego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Korzyści gospodarcze 
wynikające ze szczególnych uzgodnień w 
sprawie dostaw nie powinny jednak 
powodować zakłóceń w handlu 
przedmiotowymi produktami. Należy w 
związku z tym zakazać wysyłania lub 
wywozu tych produktów z mniejszych 
wysp Morza Egejskiego. Należy jednak 
zezwolić na wysyłanie lub wywóz tych 
produktów pod warunkiem zwrotu 
korzyści finansowych uzyskanych w 
ramach szczególnych uzgodnień w sprawie 
dostaw.

(10) Ponieważ ilości, których dotyczą 
szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw, 
są ograniczone do zapotrzebowania 
mniejszych wysp Morza Egejskiego na 
dostawy i transport, uzgodnienia te nie 
zakłócają właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. Korzyści 
gospodarcze wynikające ze szczególnych 
uzgodnień w sprawie dostaw nie powinny 
jednak powodować zakłóceń w handlu 
dostarczanymi produktami. Należy w 
związku z tym zakazać wysyłania lub 
wywozu dostarczanych produktów z 
mniejszych wysp Morza Egejskiego. 
Należy jednak zezwolić na wysyłanie lub 
wywóz tych produktów pod warunkiem 
zwrotu korzyści finansowych uzyskanych 
w ramach szczególnych uzgodnień w 
sprawie dostaw.

Or. el

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z poprawką złożoną do punktu 4 preambuły.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku produktów 
przetworzonych należy zezwolić na 
wymianę handlową między mniejszymi 
wyspami Morza Egejskiego w celu 
umożliwienia handlu między nimi. Należy 
również wziąć pod uwagę przepływy 
handlowe w ramach tradycyjnego handlu 
regionalnego oraz wywozu i wysyłania 
prowadzonych tradycyjnie w relacjach z 
pozostałą częścią Unii lub z państwami 
trzecimi i, co za tym idzie, zezwolić na 
wywóz produktów przetworzonych 
odpowiadający tradycyjnym przepływom 
wymiany handlowej.

(11) W przypadku produktów 
przetworzonych należy zezwolić na 
wymianę handlową i obniżenie kosztów 
transportu między mniejszymi wyspami 
Morza Egejskiego w celu umożliwienia 
handlu między nimi. Należy również wziąć 
pod uwagę przepływy handlowe w ramach 
tradycyjnego handlu regionalnego oraz 
wywozu i wysyłania prowadzonych 
tradycyjnie w relacjach z pozostałą częścią 
Unii lub z państwami trzecimi i, co za tym 
idzie, zezwolić na wywóz produktów 
przetworzonych odpowiadający 
tradycyjnym przepływom wymiany 
handlowej.

Or. el

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z poprawką złożoną do punktu 4 preambuły.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Należy zachęcać rolników na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego do 
dostarczania produktów wysokiej jakości 
oraz wspierać obrót takimi produktami.

(17) Należy zachęcać rolników na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego do 
dostarczania produktów wysokiej jakości, 
wdrażania wspólnotowych standardów 
rolnictwa ekologicznego i stosowania 
tradycyjnych metod rolniczych oraz 
wspierać obrót takimi produktami. W tym 
celu w przyszłości należy umożliwić 
powiązanie przyznawanej pomocy z 
produkcją. Celem środków wsparcia 
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powinno być zapewnienie wytwarzania
lokalnych produktów rolnych, które w 
znacznej części są produktami 
tradycyjnymi o chronionej nazwie 
pochodzenia i chronionym oznaczeniu 
geograficznym.

Or. el

Uzasadnienie

Rolników zachęca się do stosowania w rolnictwie ekologicznym standardów wspólnotowych 
oraz tradycyjnych metod produkcji (np. uprawy tarasowej, murów kamiennych, tradycyjnych 
zbiorników), by przyczynić się do zachowania ich jako elementu wyspiarskich tradycji 
kulturalnych. Proponuje się też powiązanie płatności pomocowych z produkcją. Celem 
środków wsparcia jest zapewnianie wytwarzania lokalnych produktów, które w znacznej 
części są produktami tradycyjnymi o chronionej nazwie pochodzenia i chronionym oznaczeniu 
geograficznym.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Program wsparcia powinien 
obejmować szczególne środki na rzecz 
tradycyjnych produktów rolnych, które 
mają tendencję do zanikania ze względu 
na niekorzystne ekonomicznie koszty 
wytwarzania. Istnieje zatem potrzeba 
zwiększenia łącznego budżetu na rzecz 
małych wysp Morza Egejskiego, 
zważywszy na szczególnie wysoki poziom 
wykorzystania środków w przypadku 
produktów już objętych programem.

Or. el

Uzasadnienie

Duża liczba produktów tradycyjnych nie została jeszcze włączona do programu wsparcia. 
Wytwarzanie tych produktów wykazuje tendencję do zanikania ze względu na związane z nim 
wyjątkowo wysokie koszty. Mając na uwadze szczególnie wysoki poziom wykorzystania 
funduszy przekazanych w ciągu minionych pięciu lat, należy zwiększyć łączny budżet 
programu, by stymulować wytwarzanie jak największej liczby produktów rolnych.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Od roku 2007 popyt na produkty 
podstawowe na mniejszych wyspach 
Morza Egejskiego wzrósł z powodu 
wzrostu pogłowia i presji demograficznej. 
Należy zatem zwiększyć część budżetu, 
którą Grecja może wykorzystać na 
potrzeby szczególnych uzgodnień w 
sprawie dostaw na mniejsze wyspy Morza 
Egejskiego.

(20) Od roku 2007 popyt na produkty 
podstawowe na mniejszych wyspach 
Morza Egejskiego wzrósł z powodu 
wzrostu pogłowia zwierząt hodowlanych i 
presji demograficznej. Należy zatem 
zwiększyć część budżetu, którą Grecja 
może wykorzystać na potrzeby 
szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw 
na mniejsze wyspy Morza Egejskiego. 
Wzrost ten nie powinien jednak odbyć się 
kosztem budżetu na rzecz umacniania 
produkcji lokalnej, lecz równocześnie ze
wzrostem kwoty przewidzianej na 
wspieranie lokalnej produkcji rolnej.

Or. el

Uzasadnienie

Realizacja propozycji Komisji dotyczącej zwiększenia budżetu na potrzeby szczególnych 
uzgodnień w sprawie dostaw nie powinna się odbywać kosztem budżetu na umocnienie 
produkcji lokalnej. Należy zwiększyć również odpowiednio kwotę dostępnej na wspieranie 
lokalnej produkcji rolnej. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Komisja powinna posiadać
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
w celu uzupełniania lub zmiany 
niektórych, innych niż istotne, elementów 
niniejszego rozporządzenia. Należy 
określić dziedziny, w których wykonanie 
tych uprawnienia będzie możliwe, oraz 
warunki, którym będzie podlegać 

(22) Aby zapewnić należyte działanie 
systemu utworzonego na mocy niniejszego 
rozporządzenia, należy przyznać Komisji
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
celu uzupełniania lub zmiany niektórych, 
innych niż istotne, elementów niniejszego 
rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, by 
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przekazywanie uprawnień. w trakcie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła odpowiednie konsultacje, w 
tym na szczeblu ekspertów.
Przygotowując i sporządzając akty
delegowane, Komisja powinna 
gwarantować równoczesne, terminowe i
odpowiednie przekazywanie odpowiednich 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu zapewnienia wdrożenia 
systemu na rzecz mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w sposób jednolity z innymi, 
podobnymi systemami oraz w celu 
uniknięcia zakłóceń konkurencji lub 
nierównego traktowania podmiotów 
gospodarczych, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
wykonawczych zgodnie z art. 291 ust. 2 
Traktatu. Należy zatem powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze na mocy 
wspomnianego postanowienia, w 
szczególności w odniesieniu do jednolitych
warunków, zgodnie z którymi produkty 
objęte szczególnymi uzgodnieniami w 
sprawie dostaw są wwożone na mniejsze 
wyspy Morza Egejskiego i z nich 
wywożone oraz wprowadzane na nich do 
obrotu, jednolitych warunków wdrażania 
programu oraz minimalnych wymogów w 
zakresie kontroli, jakie Grecja powinna 

(23) W celu zapewnienia wdrożenia 
systemu na rzecz mniejszych wysp Morza 
Egejskiego w sposób jednolity z innymi, 
podobnymi systemami oraz w celu 
uniknięcia zakłóceń konkurencji lub 
nierównego traktowania podmiotów 
gospodarczych Komisja powinna otrzymać 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
wykonawczych, w szczególności w 
odniesieniu do jednolitych zasad, zgodnie 
z którymi produkty objęte szczególnymi 
uzgodnieniami w sprawie dostaw są 
wwożone na mniejsze wyspy Morza 
Egejskiego i z nich wywożone oraz 
wprowadzane na nich do obrotu, 
jednolitych zasad wdrażania programu 
oraz minimalnych wymogów w zakresie 
kontroli, jakie Grecja powinna stosować. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
182/2011 Parlamentu Europejskiego 
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stosować. i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającego 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. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych. Zastąpiono też termin „warunki”, ponieważ używa się go w stosunku 
do aktów delegowanych, nie zaś aktów wykonawczych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnienia zaopatrzenia mniejszych 
wysp w podstawowe produkty 
przeznaczone do spożycia przez ludzi lub 
do przetwórstwa i stanowiące środki 
produkcji rolnej przez zmniejszenie 
dodatkowych kosztów związanych z 
oddaleniem, wyspiarskim charakterem i 
małą powierzchnią;

a) zapewnienia zaopatrzenia mniejszych 
wysp w podstawowe produkty 
przeznaczone do spożycia przez ludzi lub 
do przetwórstwa i stanowiące środki 
produkcji rolnej, a także zapewnienia
transportu wyprodukowanych tam 
nieprzetworzonych i przetworzonych 
produktów rolnych przez zmniejszenie 
dodatkowych kosztów związanych z 
oddaleniem, wyspiarskim charakterem i 
małą powierzchnią;

Or. el

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności z poprawką złożoną do punktu 4 preambuły.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Program wsparcia ustanawia się na 
takim szczeblu geograficznym, jaki Grecja 
uzna za najwłaściwszy. Program ten 
opracowują właściwe organy, wyznaczone 
przez przedmiotowe państwo 
członkowskie, które po konsultacji z 
właściwymi organami i organizacjami na 
odpowiednim szczeblu lokalnym,
przedstawia program Komisji w celu jego 
zatwierdzenia zgodnie z art. 6.

2. Program wsparcia ustanawia się na 
takim szczeblu geograficznym, jaki Grecja 
uzna za najwłaściwszy. Program ten 
opracowują właściwe organy, wyznaczone 
przez przedmiotowe państwo 
członkowskie, które po konsultacji z 
właściwymi organami, gminami i 
regionami oraz organizacjami na 
odpowiednim szczeblu lokalnym 
przedstawia program Komisji w celu jego 
zatwierdzenia zgodnie z art. 6.

Or. el

Uzasadnienie

Należy zachęcać gminy i regiony wysp Morza Egejskiego do istotniejszego angażowania się w 
modyfikowanie i dostosowywanie programu do rzeczywistych potrzeb i wymagań 
mieszkańców wysp zatrudnionych w rolnictwie.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia proponowany program 
wsparcia i podejmuje decyzję o jego 
zatwierdzeniu w drodze aktu 
wykonawczego.

Komisja ocenia proponowany program 
wsparcia i podejmuje decyzję o jego 
zatwierdzeniu w drodze aktu 
wykonawczego. Akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
badania określoną w art. 25 ust. 2.

Or. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych. 
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W zależności od rocznej oceny realizacji 
środków zawartych w programie wsparcia 
Grecja może przedstawić Komisji wnioski 
dotyczące zmian w ramach przyznanych 
środków finansowych, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 i 3, w celu lepszego 
dostosowania ich do wymogów mniejszych 
wysp i do proponowanej strategii. Komisja 
przyjmuje jednolite zasady przedstawiania 
wniosków dotyczących zmian programu w 
drodze aktu wykonawczego.

2. W zależności od rocznej oceny realizacji 
środków zawartych w programie wsparcia 
Grecja może przedstawić Komisji wnioski 
dotyczące zmian w ramach przyznanych 
środków finansowych, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 i 3, w celu lepszego 
dostosowania ich do wymogów mniejszych
wysp i do proponowanej strategii. Komisja 
przyjmuje jednolite zasady przedstawiania 
wniosków dotyczących zmian programu w 
drodze aktu wykonawczego. Akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą badania określoną w art. 25 
ust. 2.

Or. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu uwzględnienia różnych rodzajów 
proponowanych zmian oraz terminu, w 
jakim musi rozpocząć się ich stosowanie, 
Komisja określa procedurę zatwierdzania 
zmian w drodze aktu delegowanego.

3. W celu uwzględnienia różnych rodzajów 
proponowanych zmian oraz terminu, w 
jakim musi rozpocząć się ich stosowanie, 
Komisja określa procedurę zatwierdzania 
zmian w drodze aktu delegowanego.
Uprawnienia do przyjęcia rzeczonych 
aktów delegowanych powierza się Komisji 
zgodnie z art. 22.

Or. el
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Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grecja dokonuje weryfikacji w drodze 
kontroli administracyjnych oraz kontroli na 
miejscu. W celu zapewnienia jednolitego 
wdrażania Komisja przyjmuje w drodze 
aktu wykonawczego minimalne wymogi w 
zakresie kontroli, które Grecja jest 
obowiązana stosować.

Grecja dokonuje weryfikacji w drodze 
kontroli administracyjnych oraz kontroli na 
miejscu. W celu zapewnienia jednolitego 
wdrażania Komisja przyjmuje w drodze 
aktu wykonawczego minimalne wymogi w 
zakresie kontroli, które Grecja jest 
obowiązana stosować. Akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
badania określoną w art. 25 ust. 2.

Or. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Poprawka

1. Przyznaje się pomoc na zaopatrzenie 
mniejszych wysp w produkty rolne.

1. Przyznaje się pomoc na zaopatrzenie 
mniejszych wysp w produkty rolne oraz na 
transport wytworzonych tam 
nieprzetworzonych i przetworzonych 
produktów rolnych.

Or. el
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia jednolitości przepisów oraz spójności z poprawką do punktu 4 
preambuły.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio 
do transportu wytworzonych na małych 
wyspach Morza Egejskiego 
nieprzetworzonych i przetworzonych 
produktów rolnych.

Or. el

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jednolitości przepisów oraz spójności z poprawką do punktu 4 
preambuły.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia pełnego 
wykonywania uprawnień podmiotów 
gospodarczych do korzystania ze 
szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw 
Komisja określa, w drodze aktu 
delegowanego, warunki wpisywania 
podmiotów gospodarczych do rejestru i, w 
razie konieczności, zobowiązuje do 
wnoszenia zabezpieczenia z tytułu wydania 
świadectwa.

2. W celu zapewnienia pełnego 
wykonywania uprawnień podmiotów 
gospodarczych do korzystania ze 
szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw 
Komisja określa, w drodze aktu 
delegowanego, warunki wpisywania 
podmiotów gospodarczych do rejestru i, w 
razie konieczności, zobowiązuje do 
wnoszenia zabezpieczenia z tytułu wydania 
świadectwa. Uprawnienia do przyjęcia 
rzeczonych aktów delegowanych powierza 
się Komisji zgodnie z art. 22. 

Or. el
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Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktu 
wykonawczego, wszystkie środki 
konieczne do zapewnienia jednolitego 
stosowania przez Grecję niniejszego 
artykułu, w szczególności w zakresie 
wdrażania systemu świadectw, z 
wyjątkiem wnoszenia zabezpieczenia z 
tytułu świadectwa, oraz obowiązków 
podmiotów gospodarczych przy rejestracji.

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktu 
wykonawczego, wszystkie środki 
konieczne do zapewnienia jednolitego 
stosowania przez Grecję niniejszego 
artykułu, w szczególności w zakresie 
wdrażania systemu świadectw, z 
wyjątkiem wnoszenia zabezpieczenia z 
tytułu świadectwa, oraz obowiązków 
podmiotów gospodarczych przy rejestracji. 
Akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą badania określoną w art. 25 
ust. 2.

Or. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 Komisja przyjmuje, w 
drodze aktu wykonawczego, szczegółowe 
zasady stosowania, w szczególności w 
zakresie warunków kontrolowania przez 
państwo członkowskie rzeczywistego 
przeniesienia korzyści na odbiorcę 

2. W celu zapewnienia jednolitego 
stosowania ust. 1 Komisja przyjmuje, w 
drodze aktu wykonawczego, szczegółowe 
zasady stosowania, w szczególności zasady
kontrolowania przez państwo 
członkowskie rzeczywistego przeniesienia 
korzyści na odbiorcę końcowego. Akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 



PE467.027v01-00 20/34 PR\869480PL.doc

PL

końcowego. procedurą badania określoną w art. 25 
ust. 2.

Or. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych. Zastąpiono też termin „warunki”, ponieważ używa się go w stosunku 
do aktów delegowanych, nie zaś aktów wykonawczych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Produkty objęte szczególnymi 
uzgodnieniami w sprawie dostaw mogą 
być wywożone do państw trzecich lub 
wysyłane do pozostałej części Unii jedynie
na jednolitych warunkach określonych 
przez Komisję w drodze aktu 
wykonawczego.

1. Produkty objęte szczególnymi 
uzgodnieniami w sprawie dostaw mogą 
być wywożone do państw trzecich lub 
wysyłane do pozostałej części Unii pod 
warunkiem przestrzegania jednolitych 
zasad określonych przez Komisję w drodze 
aktu wykonawczego. Akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
badania określoną w art. 25 ust. 2.

Or. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Warunki te obejmują w szczególności 
zwrot pomocy otrzymanej z tytułu 
szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw.

Zasady te obejmują w szczególności zwrot 
pomocy otrzymanej z tytułu szczególnych 
uzgodnień w sprawie dostaw.

Or. el
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Uzasadnienie

Zastąpiono termin „warunki”, ponieważ używa się go w stosunku do aktów delegowanych, 
nie zaś aktów wykonawczych.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) są wywożone do państw trzecich lub 
wysyłane do pozostałej części Unii w 
granicach limitów ilościowych 
odpowiadających tradycyjnym wysyłkom i 
tradycyjnemu wywozowi. Komisja określa 
te ilości w drodze aktu wykonawczego;

a) są wywożone do państw trzecich lub 
wysyłane do pozostałej części Unii w 
granicach limitów ilościowych 
odpowiadających tradycyjnym wysyłkom i 
tradycyjnemu wywozowi; Komisja określa 
te ilości w drodze aktu wykonawczego; akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą badania określoną w art. 25 
ust. 2;

Or. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b)są wywożone do państw trzecich w 
ramach handlu regionalnego z 
zachowaniem miejsc przeznaczenia i przy
spełnieniu warunków, które zostaną 
określone przez Komisję w drodze aktu 
wykonawczego;

b) są wywożone do państw trzecich w 
ramach handlu regionalnego z 
zachowaniem miejsc przeznaczenia i 
zgodnie z przepisami szczegółowymi, które 
zostaną określone przez Komisję w drodze 
aktu wykonawczego; akt wykonawczy 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
badania określoną w art. 25 ust. 2;

Or. el
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Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych. Zastąpiono też termin „warunki”, ponieważ używa się go w stosunku 
do aktów delegowanych, nie zaś aktów wykonawczych.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W celu określenia korzyści dla 
tradycyjnego handlu wynikających ze 
stosowania szczególnych uzgodnień w 
sprawie dostaw, Komisja ustanawia, w 
drodze aktu delegowanego, warunki, które 
muszą spełniać procesy przetwórcze 
mogące prowadzić do tradycyjnej wysyłki 
lub tradycyjnego wywozu.

3. W celu określenia korzyści dla 
tradycyjnego handlu wynikających ze 
stosowania szczególnych uzgodnień w 
sprawie dostaw Komisja ustanawia, w 
drodze aktu delegowanego, warunki, które 
muszą spełniać procesy przetwórcze 
mogące prowadzić do tradycyjnej wysyłki 
lub tradycyjnego wywozu. Uprawnienia 
do przyjęcia aktów delegowanych 
powierza się Komisji zgodnie z art. 22. 

Or. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych. 

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Produkty rolne objęte szczególnymi 
uzgodnieniami w sprawie dostaw 
podlegają kontrolom administracyjnym 
przy ich przywozie lub wprowadzaniu na 
terytorium mniejszych wysp oraz przy ich 
wywozie lub wysyłce z tych wysp.

1. Produkty rolne, produkty przetworzone 
oraz rolne przepływy handlowe objęte 
szczególnymi uzgodnieniami w sprawie 
dostaw podlegają kontrolom 
administracyjnym w momencie przywozu
lub wprowadzenia na terytorium 
mniejszych wysp oraz w momencie
wywozu lub wysyłki z tych wysp.
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Or. el

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jednolitości przepisów oraz spójności z poprawką do punktu 4 
preambuły.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego wdrażania 
tego przepisu Komisja przyjmuje, w 
drodze aktu wykonawczego, minimalne 
wymogi w zakresie kontroli, które Grecja 
jest obowiązana stosować.

W celu zapewnienia jednolitego wdrażania 
tego przepisu Komisja przyjmuje, w 
drodze aktu wykonawczego, minimalne 
wymogi w zakresie kontroli, które Grecja 
jest obowiązana stosować. Akt 
wykonawczy przyjmuje się zgodnie z 
procedurą badania określoną w art. 25 
ust. 2.

Or. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych. 

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić przestrzeganie obowiązków 
spoczywających na podmiotach 
gospodarczych korzystających z 
uzgodnień, Komisja określa, w drodze aktu 
delegowanego, warunki konieczne do
celów stosowania akapitu pierwszego oraz 
zasady rozpatrywania nowych wniosków o 
pozwolenie przedstawionych przez 
podmiot gospodarczy.

Aby zapewnić przestrzeganie obowiązków 
spoczywających na podmiotach 
gospodarczych korzystających z 
uzgodnień, Komisja określa, w drodze aktu 
delegowanego, warunki konieczne do 
celów stosowania akapitu pierwszego oraz 
zasady rozpatrywania nowych wniosków o 
pozwolenie przedstawionych przez 
podmiot gospodarczy. Uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
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powierza się Komisji zgodnie z art. 22. 

Or. el

Uzasadnienie

Należy używać standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu do 
aktów delegowanych. 

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktu 
wykonawczego, jednolite warunki 
płatności z tytułu środków pomocy, o 
których mowa w ust. 2.

3. Komisja przyjmuje, w drodze aktu 
wykonawczego, jednolite przepisy 
szczegółowe dotyczące płatności z tytułu 
środków pomocy, o których mowa w ust. 
2. Akt wykonawczy przyjmowany jest 
zgodnie z procedurą badania określoną w 
art. 25 ust. 2.

Or. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych. Zastąpiono też termin „warunki”, ponieważ używa się go w stosunku 
do aktów delegowanych, nie zaś aktów wykonawczych.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unia finansuje działania przewidziane w 
rozdziałach III i IV do wysokości kwoty 
rocznej równej maksymalnie 23,93 mln 
EUR.

2. Unia finansuje działania przewidziane w 
rozdziałach III i IV do wysokości kwoty 
rocznej równej maksymalnie 31,11 mln 
EUR.

Or. el
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Uzasadnienie

Ogólną kwotę roczną zwiększa się o 7,18 miliona EUR, by wspierać większą liczbę upraw i 
udoskonalić szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw (SSA). Ostateczną kwotę wzrostu 
uzyskano, obliczając trzydziestoprocentowy wzrost kwoty przewidzianej na mocy 
obowiązujących uzgodnień jako pułap SSA oraz trzydziestoprocentowy wzrost kwoty 
przeznaczonej na wsparcie produkcji lokalnej, który uzyskujemy, odejmując od kwoty 
łącznego budżetu kwotę przewidzianą jako pułap SSA.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli po zakończeniu realizacji 
programu rocznego pozostaje 
nieprzydzielona kwota, zostaje ona 
przeniesiona na następny rok jako 
uzupełnienie kwoty rocznej ustalonej 
zgodnie z powyższym ust. 2.

Or. el

Uzasadnienie

Proponuje się możliwość przeniesienia na następny rok całej nieprzydzielonej kwoty.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Kwota przyznawana rocznie na 
szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw, 
określone w rozdziale III, nie może 
przekroczyć 6,56 mln EUR.

1. Kwota przyznawana rocznie na 
szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw, 
określone w rozdziale III, nie może 
przekroczyć 7,11 mln EUR.

Or. el
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Uzasadnienie

Proponuje się zwiększenie o 30% kwoty przyznawanej rocznie na szczególne uzgodnienia w 
sprawie dostaw ze względu na duże zapotrzebowanie na ten szczególny środek. Nie powinno 
się to odbywać kosztem budżetu na wspieranie lokalnej produkcji rolnej.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ustanawia, w drodze aktu 
wykonawczego, jednolite warunki, 
zgodnie z którymi Grecja może zmieniać 
przeznaczenie środków przyznawanych co 
roku na różne produkty objęte 
szczególnymi uzgodnieniami w sprawie 
dostaw.

Komisja ustanawia, w drodze aktu 
wykonawczego, jednolite przepisy 
szczegółowe, zgodnie z którymi Grecja 
może zmieniać przeznaczenie środków 
przyznawanych co roku na różne produkty 
objęte szczególnymi uzgodnieniami w 
sprawie dostaw.

Or. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych. 

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia Komisji skreślony
W przypadku przekazania uprawnień 
Komisji podejmuje ona działania w 
odniesieniu do aktów delegowanych 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
22, a w odniesieniu do aktów 
wykonawczych – zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 25.

Or. el



PR\869480PL.doc 27/34 PE467.027v01-00

PL

Uzasadnienie

Odniesienie do art. 22 i art. 25 zawiera się już w standardowych sformułowaniach użytych w 
poprzednich artykułach w odniesieniu do aktów delegowanych i wykonawczych.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierza się Komisji na 
warunkach określonych w niniejszym 
artykule.

2. Niezwłocznie po przyjęciu przez 
Komisję aktu delegowanego Komisja 
powiadamia o tym równocześnie 
Parlament Europejski i Radę.

2. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 6 ust. 3, art. 11 ust. 2, art. 13 
ust. 3 i art. 14 ust. 2, powierza się Komisji 
na okres 5 lat od dnia …*. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazanych uprawnień najpóźniej 
dziewięć miesięcy przed upływem tego 
pięcioletniego okresu. Przekazanie 
uprawnień jest automatycznie przedłużane 
na taki sam okres, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw 
wobec takiego przedłużenia nie później niż 
trzy miesiące przed końcem każdego 
okresu. 

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w art. 
23 i 24.

3. Przekazanie uprawnień może zostać 
odwołane w dowolnym momencie przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. 
Decyzja wchodzi w życie w dniu 
następującym po jej publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w niej późniejszym 
terminie. Decyzja ta nie wpływa na 
ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych. 
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o nim 
równocześnie Parlament Europejski i 
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Radę. 
5. Akt delegowany przyjęty zgodnie 
niniejszym rozporządzeniem wchodzi w 
życie pod warunkiem, że Parlament 
Europejski ani Rada nie wyrazi sprzeciwu 
w terminie 2 miesięcy od powiadomienia o 
akcie Parlamentu Europejskiego i Rady,
lub przed upływem tego terminu, jeśli 
Parlament Europejski i Rada poinformują
Komisję, że nie zamierzają wyrazić 
sprzeciwu. Termin ten jest przedłużany o 2 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.
______________
* Data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

Or. el

Uzasadnienie

W poprawce użyto standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu 
do aktów delegowanych.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odwołanie przekazanych uprawnień skreślony
1. Przekazanie uprawnień przewidziane 
w art. 22 ust. 1 może zostać odwołane w 
dowolnym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która rozpoczęła procedurę 
wewnętrzną w celu podjęcia decyzji, czy 
zamierza ona odwołać przekazanie 
uprawnień, informuje drugiego 
prawodawcę i Komisję, najpóźniej miesiąc 
przed podjęciem ostatecznej decyzji, 
wskazując przekazane uprawnienia, które 
mogłyby zostać odwołane oraz 
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uzasadnienie tego odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu kończy
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty, która 
jest w niej określona. Decyzja ta nie 
wpływa na ważność aktów delegowanych 
już obowiązujących. Zostaje 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. el

Uzasadnienie

Kwestię tę uwzględniono w art. 22.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprzeciw wobec aktów delegowanych skreślony
1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty powiadomienia. Z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o 
miesiąc.
2. Jeśli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu w odniesieniu do aktu 
delegowanego lub jeżeli przed upływem 
tego terminu zarówno Parlament 
Europejski jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie zamierzają wyrażać 
sprzeciwu, akt delegowany wchodzi w 
życie z dniem podanym w tym akcie.
3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażają sprzeciw wobec przyjętego aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja wyrażająca sprzeciw wobec 
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aktu delegowanego określa jego powody.

Or. el

Uzasadnienie

Kwestię tę uwzględniono w art. 22. 

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty wykonawcze – komitet Procedura komitetowa
1. Komisję wspiera Komitet Zarządzający 
ds. Płatności Bezpośrednich powołany na 
mocy art. 141 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009.

1. Komisję wspiera Komitet Zarządzający 
ds. Płatności Bezpośrednich powołany na 
mocy art. 141 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

2. Jeżeli akty wykonawcze zostały przyjęte 
na mocy niniejszego rozporządzenia, 
stosuje się art. [5] rozporządzenia (UE) nr 
[xxxx/yyyy] (do uzupełnienia po przyjęciu 
rozporządzenia w sprawie środków 
kontroli, o którym mowa w art. 291 ust. 3 
TFUE, będącym obecnie przedmiotem 
dyskusji w Parlamencie i Radzie). 
(procedura badania).

2. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. el

Uzasadnienie

Należy używać standardowych sformułowań uzgodnionych przez instytucje w odniesieniu do 
aktów delegowanych.
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UZASADNIENIE

1. Podstawa prawna i krótki rys historyczny

Zgodnie z art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) poprawa spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii ma zasadnicze znaczenie dla jej harmonijnego i 
zrównoważonego rozwoju. Celem działań Unii jest zmniejszanie dysproporcji w poziomach 
rozwoju poszczególnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych, w 
szczególności wyspiarskich, transgranicznych i górskich.

W latach 1989 i 1991 Rada przyjęła programy szczególnych opcji na rzecz regionów 
oddalonych i wyspiarskich, znane jako POSEI.

W 1993 r. przyjęto podobny program, który obejmował mniejsze wyspy Morza Egejskiego. 
Działając na podstawie konkluzji Rady Europejskiej przyjętych w grudniu 1988 r. na 
posiedzeniu na wyspie Rodos, Komisja sporządziła program działania w świetle 
specyficznych warunków wynikających z rozproszenia terytorialnego, oddalenia i 
wyizolowania wysp Morza Egejskiego. Wsparcie wspólnotowe na rzecz „mniejszych wysp 
Morza Egejskiego” zasadniczo obejmuje szczególne środki na rzecz produkcji, przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu niektórych produktów rolnych, a także środki dotyczące dostaw 
surowców na te wyspy.

Ponieważ na mocy traktatów wyspy Morza Egejskiego nie są uznawane za regiony 
najbardziej oddalone, szczególne uzgodnienia przyjęto na podstawie odrębnego środka 
regulacyjnego. Środki pochodzą z tego samego funduszu, co w przypadku POSEI, czyli z 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji/ Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a działania planuje się i wdraża na tej samej podstawie i w 
tych samych ramach.

Podstawą prawną wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie małych wysp 
Morza Egejskiego jest art. 42, który stanowi, że „Rada, na wniosek Komisji, może zezwolić 
na przyznanie pomocy: a) na ochronę gospodarstw znajdujących się w niekorzystnym 
położeniu ze względu na warunki strukturalne lub przyrodnicze”.

Analizowany wniosek dotyczący rozporządzenia stanowi kolejne dostosowanie uzgodnień 
wprowadzonych w 1993 r., a następnie wielokrotnie modyfikowanych, ostatnio w 2006 r. 
(rozporządzenie nr 1405/2006). W oparciu o zasadę pomocniczości Komisja przyjęła wniosek
z myślą o partycypacyjnej metodzie przyjmowania i wdrażania uzgodnień. W związku z tym 
to greckie władze opracowują program wsparcia i przedkładają go Komisji do zatwierdzenia, 
mogą też proponować zmiany w programie stosownie do aktualnych potrzeb wysp.

2. Szczególne warunki na wyspach Morza Egejskiego

Sprawozdawca uważa, że mnogość małych wysp Morza Egejskiego stanowi zasadnicze 
wyzwanie dla polityki spójności terytorialnej będącej elementem prawa pierwotnego UE i 
włączonej do polityki spójności gospodarczej i społecznej. Systematyczne i konsekwentne 
czynione odniesienia do szczególnych terytorialnych cech charakterystycznych różnych 
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podjednostek UE oraz ich skutków dla rozwoju społeczno-gospodarczego i ekologicznego 
powinny znaleźć odzwierciedlenie w wyraźnych ramach formułowania niezbędnych celów i 
odpowiedniej interwencji politycznej. W kontekście planowania przestrzennego oznacza to 
powiązania między poszczególnymi jednostkami terytorialnych, niwelowanie różnic między 
nimi i poprawa dostępności. Podnoszenie przewagi komparatywnej poszczególnych 
regionów, w stosownych przypadkach zwiększanie specjalizacji gospodarczej, społecznej i 
środowiskowej, jak również przezwyciężanie słabości to warunek zachowania różnorodności 
terytorialnej i zwiększania spójności. Ponadto różnie funkcjonujące jednostki terytorialne UE 
są interaktywne, wzajemnie zależne i komplementarne. Każdą jednostkę cechuje własny 
system podziału pracy i specjalizacji, a także własne powiązania z innymi jednostkami 
terytorialnymi.

Rozproszenie wysp i ich położenie względem siebie w archipelagach stanowi przeszkodę dla 
dostaw i handlu, znacznie zwiększając koszty transportu. Istniejące sieci transportowe są 
niewystarczające, a ponadto cechują je słabości strukturalne (przestarzała flota, wysokie 
opłaty), co prowadzi do podwójnej izolacji, gdyż mniejsze wyspy są zaopatrywane przez 
wyspy bardziej centralnie położone. Na szczególnie nietypowe środowisko wysp Morza 
Egejskiego składa się ich ograniczona powierzchnia, brak dostępności zarówno od wewnątrz, 
jak i od zewnątrz, kurcząca się i starzejąca populacja, brak podstawowych surowców i usług 
publicznych (woda, energia elektryczna, ogrzewanie), a także warunki geofizyczne i 
klimatyczne (skalista gleba, rozproszone gospodarstwa rolne, susze i silne wiatry).

Należy również podkreślić, że wyspy te usytuowane są na zewnętrznych granicach UE. Do 
szczególnie trudnych warunków prowadzenia działalności rolniczej na mniejszych wyspach 
Morza Egejskiego dochodzi presja zewnętrzna będąca wynikiem (nielegalnej) imigracji.

3. Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia

Kolejne poprawki wprowadzane do obowiązującego rozporządzenia, rozwój prawa UE, 
doświadczenie płynące z jego wdrażania w praktyce oraz nowe ramy regulacyjne 
ustanowione po wejściu w życie Traktatu z Lizbony – wszystkie te czynniki powodują
konieczność przeformułowania niektórych przepisów i restrukturyzacji wniosku.

Omawiany wniosek Komisji to element procedury aktualizacji prawodawstwa WE/UE po 
zmianach wprowadzonych Traktatem z Lizbony. Do postanowień nowego art. 290 (akty 
delegowane) i art. 291 (akty wykonawcze) TFUE dostosowuje się w szczególności pewną 
liczbę przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1405/2006.

Wniosek Komisji nie ma na celu wprowadzenia zasadniczych zmian w obowiązującym 
programie. Należy spodziewać się, że w 2011 r. opracowane zostanie sprawozdanie w 
sprawie wpływu dotychczasowych środków specjalnych i zaproponowane zostaną 
merytoryczne zmiany.

W związku z proponowanym przeformułowaniem wyjaśnia się cele rozporządzenia i 
podejmuje próbę restrukturyzacji tekstu aktu prawnego do celów wykonawczych w celu 
dostosowania go do bieżących warunków wdrażania programu.
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Należy przede wszystkim wspomnieć o propozycji Komisji dotyczącej zwiększenia o 20% 
środków budżetowych dla Grecji na mocy szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw. 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w sprawozdaniu Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego dotyczącym szczególnych środków dla rolnictwa w regionach najbardziej 
oddalonych oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego (sprawozdanie specjalne nr 
10/2010) Komisja uznaje, że od 2007 r. wzrosło zapotrzebowanie na podstawowe towary w 
związku ze wzrostem pogłowia zwierząt hodowlanych oraz z presją demograficzną. Wzrost 
proponowany przez Komisję nie wiąże się ze zwiększeniem budżetu całkowitego, który 
pozostanie taki sam jak w poprzednich latach. Chociaż ogólnie rzecz biorąc, wniosek zmierza 
w dobrym kierunku, to jednak może on również nieść poważne negatywne konsekwencje z 
punktu widzenia specjalnych środków wsparcia dla rolnictwa, powodując zmniejszenie 
środków przeznaczanych na nie dotychczas.

W ocenie skutków finansowych załączonej do wniosku w sprawie rozporządzenia 
finansowanie wpisano do dwóch linii budżetowych pierwszego filara (pomoc bezpośrednia) 
wspólnej polityki rolnej (Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji).

4. Propozycje sprawozdawcy

Sprawozdawca w sposób szczególny uwzględnia uwagi Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego na temat praktycznej realizacji i ogólnej efektywności omawianego środka. 
Program działania dla Grecji musi odzwierciedlać ekonomiczną analizę potrzeb rolnictwa na 
wyspach Morza Egejskiego. Powinien ponadto zapewniać całościową strategię, jasno 
określającą związek między poszczególnymi zaproponowanymi środkami a celami ogólnymi, 
a także spodziewane skutki.

W dzisiejszym rozumieniu rolnictwo nierozerwalnie wiąże się ze zrównoważonym rozwojem 
gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Działalność rolnicza na wyspach Morza 
Egejskiego powinna być prowadzona tak, by zapobiegać uzależnieniu gospodarki lokalnej od 
jednego głównego źródła dochodu, czyli świadczenia usług turystycznych, koncentrując się 
zamiast tego na zachowaniu cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Jednak wniosek Komisji ustanawiający szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych 
wysp Morza Egejskiego ma na celu raczej przeformułowanie niż zmianę istniejącego 
rozporządzenia. Wszelkie propozycje ze strony Parlamentu Europejskiego muszą 
uwzględniać regulacyjny zakres uzgodnień, których finansowanie włączone jest do 
pierwszego filara WPR.

Aby przezwyciężyć trwałe słabości strukturalne rolnictwa na wyspach Morza Egejskiego, 
niezbędne jest podejście systemowe, dogłębna analiza istniejących potrzeb, a także jasna 
strategia. Obowiązujące uzgodnienia pomocowe w ich obecnej formie nie mogą i nie powinny 
same z sobie służyć podejmowaniu powyższych wyzwań. Sprawozdawca wzywa do 
dokonania ich zasadniczego przeglądu, przewidującego środki służące ochronie środowiska, 
wykorzystywaniu wiejskiego wymiaru turystyki i umacnianiu infrastruktury rolnej.

Ściślejsza i wszechstronna współpraca z nowymi lokalnymi strukturami administracyjnymi w 
Grecji powinna umożliwiać bardziej efektywne wdrażanie środków, zgodnie z aktualnymi 
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wymogami rolnictwa na wyspach Morza Egejskiego.

Sprawozdawca uważa też, że dopuszczalne jest powiązanie pomocy z produkcją. Celem
środków wsparcia powinno być zachęcanie do wytwarzania lokalnych, głównie tradycyjnych 
produktów o chronionej nazwie pochodzenia i chronionym oznaczeniu geograficznym.

Jeżeli chodzi o adekwatność finansowania produkcji rolnej i szczególne uzgodnienia w 
sprawie dostaw, to Trybunał Obrachunkowy jasno stwierdził, że dostępne środki budżetowe 
nie przyczyniają się w istotny sposób do realizacji zamierzonych celów. Zasadniczo 
sprawozdawca popiera propozycję Komisji dotyczącą zwiększenia środków budżetowych na 
szczególne uzgodnienia w sprawie dostaw, uważa jednak, że nie powinno się to odbywać 
kosztem środków przeznaczonych na produkcję lokalną. Przy uwzględnieniu krytycznych 
uwag Trybunału Obrachunkowego kwotę rocznego finansowania szczególnych uzgodnień na 
rzecz dostaw należy też zwiększyć o 30%, czyli o 1,64 mln EUR, a nie o 20%, czyli o 1,09 
mln EUR, co proponuje Komisja. Ponadto sprawozdawca przyjmuje pogląd, że należy 
odpowiednio zwiększyć finansowanie produkcji lokalnej (o 30%, czyli 5,54 mln EUR), 
ustalając łączny budżet na ten środek na poziomie 31,11 miliona euro (wzrost o 7,17 miliona 
euro). 

Sprawozdawca uważa, że należy oczywiście uwzględnić środki usprawniające transport 
produktów rolnych wytworzonych lub przetworzonych na wyspach Morza Egejskiego 
zgodnie z prawem UE. Nie znajduje uzasadnienia finansowanie dostaw podstawowych 
towarów na wyspy bez gwarancji funduszy na późniejszy transport powstałych na ich bazie 
produktów do UE i do innych oddalonych regionów. Transport produktów z mniejszych wysp 
Morza Egejskiego wiąże się oczywiście z takimi samymi kosztami dodatkowymi jak dostawa 
podstawowych towarów na te wyspy. Z tego powodu sprawozdawca zaleca, by przepisy 
dotyczące szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw wdrażane były w ten sam sposób.

Poprawki techniczne dotyczą z kolei sformułowania przepisów umożliwiających Komisji 
przyjmowanie aktów delegowanych na mocy art. 290 TFUE oraz aktów wykonawczych na 
mocy art. 291 TFUE. Ponieważ instytucje uzgodniły już standardowe sformułowania, by
zapewnić jednolite brzmienie przepisów, poprawki te odpowiednio zastępują tekst wniosku 
Komisji. Podobnie wyrażenie „jednolite warunki”, które często występuje we wniosku 
Komisji w odniesieniu do aktów wykonawczych, w rzeczywistości powinno dotyczyć tylko 
aktów delegowanych, i dlatego należy je odpowiednio zastąpić.


