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Poprawka 11
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Art. 290 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowi, że: „Akty ustawodawcze wyraźnie 
określają cele, treść, zakres oraz czas 
obowiązywania przekazanych 
uprawnień”.

Or. en

Poprawka 12
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Załączniki do dyrektyw 1999/4/WE, 
2000/36/WE, 2001/111/WE oraz 
2001/114/WE zawierają wprawdzie
elementy techniczne, które mogą wymagać 
dostosowania lub uaktualnienia w celu 
uwzględnienia zmian w stosownych 
normach międzynarodowych, lecz w 
dyrektywach tych nie przekazuje się 
Komisji odpowiednich uprawnień do 
niezwłocznego dostosowania lub 
uaktualnienia tych załączników w celu 
uwzględnienia zmian w normach 
międzynarodowych. Ponadto w dyrektywie 
1999/4/WE nie przekazuje się Komisji 
odpowiednich uprawnień do 
niezwłocznego dostosowania lub 
uaktualnienia załącznika do tej dyrektywy 
w celu uwzględnienia postępu 
technicznego, mimo że zawiera on 
elementy techniczne, które mogą także 

(3) Załączniki do dyrektyw 1999/4/WE, 
2000/36/WE, 2001/111/WE oraz 
2001/114/WE zawierają elementy 
techniczne, które mogą wymagać 
dostosowania lub uaktualnienia w celu 
uwzględnienia zmian w stosownych 
normach międzynarodowych. W 
przypadku gdy przepisy te dotyczą 
pewnych elementów technicznych innych 
niż istotne, a mianowicie w pkt B, C i D
załącznika I do dyrektywy 2000/36/WE, 
części B załącznika I do dyrektywy 
2001/36/WE oraz części B załącznika III
do dyrektywy 2001/113/WE, właściwe jest 
powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 290 Traktatu, tak by w stosownych 
przypadkach dostosować te załączniki do 
odnośnych zmian w normach 
międzynarodowych lub uwzględnić postęp 
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wymagać dostosowania lub uaktualnienia 
w celu uwzględnienia postępu 
technicznego. Ponadto wprawdzie pkt A i
pkt B ppkt 1 załącznika I do dyrektywy 
2000/36/WE zawierają elementy 
techniczne mogące wymagać 
dostosowania lub uaktualnienia w celu 
uwzględnienia postępu technicznego, lecz 
nie są one objęte zakresem uprawnień 
Komisji do dostosowania niektórych 
przepisów tego załącznika do postępu 
technicznego. W związku z tym w celu 
konsekwentnego wdrożenia dyrektyw 
1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE,
2001/113/WE oraz 2001/114/WE 
konieczne jest także przekazanie Komisji 
dodatkowych uprawnień do dostosowania 
lub uaktualnienia załączników do 
dyrektyw 1999/4/WE, 2000/36/WE, 
2001/111/WE oraz 2001/114/WE, aby 
uwzględnić postęp techniczny oraz zmiany 
w normach międzynarodowych.

techniczny.

Or. de

Poprawka 13
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zatem w celu uzupełnienia lub zmiany 
pewnych elementów dyrektyw 1999/4/WE, 
2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE 
oraz 2001/114/WE innych niż elementy 
istotne, tak aby uwzględnić postęp 
techniczny lub w stosownych przypadkach 
zmiany w normach międzynarodowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu
w następującym zakresie: w odniesieniu do 
dyrektywy 1999/4/WE – do przyjęcia i 
uaktualnienia właściwości technicznych 
związanych z opisami i definicjami 

(4) Zatem w celu uzupełnienia lub zmiany 
pewnych elementów dyrektyw 1999/4/WE, 
2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE 
oraz 2001/114/WE innych niż elementy 
istotne, tak aby uwzględnić postęp 
techniczny lub w stosownych przypadkach 
zmiany w normach międzynarodowych, 
należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
w następującym zakresie: w odniesieniu do 
dyrektywy 2000/36/WE – do przyjęcia lub
uaktualnienia właściwości technicznych w 
pkt B, C i D załącznika I oraz załącznika 
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produktów w załączniku, zwykle 
wyrażonych w procentach; w odniesieniu 
do dyrektywy 2000/36/WE – do przyjęcia i
uaktualnienia właściwości technicznych 
związanych z nazwami handlowymi i 
definicjami w pkt A załącznika 1, zwykle 
wyrażonych w procentach lub gramach, 
jak również w pkt B, C i D tego 
załącznika; w odniesieniu do dyrektywy 
2001/111/WE – do przyjęcia lub 
uaktualnienia części A załącznika w 
stosunku do właściwości technicznych
związanych z nazwami i definicjami 
produktów, jak również części B 
załącznika; w odniesieniu do dyrektywy 
2001/113/WE – do przyjęcia lub 
uaktualnienia załącznika I w stosunku do
właściwości technicznych związanych z 
nazwami i definicjami produktów, zwykle 
wyrażonych w gramach lub procentach, 
jak również załącznika II i części B 
załącznika III; w odniesieniu do 
dyrektywy 2001/114/WE – do przyjęcia lub 
uaktualnienia załącznika I w stosunku do 
właściwości technicznych związanych z 
definicjami i nazwami produktów, zwykle 
wyrażonych w procentach, jak również 
załącznika II.

II; w odniesieniu do dyrektywy 
2001/111/WE – do przyjęcia lub 
uaktualnienia właściwości technicznych w 
części B załącznika I; w odniesieniu do 
dyrektywy 2001/113/WE – do przyjęcia 
lub uaktualnienia właściwości 
technicznych w załączniku II i części B 
załącznika III;

Or. de

Poprawka 14
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zatem w celu uzupełnienia lub zmiany 
pewnych elementów dyrektyw 1999/4/WE, 
2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE 
oraz 2001/114/WE innych niż elementy 
istotne, tak aby uwzględnić postęp 
techniczny lub w stosownych przypadkach
zmiany w normach międzynarodowych, 

(4) Zatem w celu uzupełnienia lub zmiany 
pewnych elementów dyrektyw 1999/4/WE, 
2000/36/WE, 2001/111/WE, 2001/113/WE 
oraz 2001/114/WE innych niż elementy 
istotne, tak aby uwzględnić postęp 
techniczny i zmiany w odpowiednich 
normach międzynarodowych, należy 



PE501.964v01-00 6/12 AM\921609PL.doc

PL

należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
w następującym zakresie: w odniesieniu do 
dyrektywy 1999/4/WE – do przyjęcia i 
uaktualnienia właściwości technicznych 
związanych z opisami i definicjami 
produktów w załączniku, zwykle 
wyrażonych w procentach; w odniesieniu 
do dyrektywy 2000/36/WE – do przyjęcia i 
uaktualnienia właściwości technicznych 
związanych z nazwami handlowymi i 
definicjami w pkt A załącznika 1, zwykle 
wyrażonych w procentach lub gramach, jak 
również w pkt B, C i D tego załącznika; w 
odniesieniu do dyrektywy 2001/111/WE –
do przyjęcia lub uaktualnienia części A 
załącznika w stosunku do właściwości 
technicznych związanych z nazwami i 
definicjami produktów, jak również części 
B załącznika; w odniesieniu do dyrektywy 
2001/113/WE – do przyjęcia lub 
uaktualnienia załącznika I w stosunku do 
właściwości technicznych związanych z 
nazwami i definicjami produktów, zwykle 
wyrażonych w gramach lub procentach, jak 
również załącznika II i części B załącznika 
III; w odniesieniu do dyrektywy 
2001/114/WE – do przyjęcia lub 
uaktualnienia załącznika I w stosunku do 
właściwości technicznych związanych z 
definicjami i nazwami produktów, zwykle 
wyrażonych w procentach, jak również 
załącznika II.

przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
w następującym zakresie: w odniesieniu do 
dyrektywy 1999/4/WE – do przyjęcia i 
uaktualnienia właściwości technicznych 
związanych z opisami i definicjami 
produktów w załączniku, zwykle 
wyrażonych w procentach; w odniesieniu 
do dyrektywy 2000/36/WE – do przyjęcia i 
uaktualnienia właściwości technicznych 
związanych z nazwami handlowymi i 
definicjami w pkt A załącznika 1, zwykle 
wyrażonych w procentach lub gramach, jak 
również w pkt B, C i D tego załącznika; w 
odniesieniu do dyrektywy 2001/111/WE –
do przyjęcia lub uaktualnienia części A 
załącznika w stosunku do właściwości 
technicznych związanych z nazwami i 
definicjami produktów, jak również części 
B załącznika; w odniesieniu do dyrektywy 
2001/113/WE – do przyjęcia lub 
uaktualnienia załącznika I w stosunku do 
właściwości technicznych związanych z 
nazwami i definicjami produktów, zwykle 
wyrażonych w gramach lub procentach, jak 
również załącznika II i części B załącznika 
III; w odniesieniu do dyrektywy 
2001/114/WE – do przyjęcia lub 
uaktualnienia załącznika I w stosunku do 
właściwości technicznych związanych z 
definicjami i nazwami produktów, zwykle 
wyrażonych w procentach, jak również 
załącznika II.

Or. en

Poprawka 15
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2
Dyrektywa 2000/36/WE
Artykuł 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w 
celu wprowadzenia zmian we 
właściwościach technicznych związanych 
z nazwami handlowymi i definicjami 
zawartymi w pkt A załącznika 1, a także w 
pkt B, C i D tego załącznika, by 
uwzględnić zmiany w odpowiednich 
normach międzynarodowych i w 
stosownych przypadkach postęp 
techniczny.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w 
celu wprowadzenia zmian w pkt B, C i D 
załącznika 1, by uwzględnić zmiany w 
odpowiednich normach 
międzynarodowych i w stosownych 
przypadkach postęp techniczny.

Or. de

Poprawka 16
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2
Dyrektywa 2000/36/WE
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w 
celu wprowadzenia zmian we 
właściwościach technicznych związanych z 
nazwami handlowymi i definicjami 
zawartymi w pkt A załącznika 1, a także w 
pkt B, C i D tego załącznika, by 
uwzględnić zmiany w odpowiednich 
normach międzynarodowych i w 
stosownych przypadkach postęp 
techniczny.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w 
celu wprowadzenia zmian we 
właściwościach technicznych związanych z 
nazwami handlowymi i definicjami 
zawartymi w pkt A załącznika 1, a także w 
pkt B, C i D tego załącznika, by 
uwzględnić zmiany w odpowiednich 
normach międzynarodowych i postęp 
techniczny.

Or. en

Poprawka 17
Kartika Tamara Liotard
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3
Dyrektywa 2001/111/WE
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 5 w 
celu wprowadzenia zmian w części A 
załącznika w stosunku do właściwości 
technicznych związanych z nazwami i 
definicjami produktów, a także w części B 
tego załącznika, by uwzględnić zmiany w 
odpowiednich normach 
międzynarodowych i w stosownych 
przypadkach postęp techniczny.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 5 w 
celu wprowadzenia zmian w części A 
załącznika w stosunku do właściwości 
technicznych związanych z nazwami i 
definicjami produktów, a także w części B 
tego załącznika, by uwzględnić zmiany w 
odpowiednich normach 
międzynarodowych i postęp techniczny.

Or. en

Poprawka 18
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 
Dyrektywa 2001/113/WE
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w 
celu wprowadzenia zmian w załączniku I 
w stosunku do właściwości technicznych 
związanych z nazwami i definicjami 
produktów, a także w załączniku II i części 
B załącznika III, by uwzględnić zmiany w 
odpowiednich normach 
międzynarodowych i w stosownych 
przypadkach postęp techniczny.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w 
celu wprowadzenia zmian w załączniku II i 
części B załącznika III, by uwzględnić 
zmiany w odpowiednich normach 
międzynarodowych i w stosownych 
przypadkach postęp techniczny.

Or. de
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Poprawka 19
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4
Dyrektywa 2001/113/WE
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w 
celu wprowadzenia zmian w załączniku I 
w stosunku do właściwości technicznych 
związanych z nazwami i definicjami 
produktów, a także w załączniku II i części 
B załącznika III, by uwzględnić zmiany w 
odpowiednich normach 
międzynarodowych i w stosownych 
przypadkach postęp techniczny.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w 
celu wprowadzenia zmian w załączniku I 
w stosunku do właściwości technicznych 
związanych z nazwami i definicjami 
produktów, a także w załączniku II i części 
B załącznika III, by uwzględnić zmiany w 
odpowiednich normach 
międzynarodowych i postęp techniczny.

Or. en

Poprawka 20
Linda McAvan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 
Dyrektywa 2001/113/WE
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w 
celu wprowadzenia zmian w załączniku I 
w stosunku do właściwości technicznych
związanych z nazwami i definicjami 
produktów, a także w załączniku II i części 
B załącznika III, by uwzględnić zmiany w 
odpowiednich normach 
międzynarodowych i w stosownych 
przypadkach postęp techniczny.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w 
celu wprowadzenia zmian w załączniku II 
przez dodawanie składników do tego 
załącznika, lecz nie przez ich usuwanie, a 
także w celu wprowadzenia zmian w 
części B załącznika III, by uwzględnić
postęp techniczny i zmiany w 
odpowiednich normach 
międzynarodowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Załącznik II zawiera zamknięty wykaz dodatkowych składników, które można stosować w 
dżemach. Możliwe jest jednak, że niektórzy innowacyjni producenci będą chcieli stosować 
nowe składniki, np. kwiat dzikiego bzu. Umożliwienie przekazywania uprawnień w tej 
dziedzinie pozwoliłoby na szybsze zatwierdzanie nowych składników. W przeciwnym razie 
konieczne byłoby stosowanie za każdym razem procedury współdecyzji. Jednak usuwanie 
składników powinno być możliwe wyłącznie w drodze współdecyzji, tak aby zapewnić większe 
bezpieczeństwo produktów już dostępnych na rynku.

Poprawka 21
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4
Dyrektywa 2001/113/WE 
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w 
celu wprowadzenia zmian w załączniku I 
w stosunku do właściwości technicznych 
związanych z nazwami i definicjami 
produktów, a także w załączniku II i części 
B załącznika III, by uwzględnić zmiany w 
odpowiednich normach 
międzynarodowych i w stosownych 
przypadkach postęp techniczny.

Aby uwzględnić postęp techniczny i 
zmiany w odpowiednich normach 
międzynarodowych, Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 6 w celu 
dodawania składników do załącznika II, 
lecz nie ich usuwania z tego załącznika i 
do wprowadzenia zmian w części B 
załącznika III.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci dżemów, galaretek i marmolady mogą chcieć produkować wyroby zawierające 
nowe składniki, które nie figurują obecnie w załączniku II. Umożliwienie przekazywania 
uprawnień w tej dziedzinie pozwoliłoby w razie potrzeby na szybsze zatwierdzanie tych 
produktów. Przyznanie Komisji uprawnień do dodawania, lecz nie do usuwania składników 
chroniłoby obecne produkty i otworzyłoby rynki na nowe wyroby.

Poprawka 22
Miroslav Ouzký
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4
Dyrektywa 2001/113/WE
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia (...) r. (Urząd Publikacji 
wprowadza datę wejścia w życie 
niniejszego aktu zmieniającego).

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
dnia …*. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed końcem tego pięcioletniego 
okresu. 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..
_______________

*Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 23
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4
Dyrektywa 2001/113/WE
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 5, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 5, 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 
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Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących.

lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
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Poprawka 24
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości 
i jest bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich.
Wersje skonsolidowane dyrektyw 
1999/4/WE, 2000/36/WE, 2001/111/WE, 
2001/113/WE i 2001/114/WE są 
sporządzane w ciągu trzech miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
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