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PR_COD_1amCom

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 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 otwierające i ustalające 
zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości 
wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, 
otręby, śrutę i inne pozostałości
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2011)0906),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-
0524/2011),

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

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0000/2012),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli 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, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W celu uzupełnienia lub zmiany 
niektórych, innych niż istotne, elementów 
rozporządzenia (WE) nr 774/94, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w odniesieniu do przyjmowania 
dostosowań do przedmiotowego 
rozporządzenia, w przypadku konieczności 
zmian wielkości i innych warunków 

(3) W celu uzupełnienia lub zmiany 
niektórych, innych niż istotne, elementów 
rozporządzenia (WE) nr 774/94, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do przyjmowania dostosowań 
do przedmiotowego rozporządzenia, w 
przypadku konieczności zmian wielkości i 



PE487.987v01-00 6/9 PR\900546PL.doc

PL

uzgodnień kontyngentowych, w 
szczególności w drodze decyzji o 
zatwierdzeniu umowy z jednym lub z 
większą liczbą państw trzecich. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, również z 
ekspertami. W trakcie przygotowania i 
opracowania aktów delegowanych
Komisja powinna zapewnić jednoczesne i 
odpowiednie przekazanie na czas
właściwych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

innych warunków uzgodnień 
kontyngentowych, w szczególności w 
drodze decyzji Rady o zawarciu umowy z 
co najmniej jednym państwem trzecim.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie. Komisja powinna podać 
wszystkie informacje i pełną 
dokumentację dotyczącą jej posiedzeń z 
udziałem ekspertów krajowych w ramach 
prowadzonych przez nią prac dotyczących 
opracowywania i wdrażania aktów 
delegowanych. W związku z tym, w 
oparciu o najlepsze praktyki wypracowane 
podczas wcześniejszych doświadczeń 
zdobytych w innych dziedzinach polityki 
Komisja powinna zadbać o odpowiednie 
zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego w celu stworzenia mu jak 
najlepszych warunków do wykonywania 
przyszłych kontroli aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. [323 
ust. 2] rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [xxxx/yyyy] 
[dostosowane rozporządzenie o jednolitej 
wspólnej organizacji rynku] *.

Przedmiotowe akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 7a ust. 
2.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7a
Procedura komitetowa
1. Komisję wspomaga Komitet 
Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji 
Rynków Rolnych ustanowiony na mocy 
art. [xx] rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [xxxx/yyyy] 
z dnia … 2012 r. .......... [dostosowane 
rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku]*. 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.
3.  Jeżeli przypadku gdy opinia komitetu 
ma być uzyskana w drodze procedury 
pisemnej, procedura ta kończy się bez 
osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem 
terminu na wydanie opinii zdecyduje o 
tym przewodniczący komitetu lub wniesie 
o to większość członków komitetu.
____________
*Dz.U. L … z …, s.  
** Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.”

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 8, 
przekazuje się Komisji na czas
nieokreślony od dnia [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia ].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
dnia ...*. Komisja sporządza sprawozdanie 
dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.
__________
* Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 wchodzi w życie wyłącznie w 
przypadku braku sprzeciwu ze strony 
Parlamentu Europejskiego albo Rady 
wyrażonego w ciągu dwóch miesięcy od 
przekazania takiego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie lub jeżeli przed 
upływem tego terminu Parlament 
Europejski i Rada poinformują Komisję, że 
nie wyrażą sprzeciwu. Termin ten podlega 
przedłużeniu o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 8 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy 
Parlament Europejski albo Rady nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada  
poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 
cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.
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Or. en

UZASADNIENIE

Obecny wniosek Komisji ma na celu dostosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 
otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami na 
pewne produkty mięsne i zbożowe do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE).

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 774/94 Komisji Europejskiej przyznano uprawnienia do 
przyjęcia niezbędnych środków wykonawczych oraz do dostosowania tego rozporządzenia w 
przypadku konieczności zmiany wielkości i innych warunków uzgodnień kontyngentowych, 
w szczególności w drodze decyzji o zawieraniu umów z państwami trzecimi.

Uprawnienia te należy dostosować do polizbońskiego systemu aktów delegowanych i 
wykonawczych poprzez powierzenie KE odpowiednich uprawnień wykonawczych, które 
powinny zostać wykonane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 182/2011.

Ponieważ znaczna część ustawodawstwa w dziedzinie polityki handlowej została 
dostosowana do art. 290 i 291 TFUE poprzez dwa tzw. „zbiorcze akty prawne w sprawie 
handlu”, sprawozdawca proponuje wprowadzenie poprawek, które odpowiadają zmianom 
wniesionym do tych dwóch aktów.

Zmiany te obejmują należyte włączenie Parlamentu Europejskiego w przygotowywanie i 
wdrażanie aktów delegowanych, ograniczenie przekazania uprawnień do pięcioletnich 
okresów podlegających automatycznemu przedłużeniu, przedłużenie z dwóch do czterech 
miesięcy terminu dotyczącego zgłaszania ewentualnego sprzeciwu wobec projektu aktu 
delegowanego oraz zmianę zastosowania procedury pisemnej.

Sprawozdawca apeluje o skreślenie dotyczących procedury komitetowej odniesień do 
przyszłego dostosowanego rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku oraz o 
bezpośrednie włączenie takich postanowień do omawianego rozporządzenia zmieniającego. 
Dzięki temu możliwe będzie odwzorowanie zapisanych w zbiorczych aktach prawnych w 
sprawie handlu zmian dotyczących stosowania procedury pisemnej. Ponadto dzięki temu 
prawo do kontroli aktów wykonawczych niezbędnych dla zarządzania uzgodnieniami 
kontyngentowymi, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, pozostanie w obszarze 
kompetencji Komisji Handlu Międzynarodowego.


