Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2016/0400(COD)
26.9.2017

STANOWISKO W FORMIE
POPRAWEK
Komisji Gospodarczej i Monetarnej
dla Komisji Prawnej
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Roberto Gualtieri

AD\1134475PL.docx

PL

PE610.694v01-00
Zjednoczona w różnorodności

PL

PA_Legam

PE610.694v01-00

PL

2/62

AD\1134475PL.docx

POPRAWKI
Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 1 – tiret 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uzupełnienia tego rozporządzenia o
kryteria dotyczące pomiaru jakości;

uzupełnienia tego rozporządzenia o
kryteria dotyczące pomiaru jakości
zmiennych;

Uzasadnienie
Dostosowanie tekstu wprowadzającego (motywu) do proponowanej zmiany art. 10 ust. 5.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d – akapit 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2)
w art. 4 ust. 2 akapit drugi
otrzymuje brzmienie:

2)
w art. 4 ust. 2 lit. d) akapit drugi
otrzymuje brzmienie:

Szczegółowe informacje dotyczące
systemów, o których mowa w pierwszym
akapicie zawarte są w załącznikach.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów
delegowanych dotyczących ich
zatwierdzenia i stosowania.;

„Szczegółowe informacje dotyczące
systemów, o których mowa w pierwszym
akapicie zawarte są w załącznikach.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
dokładniejsze określenie ich zatwierdzenia
i stosowania.”;

Uzasadnienie
W związku z niedawnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości wskazane jest, aby
uprawnienia wyraźnie określały, czy dotyczą uzupełnienia, czy zmiany aktu prawnego. Jest to
konsekwentnie stosowane w całym tekście.
AD\1134475PL.docx
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Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Artykuł 10 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów
delegowanych dotyczących kryteriów
pomiaru jakości.;

5.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie kryteriów pomiaru jakości
zmiennych.;

Uzasadnienie
Poprawka określa uprawnienia (do uzupełnienia) i doprecyzowuje przedmiot aktu
delegowanego.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Artykuł 18 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a)

w art. 18 skreśla się ust. 3;

Uzasadnienie
Ust. 3 jest postanowieniem proceduralnym odnoszącym się do procedury regulacyjnej
połączonej z kontrolą, które jest obecnie zbędne i w związku z tym zostaje skreślone.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Artykuł 18 a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 3
ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 10, załączniku A lit.
a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt
10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9,
załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2,
załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i
lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt
2 i lit. d) ppkt 2 powierza się Komisji na
czas nieokreślony [od dnia wejścia w życie
niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 lit. d) akapit drugi,
art. 10 ust. 5, załączniku A lit. a), lit. b)
ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d)
ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załączniku B lit. b)
ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załączniku C lit. b)
ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz
załączniku D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2
powierza się Komisji na okres pięciu lat od
dnia ... [data wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia zmieniającego]. 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.

Uzasadnienie
W celu zapewnienia pewności prawa konieczne jest wyszczególnienie wszystkich przepisów
przyznających uprawnienia delegowane. Należy dokonać zmiany okresu przekazania
uprawnień z nieokreślonego na pięć lat zgodnie z praktyką ustaloną w przepisach będących
przedmiotem kompetencji komisji ECON oraz zgodnie z ogólnym podejściem Parlamentu.
Zmiana dotyczy całości tekstu.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Artykuł 18 a – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Przekazanie uprawnień, o którym
mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 10,
załączniku A lit. a), b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2,
lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i
9, załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2,
załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i
AD\1134475PL.docx

3.
Przekazanie uprawnień, o którym
mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 lit. d)
akapit drugi, art. 10 ust. 5, załączniku A
lit. a), b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt
10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9,
załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2,
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lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt
2 i lit. d) ppkt 2 może zostać w dowolnym
momencie odwołane przez Parlament
Europejski lub przez Radę. Decyzja o
odwołaniu kończy przekazanie
określonych w niej uprawnień. Decyzja o
odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
ważność jakichkolwiek już
obowiązujących aktów delegowanych.

załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i
lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt
2 i lit. d) ppkt 2 może zostać w dowolnym
momencie odwołane przez Parlament
Europejski lub przez Radę. Decyzja o
odwołaniu kończy przekazanie
określonych w niej uprawnień. Decyzja o
odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
ważność jakichkolwiek już
obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie
W celu zapewnienia pewności prawa konieczne jest wyszczególnienie wszystkich przepisów
przyznających uprawnienia delegowane.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Artykuł 18 a – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 10,
załącznika A lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c)
ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f)
ppkt 8 i 9, załącznika B lit. b) ppkt 4 i lit.
d) ppkt 2, załącznika C lit. b) ppkt 2, lit. d)
ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załącznika D lit.
b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2 wchodzi w życie
tylko wówczas, gdy ani Parlament
Europejski, ani Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od
przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed
upływem tego terminu, zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin
ten przedłuża się o dwa miesiące z
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 lit. d)
akapit drugi, art. 10 ust. 5, załącznika A
lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c)
ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9,
załącznika B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2,
załącznika C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i
lit. g) ppkt 2 oraz załącznika D lit. b) ppkt
2 i lit. d) ppkt 2 wchodzi w życie tylko
wówczas, gdy ani Parlament Europejski,
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w
terminie trzech miesięcy od przekazania
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie, lub gdy, przed upływem tego
terminu, zarówno Parlament Europejski,
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża
się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.
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Uzasadnienie
W celu zapewnienia pewności prawa konieczne jest wyszczególnienie wszystkich przepisów
przyznających uprawnienia delegowane. Okres kontroli wynosi trzy miesiące, z możliwością
jednokrotnego przedłużenia na kolejne trzy miesiące zgodnie z ustaloną praktyką w
prawodawstwie w obszarze kompetencji komisji ECON. Zmiana dotyczy całości tekstu.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 6 – podpunkt ii
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik A – litera b – podpunkt 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów
delegowanych dotyczących
wykorzystywania innych jednostek
obserwacji.;

3.
Komisja jest uprawniona
do przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
zapewnienie możliwości wykorzystywania
innych jednostek obserwacji.

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz ich zakresu.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 6 – podpunkt iii
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik A – litera c – podpunkt 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Informacje dotyczące cen produkcji
rynku niekrajowego (nr 312) i cen
importowych (nr 340) mogą być podawane
przy wykorzystaniu wartości
jednostkowych dla produktów
pochodzących z handlu zagranicznego lub
innych źródeł jedynie wtedy, gdy nie
prowadzi to do znaczącego obniżenia
jakości w porównaniu do poszczególnych
informacji dotyczących cen. Komisja
posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie
z art. 18a, aktów delegowanych

2.
Informacje dotyczące cen produkcji
rynku niekrajowego (nr 312) i cen
importowych (nr 340) mogą być podawane
przy wykorzystaniu wartości
jednostkowych dla produktów
pochodzących z handlu zagranicznego lub
innych źródeł jedynie wtedy, gdy nie
prowadzi to do znaczącego obniżenia
jakości w porównaniu do poszczególnych
informacji dotyczących cen. Komisja jest
uprawniona do przyjmowania aktów
delegowanych zgodnie z art. 18a w celu
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dotyczących warunków zapewniających
niezbędną jakość danych.;

uzupełnienia niniejszego rozporządzenia
przez określenie warunków
zapewniających niezbędną jakość danych.;
Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 6 – podpunkt viii
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik A – litera f – podpunkt 9
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.
Zmienne dotyczące rynków
niekrajowych (nr 122 i 312) należy
przekazywać zgodnie z podziałem na strefę
euro i strefę, która nie przyjęła euro. To
rozróżnienie należy stosować dla
przemysłu ogółem określonego jako
NACE Rev. 2 sekcje B–E, MIGs, na
jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym
(dział) poziomie NACE Rev. 2. Nie
wymaga się informacji dotyczącej NACE
Rev. 2 D i E w przypadku zmiennej 122.
Dodatkowo należy przekazać zmienną
dotyczącej ceny importowej (nr 340)
zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę,
która nie przyjęła euro. Należy stosować to
rozróżnienie dla przemysłu ogółem
określonego jako CPA sekcje B–E, MIGs,
na jednoliterowym (sekcja) i
dwucyfrowym (dział) poziomie CPA. W
odniesieniu do podziału na strefę euro i
strefę, która nie przyjęła euro, Komisja
posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie
z art. 18a, aktów delegowanych
dotyczących określenia zasad stosowania
europejskich systemów doboru prób
zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2
akapit pierwszy lit. d). Europejski system
doboru prób może ograniczyć zakres
zmiennej dotyczącej ceny importowej do
importu produktów z państw spoza strefy
euro. Podział na strefę euro i strefę, która

9.
Zmienne dotyczące rynków
niekrajowych (nr 122 i 312) należy
przekazywać zgodnie z podziałem na strefę
euro i strefę, która nie przyjęła euro. To
rozróżnienie należy stosować dla
przemysłu ogółem określonego jako
NACE Rev. 2 sekcje B–E, MIGs, na
jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym
(dział) poziomie NACE Rev. 2. Nie
wymaga się informacji dotyczącej NACE
Rev. 2 D i E w przypadku zmiennej 122.
Dodatkowo należy przekazać zmienną
dotyczącą ceny importowej (nr 340)
zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę,
która nie przyjęła euro. Należy stosować to
rozróżnienie dla przemysłu ogółem
określonego jako CPA sekcje B–E, MIGs,
na jednoliterowym (sekcja) i
dwucyfrowym (dział) poziomie CPA. W
odniesieniu do podziału na strefę euro i
strefę, która nie przyjęła euro, Komisja jest
uprawniona do przyjmowania aktów
delegowanych zgodnie z art. 18a w celu
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia
przez określenie zasad stosowania
europejskich systemów doboru prób
zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2
akapit pierwszy lit. d). Europejski system
doboru prób może ograniczyć zakres
zmiennej dotyczącej ceny importowej do
importu produktów z państw spoza strefy
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nie przyjęła euro, dla zmiennych 122, 312 i
340 nie musi być stosowany przez państwa
członkowskie, które nie przyjęły euro jako
swojej waluty.”;

euro. Podział na strefę euro i strefę, która
nie przyjęła euro, dla zmiennych 122, 312 i
340 nie musi być stosowany przez państwa
członkowskie, które nie przyjęły euro jako
swojej waluty.;

Uzasadnienie
„Strefa euro” to oficjalna nazwa grupy państw, które przyjęły euro jako swoją jedną walutę.
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 7 – podpunkt i
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik B – litera b – podpunkt 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów
delegowanych dotyczących
wykorzystywania innych jednostek
obserwacji.;

4.
Komisja jest uprawniona
do przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
zapewnienie możliwości wykorzystywania
innych jednostek obserwacji.;

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz ich zakresu.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 8 – podpunkt i
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik B – litera b – podpunkt 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów
delegowanych dotyczących
wykorzystywania innych jednostek
obserwacji.;
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2.
Komisja jest uprawniona
do przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
zapewnienie możliwości wykorzystywania
innych jednostek obserwacji.
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Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz ich zakresu.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 8 – podpunkt iii
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik C – litera b – podpunkt 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) w lit. c) ppkt 4 skreśla się ostatni
akapit;

(iii)
w lit. c) ppkt 4 skreśla się akapit
trzeci;

Uzasadnienie
Dostosowanie brzmienia do standardów sporządzania aktów prawnych Unii.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 8 – podpunkt v
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik C – litera g – podpunkt 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
W przypadku obrotu (nr 120) oraz
deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży
(nr 330/123) zmienne należy przesłać w
terminie miesiąca, przy zachowaniu
poziomów szczegółowości określonych w
lit. f) ust. 3 niniejszego załącznika.
Państwa Członkowskie mogą mieć do
wyboru uczestnictwo w zmiennych
dotyczących obrotu oraz deflatora
sprzedaży/wolumenu nr 120 i 330/123
z wkładem zgodnym z przypisaniem do
europejskich schematów doboru prób
zgodnie z art. 4 ust. 2 pierwszy akapit
lit. d). Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów
delegowanych dotyczących zasad
przypisania do europejskiego systemu
doboru prób.
PE610.694v01-00
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2.
W przypadku obrotu (nr 120) oraz
deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży
(nr 330/123) zmienne należy przesłać w
terminie miesiąca, przy zachowaniu
poziomów szczegółowości określonych w
lit. f) ust. 3 niniejszego załącznika.
Państwa Członkowskie mogą mieć do
wyboru uczestnictwo w zmiennych
dotyczących obrotu oraz deflatora
sprzedaży/wolumenu nr 120 i 330/123
z wkładem zgodnym z przypisaniem do
europejskich schematów doboru prób
zgodnie z art. 4 ust. 2 pierwszy akapit
lit. d). Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie kryteriów europejskiego
10/62
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systemu doboru prób.
Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 9 – podpunkt i
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik D – litera b – podpunkt 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów
delegowanych dotyczących
wykorzystywania innych jednostek
obserwacji.;

2.
Komisja jest uprawniona
do przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
zapewnienie możliwości wykorzystywania
innych jednostek obserwacji.;

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz ich zakresu.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 57 – akapit 4 – punkt 9 – podpunkt iv
Rozporządzenie (WE) nr 1165/98
Załącznik D – litera b – podpunkt 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Zmienną obrotu (nr 120) należy
również przekazywać w postaci
wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli
pozostałe zmienne pokazują wpływ dni
roboczych, państwa członkowskie mogą
również przekazywać takie zmienne w
postaci wyrównanej dniami roboczymi.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów
delegowanych wprowadzających zmiany
w wykazie zmiennych podlegających
przekazywaniu w postaci dostosowanej ze

2.
Zmienną obrotu (nr 120) należy
również przekazywać w postaci
wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli
pozostałe zmienne pokazują wpływ dni
roboczych, państwa członkowskie mogą
również przekazywać takie zmienne w
postaci wyrównanej dniami roboczymi.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 18a dotyczących zmiany w
wykazie zmiennych podlegających
przekazywaniu w postaci dostosowanej ze
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względu na dni robocze.;

względu na dni robocze.;

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 58 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu dostosowania rozporządzenia (WE)
nr 530/1999 do zmian w dziedzinie
gospodarki i techniki należy przekazać
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów
zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie
uzupełnienia tego rozporządzenia o
definicję i podział informacji, które mają
być dostarczone, jak również o kryteria
oceny jakości. Szczególnie ważne jest, aby
w czasie prac przygotowawczych Komisja
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje
te prowadzone były zgodnie z zasadami
określonymi w Porozumieniu
międzyinstytucjonalnym w sprawie
lepszego stanowienia prawa z dnia 13
kwietnia 2016 r.*. W szczególności, aby
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie udział na równych zasadach w
przygotowaniu aktów delegowanych,
instytucje te otrzymują wszelkie
dokumenty w tym samym czasie co
eksperci państw członkowskich, a eksperci
tych instytucji mogą systematycznie brać
udział w posiedzeniach grup eksperckich
Komisji zajmujących się przygotowaniem
aktów delegowanych.

W celu dostosowania rozporządzenia (WE)
nr 530/1999 do zmian w dziedzinie
gospodarki i techniki należy przekazać
Komisji uprawnienia do przyjmowania
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w
zakresie uzupełnienia tego rozporządzenia
o definicję i podział informacji, które mają
być dostarczone, jak również o kryteria
oceny jakości statystyk. Szczególnie ważne
jest, aby w czasie prac przygotowawczych
Komisja prowadziła stosowne konsultacje,
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby
konsultacje te prowadzone były zgodnie z
zasadami określonymi w Porozumieniu
międzyinstytucjonalnym w sprawie
lepszego stanowienia prawa z dnia 13
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie udział na równych zasadach w
przygotowaniu aktów delegowanych,
instytucje te otrzymują wszelkie
dokumenty w tym samym czasie co
eksperci państw członkowskich, a eksperci
tych instytucji mogą systematycznie brać
udział w posiedzeniach grup eksperckich
Komisji zajmujących się przygotowaniem
aktów delegowanych.

Uzasadnienie
Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z proponowaną zmianą art. 10 ust. 3.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 58 – akapit 3 – punkt 1

PE610.694v01-00

PL

12/62

AD\1134475PL.docx

Rozporządzenie (WE) nr 530/1999
Artykuł 6 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów
delegowanych dotyczących wprowadzenia
definicji i podziału informacji, które mają
być dostarczone zgodnie z ust. 1 i 2
niniejszego artykułu. Te akty delegowane
przyjmuje się dla każdego okresu
odniesienia co najmniej dziewięć miesięcy
przed rozpoczęciem okresu odniesienia.;

3.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie definicji i podziału informacji,
które mają być dostarczone zgodnie z ust.
1 i 2 niniejszego artykułu. Te akty
delegowane przyjmuje się dla każdego
okresu odniesienia co najmniej dziewięć
miesięcy przed rozpoczęciem okresu
odniesienia.;

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 58 – akapit 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 530/1999
Artykuł 10 − ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów
delegowanych dotyczących kryteriów
oceny jakości. Te akty delegowane
przyjmuje się dla każdego okresu
odniesienia co najmniej dziewięć miesięcy
przed rozpoczęciem okresu odniesienia.;

3.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie kryteriów oceny jakości
statystyk. Te akty delegowane przyjmuje
się dla każdego okresu odniesienia co
najmniej dziewięć miesięcy przed
rozpoczęciem okresu odniesienia.;

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz ich zakresu.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
AD\1134475PL.docx
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Załącznik I – część VII – ustęp 58 – akapit 3 – punkt 4
Rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999
Artykuł 10 a – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 6
ust. 3 i art. 10 ust. 3, powierza się Komisji
na czas nieokreślony od dnia [data wejścia
w życie niniejszego zbiorczego aktu
prawnego].

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 6 ust. 3 i art. 10 ust. 3, powierza się
Komisji na okres pięciu lat od dnia [data
wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia zmieniającego]. 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.

Uzasadnienie
Poprawka mająca na celu dostosowanie okresu obowiązywania uprawnień do utrwalonej
praktyki w prawodawstwie w obszarze kompetencji komisji ECON oraz do ogólnego
podejścia Parlamentu.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 58 – akapit 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 530/1999
Artykuł 10 a – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 6 ust. 3 i art. 10 ust. 3
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani
Parlament Europejski, ani Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch
miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno
Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 6 ust. 3 i art. 10 ust. 3
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani
Parlament Europejski, ani Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie trzech
miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
gdy przed upływem tego terminu zarówno
Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy
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miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.

miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.
Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie obowiązywania okresu kontroli do utrwalonej
praktyki w prawodawstwie w obszarze kompetencji komisji ECON.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część VII – ustęp 61 – akapit 1 – tiret 3 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
uzupełnienia tego rozporządzenia
przez przyjęcie środków dotyczących
przekazywania danych na podstawie
wyników analiz wykonalności.
Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie wprowadzenia do proponowanych zmian w art. 10
ust. 5.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 61 – akapit 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia jednolitych warunków
wykonywania rozporządzenia (WE)
nr 450/2003 w zakresie treści sprawozdań
dotyczących jakości danych należy
powierzyć Komisji uprawnienia
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 182/2011.

W celu zapewnienia jednolitych warunków
wykonywania rozporządzenia (WE)
nr 450/2003 w zakresie struktury i
szczegółowych ustaleń w sprawie
sprawozdań dotyczących jakości danych
należy powierzyć Komisji uprawnienia
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 182/2011.

Uzasadnienie
Poprawka mająca na celu dostosowanie wprowadzenia do proponowanych zmian w art. 8
ust. 2.
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Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 61 – akapit 4 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 2 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów
delegowanych wprowadzających zmiany
w celu ponownego zdefiniowania
specyfikacji technicznej wskaźnika oraz
skorygowania struktury wagowej.”;

4.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11a dotyczących zmian do
aneksu w celu ponownego zdefiniowania
specyfikacji technicznej wskaźnika oraz
skorygowania struktury wagowej.;

Uzasadnienie
Poprawka mająca na celu doprecyzowanie uprawnień.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 61 – akapit 4 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 3 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów
delegowanych wprowadzających zmiany
służące włączeniu działalności
gospodarczej zdefiniowanej przez NACE
Rev.2 sekcje od O do S w zakres
niniejszego rozporządzenia, z
uwzględnieniem analizy wykonalności
zdefiniowanej w art. 10.;

2.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów
delegowanych wprowadzających zmiany
służące włączeniu działalności
gospodarczej zdefiniowanej przez NACE
Rev.2 sekcje od O do S w zakres
niniejszego rozporządzenia, z
uwzględnieniem analizy wykonalności
określonej w art. 10.;

Uzasadnienie
Poprawka mająca na celu doprecyzowanie uprawnień. Art. 10 przewiduje sporządzanie
analiz wykonalności, lecz ich nie definiuje.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – część VII – ustęp 61 – akapit 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uwzględniając składki na całość
zatrudnienia oraz na koszty pracy na
poziomie unijnym oraz krajowym, Komisja
posiada uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych zgodnie z art. 11a w
zakresie zidentyfikowania działalności
gospodarczej zdefiniowanej w sekcjach
NACE Rev.2 oraz poprzez dalsze
dezagregacje, niewychodzące poza poziom
działów NACE Rev.2 (poziom 2-cyfrowy)
lub grup działów, w których dane
klasyfikowane są z uwzględnieniem
rozwoju ekonomiczno-społecznego.

Uwzględniając składki na całość
zatrudnienia oraz na koszty pracy na
poziomie unijnym oraz krajowym, Komisja
jest uprawniona do przyjmowania aktów
delegowanych zgodnie z art. 11a w celu
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia
w odniesieniu do podziału w oparciu o
rodzaje działalności gospodarczej
zdefiniowanej w sekcjach NACE Rev.2
oraz poprzez dalsze dezagregacje,
niewychodzące poza poziom działów
NACE Rev.2 (poziom 2-cyfrowy) lub grup
działów, w których dane klasyfikowane są
z uwzględnieniem rozwoju ekonomicznospołecznego.

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz ich zakresu.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 61 – akapit 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów
delegowanych dotyczących określenia tej
działalności gospodarczej, z
uwzględnieniem analizy wykonalności
zdefiniowanej w art. 10.

Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie tej działalności gospodarczej, z
uwzględnieniem analizy wykonalności, o
której mowa w art. 10.

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz ich zakresu.
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Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 61 – akapit 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 4 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów
delegowanych dotyczących ustanowienia
metodologii dla wskaźnika łańcuchowego.;

3.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
ustanowienie metodologii dla wskaźnika
łańcuchowego.;

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz ich zakresu.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 61 – akapit 4 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 8 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów
delegowanych dotyczących zdefiniowania
oddzielnych kryteriów dotyczących
jakości. Przekazywane dane bieżące oraz
dane historyczne spełniają te kryteria.

1.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie oddzielnych kryteriów
dotyczących jakości. Przekazywane dane
bieżące oraz dane historyczne spełniają te
kryteria.

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 61 – akapit 4 – punkt 4
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Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 8 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Począwszy od 2003 r., państwa
członkowskie przekazują Komisji roczne
sprawozdania dotyczące jakości. Treść
sprawozdań definiuje Komisja w drodze
aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 12 ust. 2.;

2.
Począwszy od 2003 r., państwa
członkowskie przekazują Komisji roczne
sprawozdania dotyczące jakości. Strukturę
i szczegółowe ustalenia w odniesieniu do
sprawozdań określa Komisja w drodze
aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 12 ust. 2.;

Uzasadnienie
Nie należy określać treści takich sprawozdań za pomocą aktu wykonawczego. Odpowiednim
zakresem i zamierzeniem tego ustępu wydaje się być zdefiniowanie struktury i formy
sprawozdania, co wyjaśniono w proponowanej poprawce. Jest to również zgodne z nowszymi
aktami prawnymi w dziedzinie statystyki.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – część VII – ustęp 61 – akapit 4 – punkt 4 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 9
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
4a)

skreśla się art. 9.

Uzasadnienie
Art. 9 odnosi się do okresów transpozycji i odstępstw, które w międzyczasie wygasły. W
związku z tym artykuł ten jest zbędny i należy go skreślić.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 61 – akapit 4 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 10 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję
5.

Poprawka

Komisja przyjmuje środki
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rozporządzenia Komisja jest uprawniona
do przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11a dotyczących
przekazywania danych, o których mowa w
ust. 2 niniejszego artykułu, na mocy
wyników analiz wykonalności, o których
mowa w niniejszym artykule. Te akty
delegowane uwzględniają zasadę
efektywności kosztowej, zdefiniowanej w
art. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, w
tym zmniejszenie do minimum obciążenia
respondentów.;

stosownie do wyników analiz
wykonalności, w drodze aktów
wykonawczych. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o
której mowa w art. 12 ust. 2.; Środki te
uwzględniają zasadę efektywności
kosztowej, zdefiniowanej w art. 2
rozporządzenia (WE) nr 223/2009, w tym
zmniejszenie do minimum obciążenia
respondentów.”;

Uzasadnienie
Nie należy przyjmować takich środków w drodze aktów wykonawczych, ponieważ
uprawnienia wykraczają poza ustalenie jednolitych warunków wykonywania prawnie
wiążących aktów Unii, jak określono w art. 291 TFUE. Uprawnienia te muszą w związku z
tym mieć formę aktu delegowanego.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 61 – akapit 4 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 11a – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 2
ust. 4, art. 3 ust. 2 i art. 4, powierza się
Komisji na czas nieokreślony od dnia [data
wejścia w życie niniejszego zbiorczego
aktu prawnego].

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1, 2 i 3,
art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 5, powierza się
Komisji na okres pięciu lat od dnia [data
wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia zmieniającego]. 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.
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Uzasadnienie
Dostosowanie odniesień i okresu obowiązywania uprawnień.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 61 – akapit 4 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 11a – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Przekazanie uprawnień, o którym
mowa w art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2 i art. 4,
może zostać w dowolnym momencie
odwołane przez Parlament Europejski lub
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
ważność jakichkolwiek już
obowiązujących aktów delegowanych.

3.
Przekazanie uprawnień, o którym
mowa w art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2, art. 4
ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 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
lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
ważność jakichkolwiek już
obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie
Poprawka w celu dostosowania odniesień.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 61 – akapit 4 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 450/2003
Artykuł 11a – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2 i art. 4
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani
Parlament Europejski, ani Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch
miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2, art. 4
ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 5
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani
Parlament Europejski, ani Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie trzech
miesięcy od przekazania tego aktu
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gdy, przed upływem tego terminu, zarówno
Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa
miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno
Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy
miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie
Poprawka w celu dostosowania odniesień, okresu kontroli i jego przedłużenia.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 63 – akapit 1 – tiret 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

zmiany tego rozporządzenia
dostosowującej udział w kwocie dla całej
Unii;

zmiany tego rozporządzenia w celu
dostosowania udziału w kwocie dla całej
Unii;

Uzasadnienie
Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z proponowaną zmianą art. 3 ust. 3.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 63 – akapit 3 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005
Artykuł 2 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów
delegowanych dotyczących harmonogramu
przekazywania sprawozdań dla punktów
P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 i B.4 oraz
wszelkich decyzji wymagających wykazu
transakcji określonych w załączniku przez
równoważny sektor. Taka decyzja nie
zostaje przyjęta, zanim Komisja nie
przekaże Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie sprawozdania dotyczącego

2.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 7a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie harmonogramu przekazywania
sprawozdań dla punktów P.1, P.2, D.42,
D.43, D.44, D.45 i B.4G oraz
wprowadzenie wymogu przekazywania
wykazu transakcji określonych w
załączniku przez równoważny sektor. Taki
akt delegowany nie zostaje przyjęty, zanim
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wprowadzania w życie niniejszego
rozporządzenia zgodnie z art. 9.;

Komisja nie przekaże Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie sprawozdania
dotyczącego wprowadzania w życie
niniejszego rozporządzenia zgodnie
z art. 9.;
Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz zakresu.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 63 – akapit 3 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005
Artykuł 2 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
ba)

skreśla się ust. 5;

Uzasadnienie
Ustęp 5 odnosi się do przekazywania danych w 2004 r. i w związku z tym jest nieaktualny;
należy go zatem skreślić.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 63 – akapit 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005
Artykuł 3 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów
delegowanych zmieniających ust. 1
niniejszego artykułu w odniesieniu do
udziału w kwocie dla całej Unii.”; ;

3.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 7a zmieniających ust. 1
niniejszego artykułu w celu dostosowania
udziału (1 %) w kwocie dla całej Unii.”;

Uzasadnienie
Poprawka w celu doprecyzowania (zakresu) uprawnień.
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Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 63 – akapit 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005
Artykuł 6 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów
delegowanych dotyczących przyjęcia
wspólnych norm jakości.

1.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 7a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
ustanowienie wspólnych norm jakości.

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 63 – akapit 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005
Artykuł 7a – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 2
ust. 2 i 4, art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 1,
powierza się Komisji na czas nieokreślony
od dnia [data wejścia w życie niniejszego
zbiorczego aktu prawnego].

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 2 ust. 2 i 4, art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 1,
powierza się Komisji na okres pięciu lat od
dnia ... [data wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia zmieniającego]. 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.

Uzasadnienie
Dostosowanie okresu obowiązywania uprawnień.
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Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 63 – akapit 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005
Artykuł 7a – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 2 ust. 2 i 4, art. 3 ust. 3 i art.
6 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas,
gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch
miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno
Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa
miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 2 ust. 2 i 4, art. 3 ust. 3 i art.
6 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas,
gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie trzech
miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno
Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy
miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie
Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 65 – akapit 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006
Artykuł 6 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 6a, aktów
delegowanych zmieniających załącznik w
celu uwzględnienia rozwoju techniki i
gospodarki lub dopasowania go do innych
gospodarczych i społecznych klasyfikacji.;

2.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 6a zmieniających załącznik I
w celu uwzględnienia rozwoju techniki i
gospodarki lub dopasowania go do innych
gospodarczych i społecznych klasyfikacji.;

Uzasadnienie
Doprecyzowanie odniesienia (ponieważ istnieje kilka załączników).
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Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 65 – akapit 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006
Artykuł 6a – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 6
ust. 2, powierza się Komisji na czas
nieokreślony od dnia [data wejścia w życie
niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na okres
pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia
zmieniającego]. 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.

Uzasadnienie
Dostosowanie okresu obowiązywania uprawnień.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 65 – akapit 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006
Artykuł 6a – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 6 ust. 2 wchodzi w życie
tylko wówczas, gdy ani Parlament
Europejski, ani Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od
przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed
upływem tego terminu, zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 6 ust. 2 wchodzi w życie
tylko wówczas, gdy ani Parlament
Europejski, ani Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od
przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie lub gdy przed
upływem tego terminu zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin
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ten przedłuża się o dwa miesiące z
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

ten przedłuża się o trzy miesiące z
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

Uzasadnienie
Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 67 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu dostosowania rozporządzenia (WE)
nr 716/2007 do rozwoju techniki i
gospodarki należy przekazać Komisji
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z
art. 290 Traktatu w zakresie dostosowania
definicji zawartych w załącznikach I i II
oraz poziomu szczegółowości załącznika
III i uzupełnienia tego rozporządzenia o
środki odnoszące się do wewnętrznych i
zewnętrznych statystyk dotyczących
zagranicznych podmiotów zależnych.

W celu dostosowania rozporządzenia (WE)
nr 716/2007 do rozwoju techniki i
gospodarki należy przekazać Komisji
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z
art. 290 Traktatu w zakresie dostosowania
definicji zawartych w załącznikach I i II
oraz poziomu szczegółowości załącznika
III i uzupełnienia tego rozporządzenia o
środki odnoszące się do wewnętrznych i
zewnętrznych statystyk dotyczących
zagranicznych podmiotów zależnych i
wspólnych standardów jakości.

Uzasadnienie
Bardziej szczegółowy opis uprawnień; zob. również poprawka do art. 6 ust. 3 niniejszego
rozporządzenia.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 67 – akapit 4 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 716/2007
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów
delegowanych dotyczących środków
niezbędnych dla wewnętrznych i
AD\1134475PL.docx

Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
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zewnętrznych statystyk dotyczących
zagranicznych podmiotów zależnych, na
podstawie wniosków wyciągniętych z
badań pilotażowych.

określenie środków niezbędnych dla
wewnętrznych i zewnętrznych statystyk
dotyczących zagranicznych podmiotów
zależnych, na podstawie wniosków
wyciągniętych z badań pilotażowych.

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 67 – akapit 4 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 716/2007
Artykuł 6 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów
delegowanych dotyczących wspólnych
norm jakości.;

3.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
ustanowienie wspólnych norm jakości, o
których mowa w ust. 1.

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz zakresu.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 67 – akapit 4 – punkt 4 – litera a – podpunkt ii
Rozporządzenie (WE) nr 716/2007
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)
określenie treści i częstotliwości
sprawozdań w sprawie jakości.”;

c)
określenie struktury,
szczegółowych ustaleń i częstotliwości
sprawozdań w sprawie jakości, o których
mowa w art. 6 ust. 2.;
Uzasadnienie

Nie należy określać treści takich sprawozdań za pomocą aktu wykonawczego. Odpowiednim
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zakresem i zamierzeniem tego ustępu wydaje się być zdefiniowanie struktury i formy
sprawozdania, co wyjaśniono w proponowanej poprawce. Jest to również zgodne z nowszymi
aktami prawnymi w dziedzinie statystyki.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 67 – akapit 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 716/2007
Artykuł 9 a – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 2,
art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, powierza się
Komisji na czas nieokreślony [od dnia
wejścia w życie niniejszego zbiorczego
aktu prawnego].

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 2 akapit drugi, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust.
3, powierza się Komisji na okres pięciu lat
od dnia [data wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia zmieniającego]. 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.

Uzasadnienie
Dostosowanie okresu obowiązywania uprawnień.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 67 – akapit 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 716/2007
Artykuł 9a – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Przekazanie uprawnień, o którym
mowa w art. 2, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3,
może zostać w dowolnym momencie
odwołane przez Parlament Europejski lub
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy
AD\1134475PL.docx

3.
Przekazanie uprawnień, o których
mowa w art. 2 akapit drugi, art. 5 ust. 4 i
art. 6 ust. 3, może zostać w dowolnym
momencie odwołane przez Parlament
Europejski lub przez Radę. Decyzja o
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przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
ważność jakichkolwiek już
obowiązujących aktów delegowanych.

odwołaniu kończy przekazanie
określonych w niej uprawnień. Decyzja o
odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
ważność jakichkolwiek już
obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie
Korekta techniczna.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 67 – akapit 4 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 716/2007
Artykuł 9 a – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 2, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani
Parlament Europejski, ani Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch
miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno
Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa
miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 2 akapit drugi, art. 5 ust. 4 i
art. 6 ust. 3 wchodzi w życie tylko
wówczas, gdy ani Parlament Europejski,
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w
terminie trzech miesięcy od przekazania
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie, lub gdy, przed upływem tego
terminu, zarówno Parlament Europejski,
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża
się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie
Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 69 – akapit 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007
Artykuł 3 – ustęp 1 a
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów
delegowanych dostosowujących definicje i
korygujących wykaz podstawowych grup
w załączniku II w celu uwzględnienia
zmian ekonomicznych i technicznych w
zakresie, w jakim nie wiążą się one z
nieproporcjonalnym wzrostem kosztów
ponoszonych przez państwa
członkowskie.”;

Komisja jest uprawniona do przyjmowania
aktów delegowanych zgodnie z art. 10a
dostosowujących definicje określone w
akapicie pierwszym i korygujących wykaz
podstawowych grup w załączniku II w celu
uwzględnienia zmian ekonomicznych i
technicznych w zakresie, w jakim nie
wiążą się one z nieproporcjonalnym
wzrostem kosztów ponoszonych przez
państwa członkowskie.;

Uzasadnienie
Uprawnienia muszą być bardziej precyzyjne, a ich zakres musi być jasno określony, zgodnie z
wymogiem zawartym w art. 290 Traktatu.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 69 – akapit 3 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007
Artykuły 7 – ustęp 4
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów
delegowanych dotyczących wspólnych
kryteriów kontroli jakości.”;

4.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
ustanowienie wspólnych kryteriów, na
których opiera się kontrola jakości, o
której mowa w ust. 1.

Uzasadnienie
Uprawnienia muszą być bardziej precyzyjne, a ich zakres musi być jasno określony, zgodnie z
wymogiem zawartym w art. 290 Traktatu.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 69 – akapit 3 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007
Artykuł 7 – akapit 5
AD\1134475PL.docx
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.
Komisja przyjmuje strukturę
sprawozdań na temat jakości zgodnie z pkt
5.3 załącznika I w drodze aktu
wykonawczego. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 11 ust. 2.”;

5.
Komisja określa strukturę i
szczegółowe ustalenia dotyczące
sprawozdań na temat jakości, o których
mowa w ust. 3 i w pkt 5.3 załącznika I, w
drodze aktu wykonawczego. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 2.”;

Uzasadnienie
Należy jasno zdefiniować ramy uprawnień.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 69 – akapit 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007
Artykuł 10 a – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 3 i
art. 7 ust. 4, powierza się Komisji na czas
nieokreślony od dnia [data wejścia w życie
niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 3 akapit drugi i art. 7 ust. 4, powierza
się Komisji na okres pięciu lat od dnia
[data wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia zmieniającego]. 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.

Uzasadnienie
Dostosowanie okresu obowiązywania uprawnień.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik I – część VII – ustęp 69 – akapit 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007
Artykuł 10a – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Przekazanie uprawnień, o którym
mowa w art. 3 i art. 7 ust. 4, może zostać w
dowolnym momencie odwołane przez
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie
określonych w niej uprawnień. Decyzja o
odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
ważność jakichkolwiek już
obowiązujących aktów delegowanych.

3.
Przekazanie uprawnień, o którym
mowa w art. 3 akapit drugi i w art. 7 ust. 4,
może zostać w dowolnym momencie
odwołane przez Parlament Europejski lub
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
ważność jakichkolwiek już
obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie
Korekta techniczna.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 69 – akapit 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007
Artykuł 10 a – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 3 i art. 7 ust. 4 wchodzi w
życie tylko wówczas, gdy ani Parlament
Europejski, ani Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od
przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed
upływem tego terminu, zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin
ten przedłuża się o dwa miesiące z
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 3 akapit drugi i art. 7 ust. 4
wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani
Parlament Europejski, ani Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie trzech
miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno
Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy
miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.
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Uzasadnienie
Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 70 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu dostosowania rozporządzenia (WE)
nr 177/2008 do rozwoju ekonomicznego i
technicznego należy przekazać Komisji
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z
art. 290 Traktatu w zakresie aktualizacji
wykazu cech rejestru, ich definicji i zasad
ciągłości w załączniku do tego
rozporządzenia oraz uzupełnienia tego
rozporządzenia o wspólne normy jakości i
zasady aktualizacji rejestrów a także
poprzez określenie zakresu, w jakim
niektóre przedsiębiorstwa oraz grupy
przedsiębiorstw podlegają włączeniu do
rejestrów, przy określeniu jednostek
wykorzystywanych w statystykach
rolnych. Szczególnie ważne jest, aby w
czasie prac przygotowawczych Komisja
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje
te prowadzone były zgodnie z zasadami
określonymi w Porozumieniu
międzyinstytucjonalnym w sprawie
lepszego stanowienia prawa z dnia 13
kwietnia 2016 r.*. W szczególności, aby
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie udział na równych zasadach w
przygotowaniu aktów delegowanych,
instytucje te otrzymują wszelkie
dokumenty w tym samym czasie co
eksperci państw członkowskich, a eksperci
tych instytucji mogą systematycznie brać
udział w posiedzeniach grup eksperckich
Komisji zajmujących się przygotowaniem
aktów delegowanych.

W celu dostosowania rozporządzenia (WE)
nr 177/2008 do rozwoju ekonomicznego i
technicznego należy przekazać Komisji
uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z
art. 290 Traktatu w zakresie aktualizacji
wykazu cech rejestru, ich definicji i zasad
ciągłości w załączniku do tego
rozporządzenia oraz uzupełnienia tego
rozporządzenia o wspólne standardy
jakości rejestrów przedsiębiorstw i zasady
aktualizacji rejestrów, a także poprzez
określenie zakresu, w jakim niektóre
przedsiębiorstwa oraz grupy
przedsiębiorstw podlegają włączeniu do
rejestrów, przy określeniu jednostek
wykorzystywanych w statystykach
rolnych. Szczególnie ważne jest, aby w
czasie prac przygotowawczych Komisja
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje
te prowadzone były zgodnie z zasadami
określonymi w Porozumieniu
międzyinstytucjonalnym w sprawie
lepszego stanowienia prawa z dnia 13
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie udział na równych zasadach w
przygotowaniu aktów delegowanych,
instytucje te otrzymują wszelkie
dokumenty w tym samym czasie co
eksperci państw członkowskich, a eksperci
tych instytucji mogą systematycznie brać
udział w posiedzeniach grup eksperckich
Komisji zajmujących się przygotowaniem
aktów delegowanych.
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Uzasadnienie
Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 6 ust. 3.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 70 – akapit 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 177/2008
Artykuł 3 – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów
delegowanych określających zakres, w
jakim przedsiębiorstwa, w których
zatrudnienie wynosi mniej niż pół etatu,
oraz grupy przedsiębiorstw, których
wszyscy członkowie mają siedzibę w tym
samym kraju, nieistotne statystycznie w
państwie członkowskim, podlegają
włączeniu do rejestrów, a także w zakresie
definicji jednostek zgodnej z definicją
jednostek wykorzystywanych w
statystykach rolnych.”;

6.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie zakresu, w jakim
przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie
wynosi mniej niż pół etatu, oraz grupy
przedsiębiorstw, których wszyscy
członkowie mają siedzibę w tym samym
kraju, nieistotne statystycznie w państwie
członkowskim, podlegają włączeniu do
rejestrów, a także w zakresie definicji
jednostek zgodnej z definicją jednostek
wykorzystywanych w statystykach
rolnych.;

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 70 – akapit 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 177/2008
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów
delegowanych dotyczących wspólnych
norm jakości.
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Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
ustanowienie wspólnych norm jakości
rejestrów biznesowych, o których mowa w
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ust. 1.
Uzasadnienie
Uprawnienia muszą być bardziej precyzyjne, a ich zakres musi być jasno określony, zgodnie z
wymogiem zawartym w art. 290 Traktatu.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 70 – akapit 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 177/2008
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przyjmuje decyzje dotyczące
treści i częstotliwości sporządzania
sprawozdań o jakości w drodze aktu
wykonawczego. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 16 ust. 2.

Komisja przyjmuje decyzje dotyczące
struktury, szczegółowych ustaleń i
częstotliwości sporządzania sprawozdań o
jakości, o których mowa w ust. 2, w drodze
aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której
mowa w art. 16 ust. 2.

Uzasadnienie
Nie należy określać treści takich sprawozdań za pomocą aktu wykonawczego. Odpowiednim
zakresem i zamierzeniem tego ustępu wydaje się być zdefiniowanie struktury i formy
sprawozdania, co wyjaśniono w proponowanej poprawce. Jest to również zgodne z nowszymi
aktami prawnymi w dziedzinie statystyki.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 70 – akapit 3 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 177/2008
Artykuł 8 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów
delegowanych dotyczących zasad
aktualizacji rejestrów.”;
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3.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
ustanowienie zasad aktualizacji rejestrów.;
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Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 70 – akapit 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 177/2008
Artykuł 15 a – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 3
ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3 i art. 8 ust.
3, powierza się Komisji na czas
nieokreślony [od dnia wejścia w życie
niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 3 ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3 i art. 8
ust. 3, powierza się Komisji na okres
pięciu lat od dnia [data wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia
zmieniającego]. 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.

Uzasadnienie
Dostosowanie okresu obowiązywania uprawnień.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 70 – akapit 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 177/2008
Artykuł 15 a – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 3 ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 6
ust. 3 i art. 8 ust. 3 wchodzi w życie tylko
wówczas, gdy ani Parlament Europejski,
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w
AD\1134475PL.docx
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podstawie art. 3 ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 6
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wówczas, gdy ani Parlament Europejski,
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w
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terminie dwóch miesięcy od przekazania
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie, lub gdy, przed upływem tego
terminu, zarówno Parlament Europejski,
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża
się o dwa miesiące z inicjatywy
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

terminie trzech miesięcy od przekazania
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie, lub gdy, przed upływem tego
terminu, zarówno Parlament Europejski,
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża
się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie
Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Stosowanie modułu elastycznego, o którym
mowa w ust. 2 lit. j), jest planowane
w ścisłej współpracy z państwami
członkowskimi. Komisja posiada
uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art.
11b, aktów delegowanych dotyczących
jego zakresu, wykazu cech, okresu
sprawozdawczego, rodzajów działalności,
które mają zostać objęte, oraz norm
jakości. Akt delegowany przyjmuje się co
najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem
okresu sprawozdawczego.

Stosowanie modułu elastycznego, o którym
mowa w ust. 2 lit. j), jest planowane
w ścisłej współpracy z państwami
członkowskimi. Komisja jest uprawniona
do przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
ustanowienie zakresu modułu
elastycznego, wykazu cech, okresu
sprawozdawczego, rodzajów działalności,
które mają zostać objęte, oraz norm
jakości. Akt delegowany przyjmuje się co
najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem
okresu sprawozdawczego.

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz ich zakresu.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 4 – ustęp 4
PE610.694v01-00
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów
delegowanych dotyczących środków
niezbędnych na podstawie oceny badań
pilotażowych.”;

4.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie środków niezbędnych na
podstawie oceny badań pilotażowych.;

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 3
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 7 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Na potrzeby opracowywania
danych zagregowanych na poziomie
unijnym państwa członkowskie
przedstawiają wyniki krajowe w podziale
dostosowanym do poziomów klasyfikacji
NACE wersja 2 znajdujących się w
załącznikach do niniejszego
rozporządzenia lub w aktach
delegowanych. Komisja posiada
uprawnienia do przyjęcia takich aktów
delegowanych zgodnie z art. 11 b.”;

2.
Do celów opracowywania danych
zagregowanych na poziomie unijnym
państwa członkowskie przedstawiają
wyniki krajowe w podziale dostosowanym
do poziomów klasyfikacji NACE wersja 2
znajdujących się w załącznikach do
niniejszego rozporządzenia lub w aktach
delegowanych. Komisja jest uprawniona
do przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
ustanowienie odnośnych poziomów
klasyfikacji NACE wersja 2.;

Uzasadnienie
Uprawnienia muszą być bardziej precyzyjne, a ich zakres musi być jasno określony, zgodnie z
wymogiem zawartym w art. 290 Traktatu.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 4 – litera a
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Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyniki przekazywane są w odpowiednim
formacie technicznym, w okresie
rozpoczynającym się od końca okresu
sprawozdawczego. Komisja posiada
uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art.
11b, aktów delegowanych dotyczących
okresu sprawozdawczego dla modułów
określonych w art. 3 ust. 2 lit. a)–h) i j), a
okres ten nie może być dłuższy niż 18
miesięcy. Dla modułu, o którym mowa w
art. 3 ust. 2 lit. i), okres ten nie jest dłuższy
niż 30 miesięcy lub 18 miesięcy, zgodnie z
przepisami załącznika IX sekcja 9. Ponadto
niewielka liczba wyników wstępnych jest
przekazywana w okresie rozpoczynającym
się od końca okresu sprawozdawczego,
który określony jest zgodnie z wymienioną
procedurą dla modułów określonych w art.
3 ust. 2 lit. a)–g) i nie jest dłuższy niż 10
miesięcy.

Wyniki przekazywane są w odpowiednim
formacie technicznym, w okresie
rozpoczynającym się od końca okresu
sprawozdawczego. Komisja jest
uprawniona do przyjmowania aktów
delegowanych zgodnie z art. 11b w celu
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia
przez wyznaczenie okresu
sprawozdawczego dla modułów
określonych w art. 3 ust. 2 lit. a)–h) i j),
który to okres nie może być dłuższy niż 18
miesięcy. Dla modułu, o którym mowa w
art. 3 ust. 2 lit. i), okres ten nie jest dłuższy
niż 30 miesięcy lub 18 miesięcy, zgodnie z
przepisami załącznika IX sekcja 9. Ponadto
niewielka liczba wyników wstępnych jest
przekazywana w okresie rozpoczynającym
się od końca okresu sprawozdawczego.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
wyznaczenie tego okresu dla modułów
określonych w art. 3 ust. 2 lit. a)–g), który
to okres nie może być dłuższy niż 10
miesięcy.

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu). Sformułowanie „[...]
wymienioną procedurą [...]” odnosiło się do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, w
związku z czym sformułowanie to zostało dostosowane, tak by odnosiło się do aktów
delegowanych.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów
delegowanych dotyczących przeglądu
zasad oznaczania CETO oraz grupowania
państw członkowskich do dnia 29 kwietnia
2013 r., a następnie co pięć lat.”;

Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
przeprowadzenie przeglądu zasad
oznaczania CETO oraz grupowania państw
członkowskich do dnia 29 kwietnia 2013
r., a następnie co pięć lat.;

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 11b – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 3
ust. 4, art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2
i 3 oraz art. 11a, załączniku I sekcje 5, 6 i
sekcja 8 ust. 1 i 2, załącznikach II, III, IV
sekcje 6, załączniku VI sekcja 7,
załączniku VIII sekcja 3, sekcja 4 ust. 2 i 3,
załączniku IX sekcja 8 ust. 2 i 3 oraz
sekcja 10 ust. 2, powierza się Komisji na
czas nieokreślony [od dnia wejścia w życie
niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8
ust. 2 i 3 oraz art. 11a, załączniku I sekcje
5, 6 i sekcja 8 ust. 1 i 2, załącznikach II,
III, IV sekcje 6, załączniku VI sekcja 7,
załączniku VIII sekcja 3, sekcja 4 ust. 2 i 3,
załączniku IX sekcja 8 ust. 2 i 3 oraz
sekcja 10 ust. 2, powierza się Komisji na
okres pięciu lat od dnia [data wejścia w
życie niniejszego rozporządzenia
zmieniającego]. 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.

AD\1134475PL.docx

41/62

PE610.694v01-00

PL

Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Artykuł 11b – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 4, art. 7
ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 11a,
załączniku I sekcje 5, 6 i sekcja 8 ust. 1 i 2,
załącznikach II, III, IV sekcje 6, załączniku
VI sekcja 7, załączniku VIII sekcja 3,
sekcja 4 ust. 2 i 3, załączniku IX sekcja 8
ust. 2 i 3 oraz sekcja 10 ust. 2, wchodzi w
życie tylko wówczas, gdy ani Parlament
Europejski, ani Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od
przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed
upływem tego terminu, zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin
ten przedłuża się o dwa miesiące z
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 4, art. 7
ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 11a,
załączniku I sekcje 5, 6 i sekcja 8 ust. 1 i 2,
załącznikach II, III, IV sekcje 6, załączniku
VI sekcja 7, załączniku VIII sekcja 3,
sekcja 4 ust. 2 i 3, załączniku IX sekcja 8
ust. 2 i 3 oraz sekcja 10 ust. 2, wchodzi w
życie tylko wówczas, gdy ani Parlament
Europejski, ani Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od
przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed
upływem tego terminu, zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin
ten przedłuża się o trzy miesiące z
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

Uzasadnienie
Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik I – sekcja 5 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla
którego opracowywane są dane
statystyczne, jest rok kalendarzowy 2008.
Dane opracowuje się zgodnie z podziałem
wskazanym w sekcji 9. Komisja posiada
jednakże uprawnienia do przyjęcia,

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla
którego opracowywane są dane
statystyczne, jest rok kalendarzowy 2008.
Dane opracowuje się zgodnie z podziałem
wskazanym w sekcji 9. Komisja jest
jednakże uprawniona do przyjmowania
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zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych
dotyczących pierwszego roku
sprawozdawczego, dla którego
opracowywane są dane statystyczne dla
klas rodzajów działalności objętych grupą
64.2, 64.3 i 64.9 oraz działem 66
klasyfikacji NACE wersja 2.

aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w
celu uzupełnienia niniejszego
rozporządzenia przez określenie
pierwszego roku sprawozdawczego, dla
którego opracowywane są dane
statystyczne dla klas rodzajów działalności
objętych grupą 64.2, 64.3 i 64.9 oraz
działem 66 klasyfikacji NACE wersja 2.

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 8 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik I – sekcja 6 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do każdej kluczowej cechy
państwa członkowskie określają stopień
dokładności przez odniesienie do poziomu
ufności równego 95 %, który Komisja
włącza do sprawozdania, określonego w
art. 13 niniejszego rozporządzenia, mając
na uwadze stosowanie tego artykułu w
każdym państwie członkowskim. Komisja
posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie
z art. 11b, aktów delegowanych
dotyczących kluczowych cech.”;

W odniesieniu do każdej kluczowej cechy
państwa członkowskie określają stopień
dokładności przez odniesienie do poziomu
ufności równego 95 %, który Komisja
włącza do sprawozdania, określonego w
art. 13 niniejszego rozporządzenia, mając
na uwadze stosowanie tego artykułu w
każdym państwie członkowskim. Komisja
jest uprawniona do przyjmowania aktów
delegowanych zgodnie z art. 11b w celu
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia
przez ustanowienie kluczowych cech.

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 8 – litera b – podpunkt i
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik I – sekcja 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.
Wyniki należy przekazać w
terminie 18 miesięcy od końca roku
kalendarzowego danego okresu
sprawozdawczego, z wyjątkiem klas
działalności 64.11 i 64.19 klasyfikacji
NACE wersja 2. W przypadku klas
działalności 64.11 i 64.19 klasyfikacji
NACE wersja 2 opóźnienie w przekazaniu
wynosi 10 miesięcy. Komisja posiada
uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art.
11b, aktów delegowanych dotyczących
opóźnienia w przekazaniu wyników w
zakresie klas działalności 64.2, 64.3 i 64.9
oraz działu 66 klasyfikacji NACE wersja
2.”;

1.
Wyniki należy przekazać w
terminie 18 miesięcy od końca roku
kalendarzowego danego okresu
sprawozdawczego, z wyjątkiem klas
działalności 64.11 i 64.19 klasyfikacji
NACE wersja 2. W przypadku klas
działalności 64.11 i 64.19 klasyfikacji
NACE wersja 2 opóźnienie w przekazaniu
wynosi 10 miesięcy. Komisja jest
uprawniona do przyjmowania aktów
delegowanych zgodnie z art. 11b w celu
uzupełnienia niniejszego rozporządzenia
przez określenie opóźnienia w przekazaniu
wyników w zakresie klas działalności 64.2,
64.3 i 64.9 oraz działu 66 klasyfikacji
NACE wersja 2

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 8 – litera b – podpunkt ii
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik I – sekcja 8 – ustęp 2 – akapit 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Te wstępne wyniki lub dane szacunkowe
są przedstawiane w podziale na poziomie
trzycyfrowym (grupy) klasyfikacji NACE
wersja 2. Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów
delegowanych dotyczących działu 66
klasyfikacji NACE wersja 2, przekazania
wstępnych wyników lub danych
szacunkowych.”;

Te wstępne wyniki lub dane szacunkowe
są przedstawiane w podziale na poziomie
trzycyfrowym (grupy) klasyfikacji NACE
wersja 2. Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie przekazania wstępnych
wyników lub danych szacunkowych
dotyczących działu 66 klasyfikacji NACE
wersja 2.;

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz zakresu.
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Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
załącznik II – sekcja 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie określają stopień
dokładności dla każdej kluczowej cechy,
przez odniesienie do poziomu ufności
równego 95 %, który Komisja włącza do
sprawozdania, określonego w art. 13,
biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu
w każdym państwie członkowskim.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów
delegowanych dotyczących kluczowych
cech.”;

Państwa członkowskie określają stopień
dokładności dla każdej kluczowej cechy,
przez odniesienie do poziomu ufności
równego 95 %, który Komisja włącza do
sprawozdania, określonego w art. 13,
biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu
w każdym państwie członkowskim.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
ustanowienie takich kluczowych cech.;

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik III – sekcja 6 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie określają stopień
dokładności dla każdej kluczowej cechy,
przez odniesienie do poziomu ufności
równego 95 %, który Komisja włącza do
sprawozdania, określonego w art. 13,
biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu
w każdym państwie członkowskim.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów
delegowanych dotyczących kluczowych
cech.”;

Państwa członkowskie określają stopień
dokładności dla każdej kluczowej cechy,
przez odniesienie do poziomu ufności
równego 95 %, który Komisja włącza do
sprawozdania, określonego w art. 13,
biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu
w każdym państwie członkowskim.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
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ustanowienie takich kluczowych cech.;
Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik IV – sekcja 6 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie określają stopień
dokładności dla każdej kluczowej cechy,
przez odniesienie do poziomu ufności
równego 95 %, który Komisja włącza do
sprawozdania, określonego w art. 13,
biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu
w każdym państwie członkowskim.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów
delegowanych dotyczących kluczowych
cech.”;

Państwa członkowskie określają stopień
dokładności dla każdej kluczowej cechy,
przez odniesienie do poziomu ufności
równego 95 %, który Komisja włącza do
sprawozdania, określonego w art. 13,
biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu
w każdym państwie członkowskim.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
ustanowienie takich kluczowych cech.;

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik VI – sekcja 7 – ustęp 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów
delegowanych dotyczących opóźnienia w
przekazaniu wyników, które nie może być
dłuższe niż 10 miesięcy od końca roku
sprawozdawczego.”;
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Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie opóźnienia w przekazaniu
wyników, które nie może być dłuższe niż
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10 miesięcy od końca roku
sprawozdawczego.;
Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 13 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik VIII – sekcja 3 – ustęp 1 – akapit 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Na podstawie takiego badania Komisja
posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie
z art. 11b, aktów delegowanych
dotyczących zmiany dolnej granicy.”;

Na podstawie takiego badania Komisja jest
uprawniona do przyjmowania aktów
delegowanych zgodnie z art. 11b w celu
zmiany niniejszego rozporządzenia przez
zmianę dolnej granicy populacji
odniesienia.;

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz zakresu.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 13 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik VIII – sekcja 4 – ustęp 2 i 3 – tabela
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów
delegowanych dotyczących określenia
podziału produktów.”;

Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie podziału produktów.

(niniejsza poprawka odnosi się do tabeli „Podział obrotów według rodzaju produktu”,
fragment w kolumnie „Uwagi”).
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Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 14 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik IX – sekcja 8 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów
delegowanych dotyczących niektórych
wyników, które przedstawia się również w
podziale na klasy wielkości na poziomie
szczegółowości określonym w sekcji 10, z
wyjątkiem sekcji L, M i N klasyfikacji
NACE wersja 2, w przypadku których
podział wymagany jest jedynie do poziomu
grupy.

2.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie, że niektóre wyniki przedstawia
się również w podziale na klasy wielkości
na poziomie szczegółowości określonym w
sekcji 10, z wyjątkiem sekcji L, M i N
klasyfikacji NACE wersja 2, w przypadku
których podział wymagany jest jedynie do
poziomu grupy.

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 14 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik IX – sekcja 8 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów
delegowanych dotyczących niektórych
wyników, które przedstawia się również w
podziale na formy prawne na poziomie
szczegółowości określonym w sekcji 10, z
wyjątkiem sekcji L, M i N klasyfikacji
NACE wersja 2, w przypadku których
podział wymagany jest jedynie do poziomu

3.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie, że niektóre wyniki przedstawia
się również w podziale na formy prawne na
poziomie szczegółowości określonym w
sekcji 10, z wyjątkiem sekcji L, M i N
klasyfikacji NACE wersja 2, w przypadku
których podział wymagany jest jedynie do

PE610.694v01-00

PL

48/62

AD\1134475PL.docx

grupy.”;

poziomu grupy.
Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 71 – akapit 3 – punkt 14 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 295/2008
Załącznik IX – sekcja 10 – ustęp 2 – podsekcja „Specjalne dane zagregowane”
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby umożliwić opracowywanie statystyk
Unii dotyczących demografii
przedsiębiorstw w odniesieniu do sektora
technologii informacyjnej i
komunikacyjnej, Komisja posiada
uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art.
11b, aktów delegowanych dotyczących
przekazywania wielu specjalnych danych
zagregowanych klasyfikacji NACE wersja
2.”.

Aby umożliwić opracowywanie statystyk
Unii dotyczących demografii
przedsiębiorstw w odniesieniu do sektora
technologii informacyjnej i
komunikacyjnej, Komisja jest uprawniona
do przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
określenie wolumenu przekazywanych
specjalnych danych zagregowanych
klasyfikacji NACE wersja 2.”.

Uzasadnienie
Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 72 – akapit 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 451/2008
Artykuł 6 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 6a, aktów
delegowanych zmieniających załącznik w
celu:

AD\1134475PL.docx

2.
Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 6a zmieniających załącznik
w celu uwzględnienia rozwoju
technologicznego lub gospodarczego oraz
dostosowania go do innych klasyfikacji
gospodarczych i społecznych.
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a)
uwzględnienia rozwoju
technologicznego lub gospodarczego;
b)
dostosowania go do innych
klasyfikacji gospodarczych
i społecznych.”;
Uzasadnienie
Dostosowanie brzmienia, ponieważ lit. a) i b) nie są konieczne.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 72 – akapit 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 451/2008
Artykuł 6a – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 6
ust. 2, powierza się Komisji na czas
nieokreślony od dnia [data wejścia w życie
niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na okres
pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia
zmieniającego]. 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.

Uzasadnienie
Dostosowanie okresu obowiązywania uprawnień.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VII – ustęp 72 – akapit 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 451/2008
Artykuł 6a – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 6 ust. 2 wchodzi w życie
tylko wówczas, gdy ani Parlament
Europejski, ani Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od
przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed
upływem tego terminu, zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin
ten przedłuża się o dwa miesiące z
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 6 ust. 2 wchodzi w życie
tylko wówczas, gdy ani Parlament
Europejski, ani Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od
przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie lub gdy przed
upływem tego terminu zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin
ten przedłuża się o trzy miesiące z
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

Uzasadnienie
Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – ustęp 79 – akapit 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 5a, aktów
delegowanych dotyczących stosowania w
Unii międzynarodowych standardów
rachunkowości.

Komisja jest uprawniona do
przyjmowania aktów delegowanych
zgodnie z art. 5a w celu uzupełnienia
niniejszego rozporządzenia przez
ustanowienie stosowania w Unii
międzynarodowych standardów
rachunkowości (zwanych dalej „przyjętymi
międzynarodowymi standardami
rachunkowości”).

Uzasadnienie
Poprawka w celu doprecyzowania uprawnień (do uzupełnienia) oraz odniesień do przepisów
w innych ustępach aktu prawnego.
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Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – ustęp 79 – akapit 2 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
skreśla się

W przypadku gdy w odniesieniu do
ewentualnego bezpośredniego zagrożenia
stabilności rynków finansowych jest to
uzasadnione szczególnie pilną potrzebą,
do aktów delegowanych przyjmowanych
na podstawie niniejszego ustępu ma
zastosowanie procedura przewidziana
w art. 5b.”;

Uzasadnienie
Zastosowanie trybu pilnego nie wydaje się uzasadnione. W stosownych przypadkach
Parlament Europejski i Rada mogą wydać wczesne oświadczenie o braku sprzeciwu (zob.
proponowana poprawka dotycząca skreślenia art. 5b).
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – ustęp 79 – akapit 2 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 4 – ustęp 1
Obowiązujący tekst

Poprawka
1a)

Za każdy rok obrotowy rozpoczynający się
w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie
spółki regulowane prawem Państwa
Członkowskiego sporządzą swe
skonsolidowane sprawozdania finansowe
zgodnie z międzynarodowymi standardami
rachunkowości przyjętymi zgodnie z
procedurą ustanowioną w art. 6 ust. 2
jeżeli, na dzień bilansowy, ich papiery
wartościowe były dopuszczone do obrotu
na regulowanym rynku każdego z Państw
Członkowskich w rozumieniu art. 1 ust. 13
dyrektywy Rady 93/22/EWG z dnia 10
maja 1993 r. w sprawie usług
PE610.694v01-00
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art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Za każdy rok obrotowy rozpoczynający się
w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie
spółki regulowane prawem Państwa
Członkowskiego sporządzą swe
skonsolidowane sprawozdania finansowe
zgodnie z międzynarodowymi standardami
rachunkowości przyjętymi zgodnie z art. 3
ust. 1 jeżeli, na dzień bilansowy, ich
papiery wartościowe były dopuszczone do
obrotu na regulowanym rynku zgodnie z
art. 4 ust. 1 pkt 21 dyrektywy
2014/65/UE.”.
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inwestycyjnych w zakresie papierów
wartościowych[1].

Uzasadnienie
Nie ma potrzeby odwoływania się do „państwa członkowskiego”, ponieważ definicja rynku
regulowanego zawarta w art. 44 dyrektywy MiFID obejmuje tylko te, które otrzymały
zezwolenie w UE.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – ustęp 79 – akapit 2 – punkt 1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 5
Obowiązujący tekst

Poprawka
1b)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

„Artykuł 5

Opcje w odniesieniu do rocznych
sprawozdań finansowych i spółek, które
nie są notowane w obrocie publicznym

Opcje w odniesieniu do rocznych
sprawozdań finansowych i spółek, które
nie są notowane w obrocie publicznym

Państwa członkowskie mogą zezwolić lub
wymagać:

Państwa członkowskie mogą zezwolić lub
wymagać:

a)
aby spółki określone w art. 4
sporządzały swoje roczne sprawozdania
finansowe,

a)
aby spółki określone w art. 4
sporządzały swoje roczne sprawozdania
finansowe,

b)
spółki inne niż te określone w art. 4
sporządzały swoje skonsolidowane
sprawozdania finansowe i/lub roczne
sprawozdania finansowe,

b)
spółki inne niż te określone w art. 4
sporządzały swoje skonsolidowane
sprawozdania finansowe i/lub roczne
sprawozdania finansowe,

zgodnie z międzynarodowymi standardami
rachunkowości przyjętymi zgodnie z
procedurą ustanowioną w art. 6 ust. 2.

zgodnie z międzynarodowymi standardami
rachunkowości przyjętymi zgodnie z art. 3
ust. 1.”

Uzasadnienie
Dostosowanie mającej zastosowanie procedury (skreśla się art. 6; uprawnienia do
przyjmowania aktów delegowanych zawierają się obecnie w art. 3).
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Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 5a – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 3
ust. 1, powierza się Komisji na czas
nieokreślony [od dnia wejścia w życie
niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 3 ust. 1, powierza się Komisji na okres
pięciu lat od dnia [data wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia
zmieniającego]. 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.
Uzasadnienie

Dostosowanie okresu obowiązywania uprawnień.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 5a – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 3 ust. 1 wchodzi w życie
tylko wówczas, gdy ani Parlament
Europejski, ani Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od
przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed
upływem tego terminu, zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 3 ust. 1 wchodzi w życie
tylko wówczas, gdy ani Parlament
Europejski, ani Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od
przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie lub gdy przed
upływem tego terminu zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin
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ten przedłuża się o dwa miesiące z
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

ten przedłuża się o trzy miesiące z
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

Uzasadnienie
Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część IX – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 5b
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5b

skreśla się

Tryb pilny
1.
Akty delegowane przyjęte w trybie
niniejszego artykułu wchodzą w życie
niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki
nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z
ust. 2. Przekazując akt delegowany
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie,
podaje się powody zastosowania trybu
pilnego.
2.
Parlament Europejski albo Rada
mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu
delegowanego zgodnie z procedurą,
o której mowa w art. 5a ust. 6. W takim
przypadku Komisja uchyla akt
natychmiast po powiadomieniu jej przez
Parlament Europejski lub Radę o decyzji
o sprzeciwie.
Uzasadnienie
Zastosowanie trybu pilnego nie wydaje się uzasadnione. W razie potrzeby Parlament
Europejski i Rada mogą wydać wczesne oświadczenie o braku sprzeciwu.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 3

AD\1134475PL.docx

55/62

PE610.694v01-00

PL

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 6
Tekst proponowany przez Komisję
3)

Poprawka

uchyla się art. 6 i 7.

3)

skreśla się art. 6.

Uzasadnienie
Skreśla się art. 6, ponieważ nie obowiązuje już procedura komitetowa.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – ustęp 79 – akapit 2 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002
Artykuł 7
Obowiązujący tekst

Poprawka
3a)

art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

„Artykuł 7

Sprawozdawczość i koordynacja

Sprawozdawczość i koordynacja

1.
Komisja utrzymuje regularne
kontakty z Komitetem w sprawie stanu
prac nad aktualnymi projektami RMSR i
wszelkimi odnośnymi dokumentami
wydawanymi przez RMSR w celu
skoordynowania stanowisk i ułatwienia
dyskusji dotyczących przyjęcia
standardów, które mogą wynikać z tych
projektów i dokumentów.

1.
Komisja przekazuje regularnie
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
informacje o stanie prac nad aktualnymi
projektami RMSR i o wszelkich
odnośnych dokumentach wydawanych
przez RMSR w celu skoordynowania
stanowisk i ułatwienia dyskusji
dotyczących przyjęcia standardów, które
mogą wynikać z tych projektów i
dokumentów.

2.
Komisja złoży Komitetowi
terminowo należyte sprawozdanie, jeżeli
nie będzie zamierzała proponować
przyjęcia danego standardu.

2.
Komisja przedłoży Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie w wyznaczonym
terminie należyte sprawozdanie, jeżeli nie
będzie zamierzała proponować przyjęcia
danego standardu.

Uzasadnienie
Należy ustanowić pewne wymogi w zakresie sprawozdawczości dla Parlamentu i Rady w
zakresie sporządzania projektów międzynarodowych standardów rachunkowości. Byłoby to
zgodne z wnioskami Parlamentu (sprawozdanie Stolojana) oraz tekstem uzgodnionym w art. 9
ust. 6a sprawozdania finansowego EFRAG.
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Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – ustęp 80 – akapit 1
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby dostosować dyrektywę 2009/110/WE
w celu uwzględnienia inflacji lub postępu
technologicznego i zmian rynkowych oraz
zapewnić spójne stosowanie niektórych
wyłączeń określonych w tej dyrektywie,
należy przekazać Komisji uprawnienia do
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290
Traktatu w zakresie zmiany tej dyrektywy.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac
przygotowawczych Komisja prowadziła
stosowne konsultacje, w tym na poziomie
ekspertów, oraz aby konsultacje te
prowadzone były zgodnie z zasadami
określonymi w Porozumieniu
międzyinstytucjonalnym w sprawie
lepszego stanowienia prawa z dnia 13
kwietnia 2016 r.*. W szczególności, aby
zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie udział na równych zasadach w
przygotowaniu aktów delegowanych,
instytucje te otrzymują wszelkie
dokumenty w tym samym czasie co
eksperci państw członkowskich, a eksperci
tych instytucji mogą systematycznie brać
udział w posiedzeniach grup eksperckich
Komisji zajmujących się przygotowaniem
aktów delegowanych.

Dyrektywa 2009/110/WE przewiduje w
art. 14 uprawnienie dla Komisji do
przyjmowania środków, które są
konieczne do aktualizacji przepisów
niniejszej dyrektywy „w celu
uwzględnienia inflacji lub postępu
technologicznego i zmian rynkowych”
zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą. Takie uprawnienie,
jeżeli zostałoby dostosowane do
uprawnienia w zakresie przyjmowania
aktów delegowanych bez dalszych zmian,
nie spełniałoby wymogów art. 290 TFUE,
dotyczących konieczności określania
celów, treści i zakresu przekazanych
uprawnień. Biorąc pod uwagę, że Komisja
do tej pory nie skorzystała z tego
uprawnienia powinno ono zostać
skreślone.

Uzasadnienie
Poprawka w celu wyjaśnienia, dlaczego uprawnienie w tej dyrektywie skreśla się w całości.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – ustęp 80 – akapit 2 – punkt 1
Dyrektywa 2009/110/WE
Artykuł 14
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Tekst proponowany przez Komisję
1)

Poprawka

art. 14 otrzymuje brzmienie:

1)

skreśla się art. 14.

Artykuł 14
Akty delegowane
Komisja posiada uprawnienia do
przyjęcia, zgodnie z art. 14a, aktów
delegowanych w zakresie:
a)
zmiany niniejszej dyrektywy w celu
uwzględnienia inflacji lub postępu
technologicznego oraz zmian rynkowych;
b)
zmiany art. 1 ust. 4 i 5 w celu
zapewnienia spójnego stosowania
wyłączeń, o których mowa w tych
przepisach.”;
Uzasadnienie
Uprawnienie jest zbyt szerokie, aby było odpowiednie dla danego aktu delegowanego na
mocy art. 290 TFUE, i do tej pory nie zostało wykorzystane. Należy zatem je skreślić.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część VIII – ustęp 80 – akapit 2 – punkt 2
Dyrektywa 2009/110/WE
Artykuł 14a
Tekst proponowany przez Komisję
2)

Poprawka

dodaje się art. 14a w brzmieniu:

skreśla się

„Artykuł 14a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.
Powierzenie Komisji uprawnień do
przyjęcia aktów delegowanych podlega
warunkom określonym w niniejszym
artykule.
2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 14,
powierza się Komisji na czas nieokreślony
[od dnia wejścia w życie niniejszego
zbiorczego aktu prawnego].
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3.
Przekazanie uprawnień, o którym
mowa w art. 14, może zostać w dowolnym
momencie odwołane przez Parlament
Europejski lub przez Radę. Decyzja o
odwołaniu kończy przekazanie
określonych w niej uprawnień. Decyzja o
odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na
ważność jakichkolwiek już
obowiązujących aktów delegowanych.
4.
Przed przyjęciem aktu
delegowanego Komisja konsultuje się z
ekspertami wyznaczonymi przez każde
państwo członkowskie zgodnie z zasadami
określonymi w Porozumieniu
międzyinstytucjonalnym w sprawie
lepszego stanowienia prawa z dnia 13
kwietnia 2016 r.*.
5.
Niezwłocznie po przyjęciu aktu
delegowanego Komisja przekazuje go
równocześnie Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie.
6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 14 wchodzi w życie tylko
wówczas, gdy ani Parlament Europejski,
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w
terminie dwóch miesięcy od przekazania
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie, lub gdy, przed upływem tego
terminu, zarówno Parlament Europejski,
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża
się o dwa miesiące z inicjatywy
Parlamentu Europejskiego lub Rady.
________________
* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.” ”
Uzasadnienie
Nie istnieją już przepisy, które uprawniają Komisję do przyjmowania aktów delegowanych. W
związku z tym należy skreślić to postanowienie proceduralne.
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Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – ustęp 101 – akapit 2 – punkt 2
Dyrektywa 2008/48/WE
Artykuł 24a – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.
Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 19
ust. 5, powierza się Komisji na czas
nieokreślony od dnia [data wejścia w życie
niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.
Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w
art. 19 ust. 5, powierza się Komisji na
okres pięciu lat od dnia [data wejścia w
życie niniejszego rozporządzenia
zmieniającego]. 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.

Uzasadnienie
Dostosowanie okresu obowiązywania uprawnień.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część XI – ustęp 101 – akapit 2 – punkt 2
Dyrektywa 2008/48/WE
Artykuł 24a – ustęp 6
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 19 ust. 5 wchodzi w życie
tylko wówczas, gdy ani Parlament
Europejski, ani Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od
przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed
upływem tego terminu, zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin

6.
Akt delegowany przyjęty na
podstawie art. 19 ust. 5 wchodzi w życie
tylko wówczas, gdy ani Parlament
Europejski, ani Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od
przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie lub gdy przed
upływem tego terminu zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin
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ten przedłuża się o dwa miesiące z
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

ten przedłuża się o trzy miesiące z
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

Uzasadnienie
Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.
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PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ
Tytuł

Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
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