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POPRAWKI 001-008  

Poprawki złoŜyła Komisja Transportu i Turystyki 

 

Sprawozdanie 

Brian Simpson A7-0217/2010 

Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2010) 65 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 7 a preambuły (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Komisja powinna być uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 

niektórych szczegółowych przepisów 

dotyczących wdraŜania dyrektywy 

2009/42/WE. Szczególnie istotne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

z ekspertami. 

Uzasadnienie 

 

Zaproponowano szereg poprawek w celu dostosowania przepisów dotyczących procedury 

regulacyjnej połączonej z kontrolą do nowych przepisów w zakresie aktów delegowanych, które 

wprowadza Traktat z Lizbony. 
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 2009/42/WE 

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) w art. 3 ust. 4 akapit drugi otrzymuje 

brzmienie: 

 „Komisja moŜe przyjąć te środki w formie 

aktów delegowanych zgodnie z art. 10a 

oraz z zastrzeŜeniem warunków art. 10b 

i 10c.” 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy) 

Dyrektywa 2009/42/WE 

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1a) w art. 4 ust. 1 akapit drugi otrzymuje 

brzmienie: 

 „Komisja moŜe przyjąć te środki w formie 

aktów delegowanych zgodnie z art. 10a 

oraz z zastrzeŜeniem warunków art. 10b 

i 10c.” 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy) 

Dyrektywa 2009/42/WE 

Artykuł 5 – akapit trzeci  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1b) W art. 5 akapit trzeci otrzymuje 

brzmienie: 

 „Komisja moŜe przyjąć te środki w formie 

aktów delegowanych zgodnie z art. 10a 

oraz z zastrzeŜeniem warunków art. 10b 

i 10c.” 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt -1 c (nowy) 

Dyrektywa 2009/42/WE 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1c) W art. 10 skreśla się ust. 3. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt -1 d (nowy) 

Dyrektywa 2009/42/WE 

Artykuł 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1d) Dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 10a 

 Przekazanie uprawnień 

 1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 3 

ust. 4, art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 3, przyznaje 

się Komisji na okres pięciu lat od ... *. 

Komisja sporzadza sprawozdanie 

dotyczące przekazanych uprawnień 

najpóźniej na sześć miesięcy przed 

końcem tego pięcioletniego okresu. 

Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłuŜone na taki sam 

okres, chyba Ŝe Parlament Europejski lub 

Rada odwoła je zgodnie z art. 10b.  

 2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja powiadamia o tym 

równocześnie Parlament Europejski 

i Radę.  

 3. Uprawnienia do przyjmowania aktów 

delegowanych przyznaje się Komisji na 

warunkach określonych w art. 10b i 10c. 

 _____________________ 

Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w Ŝycie 

niniejszego rozporządzenia. ” 
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Uzasadnienie 

 

Poprawka ustna ma na celu to, aby tekst odzwierciedlał trwające dyskusje między Radą a 

Parlamentem Europejskim na inne podobne tematy. Powinno to ułatwić osiągnięcie 

porozumienia juŜ w pierwszym czytaniu. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt -1 e (nowy) 

Dyrektywa 2009/42/WE 

Artykuł 10 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1e) Dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 10b 

 Odwołanie przekazania uprawnień 

 1. Parlament Europejski lub Rada mogą 

w dowolnym momencie odwołać 

przekazanie uprawnień, o którym mowa 

w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 3.  

 2. Instytucja, która rozpoczęła 

wewnętrzną procedurę podejmowania 

decyzji o uchyleniu przekazania 

uprawnień, stara się poinformować o tym 

drugą instytucję oraz Komisję 

w rozsądnym czasie przed podjęciem 

ostatecznej decyzji, określając delegowane 

uprawnienia, które mogą być 

przedmiotem uchylenia, a takŜe 

ewentualne powody uchylenia. 

 3. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie uprawnień określonych w tej 

decyzji. Wchodzi ona w Ŝycie natychmiast 

lub w późniejszym terminie, który jest 

w niej określony. Decyzja ta nie wpływa 

na waŜność obowiązujących juŜ aktów 

delegowanych. Jest ona publikowana 

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej.” 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt -1 f (nowy) 

Dyrektywa 2009/42/WE 

Artykuł 10 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1e) Dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 10c 

 Sprzeciw wobec aktów delegowanych 

 1. Parlament Europejski lub Rada mogą 

wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego w terminie dwóch miesięcy 

od daty powiadomienia. 

 Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 

lub Rady termin ten jest przedłuŜany 

o dwa miesiące. 

 2. JeŜeli po upływie okresu, o którym 

mowa w ust. 1, ani Parlament Europejski, 

ani Rada nie wyraŜą sprzeciwu wobec 

aktu delegowanego, jest on publikowany 

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej i wchodzi w Ŝycie w terminie 

w nim określonym. 

 Akt delegowany moŜe zostać 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej i wejść w Ŝycie przed 

upływem tego okresu, jeŜeli zarówno 

Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję o zamiarze 

niewyraŜania sprzeciwu. 

 3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 

wyraŜą sprzeciw wobec aktu 

delegowanego w okresie, o którym mowa 

w ust. 1, nie wchodzi on w Ŝycie. Zgodnie 

z art. 293 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej instytucja, która wyraŜa 

sprzeciw wobec aktu delegowanego, 

podaje jego uzasadnienie”. 

 

 

 

 


