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Poprawka  14 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 
 
Sprawozdanie A7-0209/2012 

Vital Moreira 

Przywóz oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji 
COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

– 

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO* 

do wniosku Komisji 

--------------------------------------------------------- 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr .../2014 

z dnia… 

zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 w 

zakresie przywozu oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do 

uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

                                                 
* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 
▌sygnalizuje skreślenia. 
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stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą1, 

a takŜe mając na uwadze, co następuje: 

                                                 
1  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia .. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku 
Urzędowym) i decyzja Rady z dnia … 
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(1) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2008/971 przyznano Komisji uprawnienia w 

zakresie przyjmowania szczegółowych zasad stosowania szczególnych ustaleń przy 

przywozie oliwy z oliwek i innych produktów rolnych pochodzących z Turcji. 

Przyznano w nim równieŜ Komisji uprawnienia w zakresie przyjmowania 

dostosowań do tego rozporządzenia w przypadku, gdy szczególne ustalenia 

określone w odpowiednim układzie o stowarzyszeniu uległy zmianie. 

(2) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 779/98 2 przyznano Komisji uprawnienia w 

zakresie przyjmowania specjalnych szczegółowych zasad stosowania systemu 

przywozu w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) pochodzących z Turcji i dopuszczonych 

do przywozu do Unii na podstawie warunków ustanowionych w decyzji nr 1/98 

Rady Stowarzyszenia WE-Turcja3. 

                                                 
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2008/97 z dnia 9 października 1997 r. ustanawiające 
niektóre zasady w celu stosowania szczególnych ustaleń przy przywozie oliwy z oliwek i 
niektórych innych produktów rolnych pochodzących z Turcji (Dz.U. L 284 z 16.10.1997, s. 
17). 
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/98 z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie przywozu 
do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji, uchylające rozporządzenie (EWG) 
nr 4115/86 i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3010/95 (Dz.U. L 113 z 15.4.1998, s. 1). 
3  Dz.U. L 86 z 20.3.1998, s. 1. 
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(3) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1506/981 przyznano Komisji uprawnienia w 

zakresie uchylania środków zawieszenia, o których mowa w tym rozporządzeniu, z 

chwilą zniesienia barier w preferencyjnym wywozie z Unii do Turcji. 

(4) W wyniku wejścia w Ŝycie traktatu z Lizbony uprawnienia przekazane Komisji na 

podstawie rozporządzeń (WE) nr 2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 naleŜy 

dostosować do postanowień art. 290 i 291 TFUE. 

(5) W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niŜ istotne, elementów 

rozporządzenia (WE) nr 2008/97 naleŜy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia 

aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmian tego rozporządzenia, 

niezbędnych w przypadku gdy obecne warunki szczególnych ustaleń określone w 

układzie o stowarzyszeniu uległy zmianie, w szczególności w zakresie kwot, oraz w 

przypadku zawarcia nowego układu. Szczególnie waŜne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane Komisja powinna 

zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.  

                                                 
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1506/98 z dnia 13 lipca 1998 r. ustanawiające 

koncesję w formie wspólnotowego kontyngentu taryfowego dla Turcji na rok 1998 w 
odniesieniu do orzechów laskowych oraz zawieszającym niektóre koncesje  (Dz.U. L 
200 z 16.7.1998, s. 1). 



AM\1014926PL.doc 5/18 PE493.567v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

(6) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzeń (WE) nr 

2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 naleŜy powierzyć Komisji uprawnienia 

wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111. 

(7) W związku z tym naleŜy odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 2008/97, 

(WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 

2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję 
(Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13). 
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Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 2008/97 wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„Artykuł 7 

Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje zasady niezbędne do 

stosowania szczególnych ustaleń dotyczących przywozu, określonych w niniejszym 

rozporządzeniu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 8b ust. 2. 

Artykuł 8 

W celu przestrzegania zobowiązań międzynarodowych oraz jeŜeli Rada postanowi 

zatwierdzić zmiany obecnych warunków szczególnych ustaleń określonych w 

układzie o stowarzyszeniu lub zawrzeć nowy układ, Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w odniesieniu do wynikających 

stąd zmian przedmiotowego rozporządzenia.”;  
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2) dodaje się artykuły w brzmieniu: 

„Artykuł 8a  

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. 8, 

powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ...+. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niŜ dziewięć 

miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłuŜone na takie same okresy, chyba Ŝe Parlament 

Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłuŜeniu nie później niŜ trzy 

miesiące przed końcem kaŜdego okresu. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w artykule 8, moŜe zostać w 

dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub 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 waŜność jakichkolwiek juŜ 

obowiązujących aktów delegowanych. 

                                                 
+  Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia. 
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4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 wchodzi w Ŝycie tylko jeśli 

Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 

jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, Ŝe nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuŜa się o 

dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. 
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Artykuł 8b 

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych 

ustanowiony na mocy art. 229 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr .../2013
++++. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011**.  

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

                                                 
+  Dz.U.  proszę wstawić numer rozporządzenia z dokumentu PE-CONS 96/13 [rozporządzenie 
o jednolitej wspólnej organizacji rynków]. 
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3. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury 

pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu gdy, przed 

upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący 

komitetu lub wniesie o to co najmniej jedna czwarta członków komitetu.  

-------------------------- 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 z dnia ... 

ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych i uchylające 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 

1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L ...)
++++. 

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 

16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 

wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”. 

                                                 
+  Dz.U.: proszę wstawić numer, datę i odniesienie do publikacji rozporządzenia z 
dokumentu PE/CONS 96/13 [rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków].  
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Artykuł 2 

W rozporządzeniu (WE) nr 779/98 wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje zasady niezbędne do 

stosowania systemu przywozu w odniesieniu do produktów wymienionych w 

załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pochodzących z Turcji 

i przywoŜonych do Unii na podstawie warunków określonych w decyzji nr 1/98 

Rady Stowarzyszenia WE-Turcja. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 2a ust. 2. 

▌ 
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2) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 2a 

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych 

ustanowiony na mocy art. 229 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr .../2013
++++*. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011**. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

                                                 
+ Dz.U.: proszę wstawić numer rozporządzenia z dokumentu PE-CONS 96/13 [rozporządzenie 
o jednolitej wspólnej organizacji rynków]. 



AM\1014926PL.doc 13/18 PE493.567v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

3. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury 

pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu gdy, przed 

upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący 

komitetu lub wniesie o to co najmniej jedna czwarta członków komitetu. 

-------------------------- 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 z dnia ... 

ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych 

[rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków] i uchylające 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 

1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L ...)
++++. 

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 

16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 

wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”. 

 

                                                 
+  Dz.U.: proszę wstawić numer, datę i miejsce publikacji rozporządzenia z dokumentu 
PE/CONS 96/13 [rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków]. 
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Artykuł 3 

W rozporządzeniu (WE) nr 1506/98 wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 3 

Komisja – w drodze aktów wykonawczych – znosi środki zawieszenia, o których 

mowa w art. 2, z chwilą zniesienia barier w preferencyjnym wywozie z Unii do 

Turcji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 3a ust. 2. 

▌ 
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2) dodaje się artykuł w następującym brzmieniu: 

„Artykuł 3a 

1. Komisję wspomaga Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych 

ustanowiony na mocy art. 229 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr .../2013
++++*. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011**. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

                                                 
+  Dz.U. proszę wstawić numer rozporządzenia z dokumentu PE-CONS 96/13 [rozporządzenie o 
jednolitej wspólnej organizacji rynków]. 
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3. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury 

pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu gdy, przed 

upływem terminu na wydanie opinii, zdecyduje o tym przewodniczący 

komitetu lub wniesie o to co najmniej jedna czwarta członków komitetu. 

-------------------------- 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 z dnia ... 

ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych i uchylające 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 

i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L ...)
++++. 

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 

lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 

przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez 

Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).”. 

                                                 
+  Dz.U.: proszę wstawić numer, datę i odniesienie do publikacji rozporządzenia z 
dokumentu PE-CONS 96/13 [rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków]. 
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Artykuł 4 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w Ŝycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąŜe w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich. 

Sporządzono w  

W imieniu Parlamentu Europejskiego   W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 
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Oświadczenia Komisji 

Oświadczenie Komisji w sprawie ujednolicenia 

Przyjęcie niniejszego rozporządzenia będzie się wiązało ze znaczną liczbą zmian w 

przedmiotowych aktach. W trosce o poprawę czytelności tych aktów Komisja zaproponuje 

ich ujednolicenie tak szybko, jak to moŜliwe po przyjęciu rozporządzenia, jednak nie później 

niŜ 30 września 2014 r. 

Oświadczenie Komisji w sprawie aktów delegowanych 

W związku z niniejszym rozporządzeniem Komisja przypomina o  podjętym na mocy ust. 15 

porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją 

Europejską zobowiązaniu do przekazywania Parlamentowi wszelkich informacji i pełnej 

dokumentacji dotyczących posiedzeń z udziałem ekspertów krajowych w ramach prac 

przygotowawczych nad aktami delegowanymi. 

Or. en 

 


