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_____________________________________________________________ 
 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 20 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Aby zapewnić jednolite warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia, 
naleŜy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinno się 
wykonywać zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 

dotyczące trybu kontroli przez państwa 

członkowskie wykonywania uprawnień 

wykonawczych przez Komisję
10, 

(20) Aby zapewnić jednolite warunki 
wykonania niniejszego rozporządzenia, 
naleŜy przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze, w szczególności jeŜeli chodzi 
o określenie projektu, modelu i formatu 

pewnych dokumentów. Uprawnienia te 
powinny być wykonywanie zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201110, 

______________ ______________ 
10 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 10 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Parlamentu Europejskiego i Rady 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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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) „zawiadomienie o przywozie” oznacza 
zawiadomienie przez importera lub jego 
pośrednika lub przedstawiciela w chwili 
wprowadzania do Unii okazu gatunku 
włączonego do załączników C lub D, na 
formularzu przewidzianym w art. 19 ust. 
2; 

d) „zawiadomienie o przywozie” oznacza 
zawiadomienie przez importera lub jego 
pośrednika lub przedstawiciela w chwili 
wprowadzania do Unii okazu gatunku 
włączonego do załączników C lub D, na 
formularzu przewidzianym w art. 10 ust. 
5; 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 6 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W konsultacji z danymi krajami 
pochodzenia i biorąc pod uwagę wszelkie 
opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego, 
Komisja moŜe , w drodze aktów 

wykonawczych, wprowadzić ogólne 
ograniczenia lub ograniczenia odnoszące 
się do niektórych krajów pochodzenia, 
dotyczące wprowadzania do Unii : 

6. Komisja jest uprawniona, po 
konsultacji z danymi krajami pochodzenia 
i biorąc pod uwagę wszelkie opinie 
Grupy ds. Przeglądu Naukowego, do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 20 wprowadzających ogólne 
ograniczenia lub ograniczenia odnoszące 
się do niektórych krajów pochodzenia, 
dotyczące wprowadzania do Unii: 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit drugi 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Akty wykonawcze, o których mowa w 

akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 21 ust. 2. 

skreślony 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wydawanie świadectw Wydawanie świadectw, zezwoleń i 
zawiadomień 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, 

aby ustalić format świadectw, o których 

mowa w ust. 1. Te akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 

2. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Po otrzymaniu wniosku i wymaganej 

dokumentacji towarzyszącej od danej 

osoby oraz pod warunkiem Ŝe spełnione 

zostały wszystkie wymogi jej wydania, 

organ administracyjny państwa 

członkowskiego moŜe wydać zezwolenie 

do celów określonych w art. 4 ust. 1 i 2 

oraz art. 5 ust. 1 i 4. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 c (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1c. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, 

aby ustalić format zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1b. Te akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 

2. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 d (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1d. Komisja przyjmuje akty wykonawcze, 

aby ustalić format zawiadomienia o 

przywozie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i 

4. Te akty wykonawcze przyjmuje się 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 21 ust. 2. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 19 skreślony 

Dodatkowe uprawnienia wykonawcze  

1. Komisja określa w drodze aktów 

wykonawczych wzór dokumentów, o 

których mowa w art. 4, art. 5, art. 7 ust. 4 i 

art. 10. Te akty wykonawcze przyjmuje się 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 21 ust. 2. 

 

2. Komisja określa, w drodze aktów 

wykonawczych, formularz przedstawienia 

zawiadomienia o przywozie. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 21 ust. 2. 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 
ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 
4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia [data 
wejścia w Ŝycie podstawowego aktu 
ustawodawczego lub kaŜda inna data 
ustalona przez ustawodawcę]. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 6 i 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 
8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12 
ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia [data 
wejścia w Ŝycie podstawowego aktu 
ustawodawczego lub kaŜda inna data 
ustalona przez ustawodawcę]. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 
3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, 
art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, moŜe 
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 
waŜność jakichkolwiek juŜ 
obowiązujących aktów delegowanych. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 4 ust. 6 i 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 
2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, 
art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, moŜe 
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 
waŜność jakichkolwiek juŜ 
obowiązujących aktów delegowanych. 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie w art. 4 ust. 7, art. 5 ust. 5, art. 7 
ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 
ust. 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3 
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. 

5. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie w art. 4 ust. 6 i 7, art. 5 ust. 5, 
art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, 
art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 
1, 2 i 3 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. 

 
 
 
 
 


