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maja 2004 r.

COM(2004) 550 końcowy — 13632/05 ADD 1 + CORR 1

(2006/C 110/06)

Dnia 16 listopada 2005 r. Rada, działając na podstawie art. 175 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspól-
notę Europejską, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w
sprawie wspomnianej powyżej.

Sekcja ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Naturalnego, której powierzono przygotowanie
prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 27 lutego 2006 r. Sprawozdawcą była Giacomina
CASSINA.

Na 425. sesji plenarnej w dniach 15-16 marca 2006 r. (posiedzenie z dnia 15 marca 2006 r.) Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 139 do 2, przy 6 głosach wstrzymujących się, przyjął
następującą opinię:

1. Streszczenie i wnioski

1.1 EKES uznaje za słuszną zmianę rozporządzenia (WE)
nr 2037/2000 (art. 4 ust. 3 nowa lit. i)), zgadza się z dodaniem
w tytule omawianego dokumentu odniesienia do Parlamentu
Europejskiego jako współprawodawcy, oraz popiera zapropo-
nowaną zmianę podstawy prawnej rozporządzenia.

2. Treść i ocena proponowanych zmian

2.1 Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia (WE)
nr 2037/2000 ma na celu dodanie litery i) w art. 4 ust. 3,
zgodnie z którą data bazowa przydziału kontyngentów
wodoro-chlorofluorowęglowodorów zostaje zmieniona w
odniesieniu do państw członkowskich, które przystąpiły do UE
1 maja 2004 r.: dla tych krajów kontyngenty będą przyzna-
wane nie na podstawie kontyngentów z 1999 r., lecz na
podstawie średniego udziału w rynku w latach 2002 i 2003.

2.1.1 Zmiana roku bazowego ma przyczyny czysto gospo-
darcze, jako że w ten sposób zapobiega się wykluczeniu przed-

siębiorstw, które weszły na rynek dopiero po roku 1999.
Wpływ na ogólny przydział ilościowy kontyngentów, których
wielkości pozostają niezmienione, jest niewielki i tym samym
bez konsekwencji dla środowiska. Dzięki zmianie roku bazo-
wego zapobiega się również możliwym skargom z powodu
ewentualnego naruszenia zasad niedyskryminacji i uzasadnio-
nych oczekiwań.

2.2 EKES z aprobatą przyjmuje do wiadomości uzupełnienie
Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy w tytule
omawianego dokumentu.

2.3 Wreszcie EKES popiera zmianę podstawy prawnej
rozporządzenia, którą w przyszłości nie będzie już art. 57 ust.
2 traktatu o przystąpieniu, ale art. 175 ust.1 Traktatu ustana-
wiającego WE, tak jak zostało to zapisane w addendum 1,
sprostowaniu 1 i uzgodnione 21 października 2005 r. na
posiedzeniu grupy roboczej ds. środowiska naturalnego.

Bruksela, 15 marca 2006 r.
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