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Odłogowanie w 2008 r. *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wniosku
legislacyjnego dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia
(WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego
w ramach wspólnej polityki rolnej oraz ustanawiającego systemy wsparcia dla rolników
w odniesieniu do odłogowania w 2008 r. komisja rolnictwa i rozwoju (COM(2007)0523 —

C6-0302/2007 — 2007/0194(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0523),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem
(C6-0302/2007),

— uwzględniając art. 51 oraz 134 Regulaminu,

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu,
o poinformowanie go o tym fakcie;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 7

Punkt 3 preambuły

(3) Należy zatem zezwolić w 2008 r. na wykorzystanie grun-
tów odłogowanych do celów rolniczych,

(3) Należy zatem zezwolić w latach 2008 i 2009 na wyko-
rzystanie gruntów odłogowanych do celów rolniczych,

Poprawka 10

Punkt 3 a preambuły (nowy)

(3a) System odłogowania ma pozytywne skutki dla jakości
gleby i różnorodności biologicznej. Niezbędne jest zatem zba-
danie konsekwencji zniesienia odłogowania i sposobów na
zachowanie wspomnianych pozytywnych skutków,
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Poprawka 9
Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 54 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003, rolnicy nie są zobowiązani w 2008 r. do odło-
gowania gruntów kwalifikujących się do uprawnień z tytułu
odłogowania, aby być uprawnionymi do płatności zależnych
od uprawnień z tytułu odłogowania.

W drodze odstępstwa od art. 54 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 1782/2003, rolnicy nie są zobowiązani w latach 2008
i 2009 do odłogowania gruntów kwalifikujących się do upraw-
nień z tytułu odłogowania, aby być uprawnionymi do płatności
zależnych od uprawnień z tytułu odłogowania.

Poprawka 11
Artykuł 1 a (nowy)

Artykuł 1a

W celu przygotowania przyszłej wspólnej polityki rolnej,
Komisja przeprowadza badanie wpływu zniesienia odłogowa-
nia na środowisko naturalne.
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Niebezpieczne zabawki produkowane w Chinach

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa
produktów, w szczególności zabawek

Parlament Europejski,

— uwzględniając dyrektywę Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw
państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (1) („dyrektywa w sprawie zabawek”),

— uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2),

— uwzględniając opinie komitetów naukowych Komisji oraz przeprowadzane przez Komisję różne bada-
nia dotyczące bezpieczeństwa zabawek,

— uwzględniając obowiązujące umowy międzynarodowe zawarte z krajami trzecimi w dziedzinie bezpie-
czeństwa produktów, w szczególności zabawek,

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w sierpniu i wrześniu 2007 r. opinię publiczną w UE zaniepokoił szereg zakrojo-
nych na szeroką skalę, dobrowolnych akcji wycofywania z rynku niebezpiecznych zabawek, które szko-
dzą zdrowiu,

B. mając na uwadze, że akcje te zwiększyły wiedzę o problemie polegającym na tym, że mimo harmoni-
zacji produktów i systemu kontroli, obejmującego cały rynek UE, wciąż produkuje się, importuje
i wprowadza do obrotu w UE niebezpieczne produkty,

(1) Dz.U. L 187 z 16.7.1988, str. 1.
(2) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, str. 4.
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