
Działania podejmowane przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych
w ramach wspólnej polityki rolnej *

P6_TA(2008)0010

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie działań, jakie Komisja musi podjąć w latach 2008-
2013 przy zastosowaniu technik teledetekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej

(COM(2007)0383 — C6-0273/2007 — 2007/0132(CNS))

(2009/C 41 E/20)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0383),

— uwzględniając art. 37 ust. 2 akapit trzeci traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0273/2007),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0508/2007),

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 1

Punkt 2 preambuły

(2) Dzięki doświadczeniu zdobytemu w latach 2004-2007
w ramach zmienionej decyzji 1445/2000/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie zastosowania technik pomiarów
aerofotogrametrycznych i teledetekcji do statystyk rolnych za
lata 1999-2003 oraz poprzedzających ją decyzji system agro-
meteorologiczny do prognozowania plonów i monitorowania
warunków upraw został uruchomiony i osiągnął stan zaawan-
sowanego rozwoju oraz udowodnił swoją skuteczność.

(2) Dzięki doświadczeniu zdobytemu w latach 2004-2007
w ramach zmienionej decyzji nr 1445/2000/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie zastoso-
wania technik pomiarów aerofotogrametrycznych i teledetekcji
do statystyk rolnych za lata 1999-2003 oraz poprzedzających
ją decyzji rozszerzono wiedzę na temat monitorowania wyko-
rzystania i zagospodarowania gruntów oraz parametrów śro-
dowiska (projekt LUKAS), a także osiągnięto wyższy poziom
działania i rozwoju agrometeorologicznego systemu monitoro-
wania upraw i prognozowania plonów (projekt MARS).
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Poprawka 2

Punkt 2 a preambuły (nowy)

(2a) Jedynie projekt pilotażowy MARS, objęty zakresem
decyzji nr 2066/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie dalszego stosowania
technik pomiarów aerofotogrametrycznych i teledetekcji do
statystyk rolnych w latach 2004-2007 (1), należy do zakresu
niniejszego rozporządzenia. Dokładniej mówiąc, zakresem
niniejszego rozporządzenia objęte są jedynie środki operacyjne
podejmowane przez Komisję przy zastosowaniu technik telede-
tekcji wprowadzonych w ramach wspólnej polityki rolnej.

(1) Dz.U. L 309 z 26.11.2003, s. 9.

Poprawka 3

Punkt 5 preambuły

(5) Należy także przewidzieć, że informacje i szacunki wyni-
kające z podjętych działań i będące w posiadaniu Komisji muszą
zostać udostępnione państwom członkowskim, a Parlament
Europejski i Rada muszą zostać poinformowane za pomocą
sprawozdania okresowego i końcowego o warunkach realizacji
podjętych działań teledetekcji oraz o zastosowaniu udostępnio-
nych przez Komisję zasobów, któremu, o ile to konieczne,
towarzyszy wniosek o kontynuację tych działań w okresie
wykraczającym poza termin ustalony niniejszym rozporządze-
niem,

(5) Należy także przewidzieć, że informacje i szacunki wyni-
kające z podjętych działań są w posiadaniu Komisji oraz są
wykorzystane wyłącznie do szacowania zbiorów, a nie do
celów kontrolnych. Informacje i szacunki muszą zostać udo-
stępnione państwom członkowskim, a Parlament Europejski
i Rada muszą zostać poinformowane za pomocą sprawozdania
okresowego i końcowego o warunkach realizacji podjętych dzia-
łań teledetekcji oraz o zastosowaniu udostępnionych przez
Komisję zasobów, któremu, o ile to konieczne, towarzyszy
wniosek o kontynuację tych działań w okresie wykraczającym
poza termin ustalony niniejszym rozporządzeniem,

Poprawka 4

Artykuł 1 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Od 1 stycznia 2008 r. w okresie sześciu lat działania
podejmowane przez Komisję przy zastosowaniu technik telede-
tekcji w ramach wspólnej polityki rolnej mogą być finanso-
wane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji
(EFRG) na mocy art. 3 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (WE)
nr 1290/2005, jeżeli ich celem jest umożliwienie Komisji:

1. Kopertę finansową dla wdrożenia tego programu
w latach 2008-2013 ustala się niniejszym na 9,2 miliona
EUR. Kwoty rocznych wydatków zatwierdza władza budżetowa
w granicach pułapów linii budżetowych określonych w ramach
finansowych, jeżeli ich celem jest umożliwienie Komisji:

Poprawka 5

Artykuł 1 ustęp 1 litera a)

a) zarządzania rynkami rolnymi; a) wspomagania zarządzania rynkami rolnymi;

Poprawka 6

Artykuł 1 ustęp 1 litera c)

c) promowania dostępu do informacji określonych w lit. b), c) promowania dostępu upoważnionych organów do informa-
cji określonych w lit. b), wyłącznie zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem,

19.2.2009 PL C 41 E/105Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa, 16 stycznia 2008 r.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ
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PARLAMENTU



Poprawka 7
Artykuł 1 ustęp 2 litera b)

b) tworzenie infrastruktury danych przestrzennych i strony
internetowej;

b) doskonalenie strony internetowej Działu Rolnictwa Wspól-
nego Centrum Badawczego, dzięki której wszystkie istotne
dane badawcze będą ogólnie dostępne;

Poprawka 8
Artykuł 1 ustęp 2 litera ba) (nowa)

ba) utworzenie wykazu projektów dotyczących danych prze-
strzennych, teledetekcji i agrometeorologii oraz konsolida-
cja istniejącej infrastruktury danych przestrzennych
i stron internetowych;

Kredyt konsumencki ***II

P6_TA(2008)0011

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2008 r. dotycząca wspólnego
stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG

(9948/2/2007 — C6-0315/2007 — 2002/0222(COD))

(2009/C 41 E/21)

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (9948/2/2007 — C6-0315/2007),

— uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące wniosku Komisji przedsta-
wionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2002)0443) (2),

— uwzględniając zmienione wnioski Komisji (COM(2004)0747, COM(2005)0483),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego
i Ochrony Konsumentów (A6-0504/2007),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

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

(1) Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, s. 233.
(2) Dz.U. C 331 E z 31.12.2002, s. 200.
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