
ZAŁĄCZNIK 

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

Parlament Europejski i Rada zdają sobie sprawę, jak ważne jest dokładne informowanie konsumentów, w szczególności 
w przypadku produktów oznaczonych miejscem pochodzenia, tak aby chronić ich przed niezgodnymi z prawdą, niedo
kładnymi lub mylącymi danymi. Wykorzystywanie nowych technologii, takich jak etykietowanie elektroniczne, w tym 
identyfikacja radiowa (RFID), może być przydatnym narzędziem do udzielania takich informacji przy jednoczesnym 
dotrzymywaniu kroku postępowi technicznemu. Parlament Europejski i Rada zwracają się do Komisji, aby przy sporzą
dzaniu sprawozdania zgodnie z art. 24 rozporządzenia uwzględniła wpływ tych technologii na ewentualne nowe wymogi 
dotyczące etykietowania, także w celu poprawy identyfikowalności wyrobów włókienniczych. 

Nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub 
powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej ***I 

P7_TA(2011)0219 

Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów 
i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii 

Europejskiej (COM(2010)0054 – C7-0042/2010 – 2010/0036(COD)) ( 1 ) 

(2012/C 377 E/46) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie:) 

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 12 
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 7 a preambuły (nowy) 

(7a) W celu przyjęcia przepisów koniecznych do stosowania 
niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji upraw
nienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do szczegółowych 
przepisów dotyczących wdrożenia kontyngentów taryfowych 
na młodą wołowinę, koniecznych zmian i korekt technicznych 
po zmianach w kodzie Nomenklatury Scalonej i podpodziałach 
TARIC oraz koniecznych korekt po zawarciu innych układów 
między Unią a krajami i terytoriami, o których mowa w niniej
szym rozporządzeniu. Szczególnie istotne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsul
tacje, w tym z ekspertami. Podczas przygotowywania i opraco
wywania aktów delegowanych Komisja powinna zadbać 
o równoczesne, terminowe i właściwe przekazywanie odpo
wiednich dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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( 1 ) Sprawa została następnie odesłana do komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 akapit drugi Regulaminu (A7-0243/2010) 
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 13 
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 7 b preambuły (nowy) 

(7b) Należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze 
w celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania 
niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wydawania świa
dectw autentyczności potwierdzających, że towary pochodzą 
z danego kraju lub terytorium i odpowiadają definicji zawartej 
w niniejszym rozporządzeniu, a także czasowego zawieszenia 
całości lub części uzgodnień przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Wspomniane uprawnienia wykonawcze należy 
wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego 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 ( 1 ). Należy zastosować procedurę 
doradczą w odniesieniu do przyjmowania aktów wykonaw
czych dotyczących wydawania świadectw autentyczności 
potwierdzających, że towary pochodzą z danego kraju lub tery
torium i odpowiadają definicji zawartej w niniejszym 
rozporządzeniu, z uwagi na skutki tych środków, oraz w odnie
sieniu do przyjmowania aktów wykonawczych dotyczących 
podejmowania środków w celu zawieszenia na okres trzech 
miesięcy całości lub części uzgodnień przewidzianych w niniej
szym rozporządzeniu. 

_____________ 
( 1 ) Dz. U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 

Poprawka 14 
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi 

(2a) Art. 2 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku niezgodności w odniesieniu do ust. 1 lub 2 
Komisja może zawiesić w całości lub w części, za pomocą 
aktów wykonawczych, korzyści wynikające z niniejszego 
rozporządzenia dla danego kraju lub terytorium. Wspomniane 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą spraw
dzającą, o której mowa w art. 8 ust. 3.” 

Poprawka 15 
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 3 
Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi 

Wnioskom w sprawie przywozu w ramach tego kontyngentu 
towarzyszą świadectwa autentyczności wydawane przez 
właściwe władze terytorium wywozu i potwierdzające, że 
towary pochodzą z danego terytorium i odpowiadają definicji 
zawartej w załączniku II niniejszego rozporządzenia. Świa
dectwo to zostaje sporządzone przez Komisję zgodnie z proce
durą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku). 

Wnioskom w sprawie przywozu w ramach tego kontyngentu 
towarzyszą świadectwa autentyczności wydawane przez 
właściwe władze terytorium wywozu i potwierdzające, że 
towary pochodzą z danego terytorium i odpowiadają definicji 
zawartej w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Świa
dectwo to zostaje sporządzone przez Komisję za pomocą aktów 
wykonawczych. Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 8ust. 2.
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 16 
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 

Artykuł 3 – ustęp 4 

(4a) Art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Nie naruszając innych przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności art. 10, uwzględ
niając szczególną wrażliwość rynków rolnych 
i produktów rybołówstwa, jeśli przywóz produktów 
rolnych i rybołówstwa powoduje poważne zakłócenia 
rynków unijnych i ich mechanizmów regulacyjnych, 
Komisja może przyjąć właściwe środki za pomocą 
aktów wykonawczych. Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 8 ust. 3.” 

Poprawka 17 
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 5 
Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 

Artykuł 4 

(5) Artykuł 4 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Realizacja kontyngentów taryfowych na młodą wołowinę 

Szczegółowe przepisy w celu wdrożenia kontyngentów 
taryfowych na młodą wołowinę ustala Komisja zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporzą
dzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną 
organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie 
o jednolitej wspólnej organizacji rynku”).” 

skreślony 

Poprawka 18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 — punkt 5 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 
Artykuł 7 

(5a) Artykuł 7 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 7 

Przyznanie uprawnień 

Komisja otrzymuje uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 7a, dotyczących: 

(a) koniecznych zmian i korekt technicznych wynika
jących ze zmian w kodach Nomenklatury Scalonej 
i podpodziałach TARIC;
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

(b) koniecznych korekt w następstwie zawarcia 
innych układów między Unią a krajami i teryto
riami, o których mowa w art. 1. 

(c) szczegółowych przepisów wdrażania kontyngentów 
taryfowych na produkty z młodej wołowiny. 

W pilnych przypadkach procedura przewidziana w art. 7b 
ma zastosowanie do aktów delegowanych przyjmowanych 
na mocy niniejszego artykułu.” 

Poprawka 19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – punkt 5 b (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 
Artykuł 7 a (nowy) 

(5b) Dodaje się następujący artykuł: 

„Artykuł 7a 

Wykonanie przekazanych uprawnień 

1. Uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych 
powierza się Komisji na warunkach określonych w niniej
szym artykule. 

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 7, zostaną 
przekazane Komisji do dnia 31 grudnia 2015 r. Najpóź
niej dziewięć miesięcy przed upływem tego okresu 
Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 
może zostać w każdej chwili odwołane przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy prze
kazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Wchodzi 
ona w życie w dniu następującym po jej publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w okre 
ślonym tam późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność już obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego 
Komisja powiadamia o nim jednocześnie Parlament Euro
pejski i Radę. 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 7 wchodzi 
w życie tylko pod warunkiem, że w okresie dwóch 
miesięcy od powiadomienia o tym akcie Parlamentu 
Europejskiego i Rady ani Parlament Europejski ani 
Rada nie zgłoszą wobec niego sprzeciwu, lub pod warun
kiem, że przed upływem tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie 
zamierzają zgłaszać sprzeciwu. Okres ten podlega prze
dłużeniu o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Euro
pejskiego lub Rady.”

PL C 377 E/256 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.12.2012 

Środa, 11 maja 2011 r.



TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – punkt 5 c (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 
Artykuł 7 b (nowy) 

(5c) Dodaje się następujący artykuł: 

„Artykuł 7b 

Procedura w trybie pilnym 

1. Akty delegowane przyjęte na podstawie niniejszego 
artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowa
nie, o ile nie zostanie wyrażony wobec nich sprzeciw 
zgodnie z ust. 2. W zawiadomieniu o akcie delegowanym 
skierowanym do Parlamentu Europejskiego i Rady 
podane zostają powody, dla których skorzystano z proce
dury w trybie pilnym. 

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić 
sprzeciw wobec aktu delegowanego przyjętego zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 7a. W takim przy
padku Komisja uchyla akt niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia o podjęciu przez Parlament Europejski 
lub Radę decyzji w sprawie sprzeciwu.” 

Poprawka 21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – punkt 5 d (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 
Artykuł 8 

(5d) Artykuł 8 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 8 

Procedura komitetowa 

1. Komisję wspiera Komitet Wykonawczy ds. 
Bałkanów Zachodnich. Komitet ten jest komitetem 
w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu 
stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu 
stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – punkt 5 e (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 1215/2009 
Artykuł 10 – ustęp 1 

(5e) w art. 10 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

(a) litera a) otrzymuje brzmienie: 

„(a) poinformuje Komitet Wykonawczy ds. 
Bałkanów Zachodnich;” 

(b) dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Środki, o których mowa w akapicie pierwszym przyj
muje się w drodze aktów wykonawczych. Akty wyko
nawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, 
o której mowa w art. 8 ust. 2.” 

Polityka w zakresie widma radiowego ***I 

P7_TA(2011)0220 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia pierwszego 
programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 

2010/0252(COD)) 

(2012/C 377 E/47) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0471), 

— uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie 
z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0270/2010), 

— uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 lutego 2011 r. ( 1 ), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, a także opinie Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Kultury i Edukacji (A7-0151/2011), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;
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( 1 ) Dz.U. C 107 z 6.4.2011, s. 53–57. 
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