
TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 5 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 
Rozporządzenie (WE) nr 774/94 

Artykuł 8 a – ustęp 5 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 wchodzi 
w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu ze strony Parlamentu 
Europejskiego albo Rady wyrażonego w ciągu dwóch miesięcy od 
przekazania takiego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
lub jeżeli przed upływem tego terminu Parlament Europejski 
i Rada poinformują Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. Termin 
ten podlega przedłużeniu o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 wchodzi 
w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rady nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy 
przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. 
Termin ten przedłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parla
mentu Europejskiego lub Rady. 
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 5 preambuły 

5. W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych, innych niż 
istotne, elementów rozporządzenia (WE) nr 2008/97, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu w odniesieniu do przyjmowania dostosowań 
niezbędnych do stosowania przedmiotowego rozporządzenia 
w przypadku gdy obecne warunki szczególnych ustaleń okre 
ślone w układzie o stowarzyszeniu uległy zmianie, w szczegól
ności w zakresie kwot, oraz w przypadku zawarcia nowego 
układu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygoto
wawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, również 
z ekspertami. W trakcie przygotowania i opracowania aktów delego
wanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne i odpowiednie 
przekazanie na czas właściwych dokumentów Parlamentowi Euro
pejskiemu i Radzie. 

5. W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych innych niż 
istotne elementów rozporządzenia (WE) nr 2008/97 należy 
przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie 
z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odnie
sieniu do przyjmowania dostosowań niezbędnych do stoso
wania tego rozporządzenia w przypadku, gdy obecne warunki 
szczególnych ustaleń określone w układzie o stowarzyszeniu 
ulegną zmianie, w szczególności w zakresie kwot, oraz w przy
padku zawarcia nowego układu. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 
konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opraco
wując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja powinna 
udostępnić wszystkie informacje i dokumentację dotyczącą jej 
posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach prowadzonych 
przez nią prac nad przygotowaniem i wdrożeniem aktów dele
gowanych. W związku z tym Komisja, w oparciu o najlepsze 
praktyki wypracowane podczas wcześniejszych doświadczeń 
w innych dziedzinach polityki, powinna zadbać o należyte
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zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w celu stworzenia 
mu jak najlepszych warunków do przeprowadzenia przyszłej 
kontroli aktów delegowanych. 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 2008/97 

Punkt 5 a preambuły (nowy) 

-1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu: 

„W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania 
niektórych środków mających na celu wykonanie niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wyko
nawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym prze
pisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez 
Komisję (*). 
_____________ 
(*) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.” 

Poprawka 3 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 2008/97 

Punkt 6 preambuły 

-1a. punkt 6 preambuły otrzymuje brzmienie: 

„W celu uzupełnienia lub zmiany niektórych innych niż 
istotne elementów niniejszego rozporządzenia należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu 
do przyjmowania niezbędnych dostosowań niniejszego 
rozporządzenia w przypadku, gdy obecne warunki szczegól
nych ustaleń określone w układzie o stowarzyszeniu ulegną 
zmianie, w szczególności w zakresie kwot, oraz w przypadku 
zawarcia nowego układu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsul
tacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opraco
wując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jedno
czesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja 
powinna udostępnić wszystkie informacje i dokumentację 
dotyczącą jej posiedzeń z ekspertami krajowymi w ramach 
prowadzonych przez nią prac nad przygotowaniem i wdroże
niem aktów delegowanych. W związku z tym Komisja, 
w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane na podstawie 
wcześniejszych doświadczeń w innych dziedzinach polityki, 
powinna zadbać o należyte zaangażowanie Parlamentu Euro
pejskiego w celu stworzenia mu jak najlepszych warunków do 
przeprowadzenia przyszłej kontroli aktów delegowanych.”
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Poprawka 4 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 2008/97 

Artykuł 7 

Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje środki 
niezbędne do wdrożenia zasad w celu stosowania szczególnych 
ustaleń dotyczących przywozu, określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmowane są 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. [323 
ust. 2] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr [xxxx/yyyy] [dostosowane rozporządzenie o jednolitej 
wspólnej organizacji rynku] *. 

Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje środki 
niezbędne do wdrożenia zasad w celu stosowania szczególnych 
ustaleń dotyczących przywozu, określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 7a ust. 2. 

Poprawka 5 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 2008/97 

Artykuł 7 a (nowy) 

Artykuł 7a 

Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga komitet … ustanowiony na mocy 
art. [xx] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr [xxxx/yyyy] z dnia … [dostosowane rozporządzenie 
o jednolitej wspólnej organizacji rynku] (*). Komitet ten jest 
komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011 (**). 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się 
art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

3. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana 
w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez 
osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie 
opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie 
o to większość członków komitetu. 
_____________ 
(*) Dz.U. L 

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

Poprawka 6 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 
Rozporządzenie (WE) nr 2008/97 

Artykuł 8a – ustęp 2 

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 8, przekazuje się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia [proszę wprowadzić 
datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniające
go]. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których 
mowa w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
dnia … (*). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące prze
kazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje auto
matycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parla
ment Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu 
nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. 
_____________ 
(*) Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 7 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 2 
Rozporządzenie (WE) nr 2008/97 

Artykuł 8a – ustęp 5 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 wchodzi 
w życie wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu ze strony Parlamentu 
Europejskiego albo Rady wyrażonego w ciągu dwóch miesięcy od 
przekazania takiego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
lub jeżeli przed upływem tego terminu Parlament Europejski 
i Rada poinformują Komisję, że nie wyrażą sprzeciwu. Wspom
niany termin przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parla
mentu Europejskiego lub Rady. 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 wchodzi 
w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski lub Rada nie wyra
ziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego 
aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o cztery miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady. 

Poprawka 8 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt -1 (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 779/98 

Punkt 4 a preambuły (nowy) 

-1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu: 

„W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania 
niektórych środków mających na celu wykonanie niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wyko
nawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym prze
pisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez 
Komisję (*). 
_____________ 
(*) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.” 

Poprawka 9 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 779/98 

Artykuł 1 

Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje przepisy 
niezbędne do stosowania systemu przywozu w odniesieniu do 
produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej, pochodzących z Turcji i przywo 
żonych do Unii na podstawie warunków określonych w decyzji 
nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja. Przedmiotowe akty 
wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, 
o której mowa w art. [323 ust. 2] rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [xxxx/yyyy] [dostosowane 
rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku] *. 

Komisja – w drodze aktów wykonawczych – przyjmuje przepisy 
niezbędne do stosowania systemu przywozu w odniesieniu do 
produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej, pochodzących z Turcji i przywo 
żonych do Unii na podstawie warunków określonych w decyzji 
nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 2a ust. 2.
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Poprawka 10 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 779/98 

Artykuł 2 a (nowy) 

1a. dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 2a 
Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga komitet … ustanowiony na mocy 
art. [xx] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr [xxxx/yyyy] z dnia … [dostosowane rozporządzenie 
o jednolitej wspólnej organizacji rynku] (*). Komitet ten jest 
komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011 (**). 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się 
art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

3. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana 
w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez 
osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie 
opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie 
o to większość członków komitetu. 
_____________ 
(*) Dz.U. L 

(**) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.” 

Poprawka 11 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – punkt -1 (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 1506/98 

Punkt 6 a preambuły (nowy) 

-1. dodaje się punkt preambuły w brzmieniu: 

„W celu zapewnienia jednolitych warunków przyjmowania 
niektórych środków mających na celu wykonanie niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wyko
nawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym prze
pisy 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 12 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 1506/98 

Artykuł 3 

Komisja – w drodze aktu wykonawczego – potwierdza zakoń
czenie zawieszenia, o którym mowa w art. 2, z chwilą znie
sienia barier w preferencyjnym wywozie z Unii do Turcji. Przed
miotowy akt wykonawczy przyjmowany jest zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. [323 ust. 2] rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [xxxx/ 
yyyy] [dostosowane rozporządzenie o jednolitej wspólnej orga
nizacji rynku] *. 

Komisja – w drodze aktu wykonawczego – potwierdza zakoń
czenie zawieszenia, o którym mowa w art. 2, z chwilą znie
sienia barier w preferencyjnym wywozie z Unii do Turcji. Ten 
akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdza
jącą, o której mowa w art. 3a ust. 2. 

Poprawka 13 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – punkt 1 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 1506/98 

Artykuł 3 a (nowy) 

1a. dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 3a 
Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga komitet … ustanowiony na mocy 
art. [xx] rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr [xxxx/yyyy] z dnia … [dostosowane rozporządzenie 
o jednolitej wspólnej organizacji rynku] (*). Komitet ten jest 
komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011 (**). 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się 
art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

3. W przypadku gdy opinia komitetu ma być uzyskana 
w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez 
osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie 
opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie 
o to większość członków komitetu. 

_____________ 
(*) Dz.U. L 

(**) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.”

PL 3.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 353 E/209 

Środa, 12 września 2012 r.


	Przywóz oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji ***I P7_TA(2012)0329 Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 12 września 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2008/97, (WE) nr 779/98 i (WE) nr 1506/98 w zakresie przywozu oliwy z oliwek i innych produktów rolnych z Turcji w odniesieniu do uprawnień delegowanych i wykonawczych, które zostaną przyznane Komisji (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))  (2013/C 353 E/39)

