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Poprawka 585
Pavel Svoboda
w imieniu Komisji Prawnej

Sprawozdanie A8-0020/2018
József Szájer
Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część I
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

ROZPORZĄDZENIE (UE) ▌PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2019/…

z dnia ...

dostosowujące niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej 

połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 33, 

art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, ▌art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), ▌ 

art. 168 ust. 4 lit. b), art. 172, art. 192 ust. 1, art. 207 ust. 2, art. 214 ust. 3 i art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 
▌sygnalizuje skreślenia.
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po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą3,

1 Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 29.
2 Dz.U. C 164 z 8.5.2018, s.82.
3 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … r. (jeszcze nieopublikowane 

w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia … r.
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Traktat z Lizbony zmienił ramy prawne dotyczące uprawnień powierzanych 

Komisji przez prawodawcę, wprowadzając rozróżnienie między uprawnieniami 

przekazywanymi Komisji w celu przyjmowania aktów o charakterze 

nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, 

inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego (aktów delegowanych), 

a uprawnieniami powierzanymi Komisji w celu przyjmowania aktów 

zapewniających jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów Unii 

(aktów wykonawczych).

(2) Akty ustawodawcze przyjęte przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony powierzają 

Komisji uprawnienia do przyjmowania środków na podstawie procedury 

regulacyjnej połączonej z kontrolą ustanowionej w art. 5a decyzji Rady 

1999/468/WE4.

(3) Wcześniejsze wnioski dotyczące dostosowania aktów prawnych zawierających 

odniesienia do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do ram prawnych 

wprowadzonych Traktatem z Lizbony zostały wycofane5 ze względu na brak 

postępów w negocjacjach międzyinstytucjonalnych.

4 Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 
z 17.7.1999, s. 23).

5 ▌ Dz.U. C 80 z 7.2.2015, s. 17.
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(4) Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły następnie nowe ramy aktów 

delegowanych w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa6 i uznały potrzebę dostosowania całości 

obowiązującego ustawodawstwa do ram prawnych wprowadzonych Traktatem 

z Lizbony. Potwierdziły w szczególności potrzebę priorytetowego potraktowania 

bezzwłocznego dostosowania wszystkich aktów podstawowych, które w dalszym 

ciągu zawierają odniesienia do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. 

Komisja zobowiązała się, że do końca 2016 r. przygotuje wniosek w sprawie tego 

dostosowania.

(5) Większość uprawnień zawartych w aktach podstawowych przewidujących 

zastosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą spełnia kryteria 

określone w art. 290 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

i należy je dostosować do tego postanowienia.

(6) Pozostałe uprawnienia zawarte w aktach podstawowych przewidujących 

zastosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą spełniają kryteria 

określone w art. 291 ust. 2 TFUE i należy je dostosować do tego postanowienia.

6 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
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(7) Gdy uprawnienia wykonawcze są powierzane Komisji, powinny one być 

wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 182/20117.

(8) W przypadku pewnej ograniczonej liczby aktów podstawowych, które obecnie 

przewidują stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, niektóre 

uprawnienia stały się zbędne i należy je zatem uchylić.

(9) Zgodnie z pkt 31 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa uprawnienia mogą być łączone, pod 

warunkiem że Komisja przedstawi obiektywne uzasadnienie oparte na rzeczowym 

powiązaniu dwóch uprawnień lub większej ich liczby w jednym akcie 

ustawodawczym, o ile sam ten akt nie stanowi inaczej. Celem konsultacji 

prowadzonych w ramach przygotowywania aktów delegowanych jest również 

określenie, które uprawnienia można uznać za powiązane ze sobą rzeczowo. 

W takich przypadkach sprzeciw zgłoszony przez Parlament Europejski lub Radę 

będzie wyraźnie wskazywać, którego konkretnego uprawnienia dotyczy. W pewnej 

ograniczonej liczbie aktów podstawowych wymienionych w załączniku do 

niniejszego rozporządzenia wprowadzono w akcie podstawowym jasny przepis 

dotyczący przyjmowania odrębnych aktów delegowanych w odniesieniu do 

poszczególnych delegowanych uprawnień.

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 
16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy 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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(10) Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na toczące się procedury, 

w ramach których komitet wydał już opinię zgodnie z art. 5a decyzji 1999/468/WE 

przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

(11) Ponieważ dostosowania i zmiany, które mają zostać wprowadzone, dotyczą 

wyłącznie procedur na szczeblu Unii, w przypadku dyrektyw nie wymagają one 

transpozycji przez państwa członkowskie.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić odnośne akty,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
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Artykuł 1

Akty wymienione w załączniku zostają zmienione w sposób określony w tym załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na toczące się procedury, w ramach których komitet 

wydał już opinię zgodnie z art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 

państwach członkowskich.

Sporządzono w ….

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

______________
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ZAŁĄCZNIK

▌

I. SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE

▌

1. Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego 

Poziomu.eu8

8 Dz.U. L 113 z 30.4.2002, s. 1.
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W celu określenia warunków wprowadzenia krajowego kodu Domeny Najwyższego 

Poziomu (ccTLD).eu., ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr 733/2002, 

należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

TFUE w odniesieniu do uzupełnienia tego rozporządzenia o kryteria i procedurę 

wyznaczania Rejestru, zasady porządku publicznego dotyczące wprowadzenia 

i funkcji TLD.eu oraz zasady porządku publicznego w zakresie rejestracji. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 733/2002 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) przyjmuje, zgodnie z art. 5a, akty delegowane w celu uzupełnienia 

niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie kryteriów i procedury 

wyznaczania Rejestru.

W przypadku gdy w odniesieniu do ustanowienia kryteriów i procedury 

wyznaczania Rejestru jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do 

aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu 

ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 5b.”;
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2) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Po konsultacji z Rejestrem Komisja jest uprawniona do przyjmowania, 

zgodnie z art. 5a, aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego 

rozporządzenia poprzez określenie zasad porządku publicznego 

dotyczących wprowadzania i funkcji TLD.eu i zasad porządku 

publicznego dotyczących rejestracji.”;

b) ust. 2 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy państwo członkowskie lub Komisja w ciągu 30 dni 

od publikacji wniesie sprzeciw wobec pozycji objętej notyfikowaną listą, 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie 

z art. 5a, aby zaradzić zaistniałej sytuacji poprzez uzupełnienie 

niniejszego rozporządzenia.”;



AM\1182554PL.docx 12/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

3) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 5a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 3 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 i 2, powierza się Komisji na okres pięciu 

lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące 

przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem 

okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub 

Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 

i 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 

następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie 

wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.



AM\1182554PL.docx 14/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 i 2 

wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada 

nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego 

aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem 

tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 5b 

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
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2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

4) w art. 6 uchyla się ust. 3 i 4.

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 626/2008/WE z dnia 30 czerwca 2008 r. 

w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi 

komunikacji ruchomej (MSS)9

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania decyzji 626/2008/WE należy 

powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze dotyczące właściwych sposobów 

skoordynowanego stosowania zasad dotyczących egzekwowania. Uprawnienia te 

powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

9 Dz.U. L 172 z 2.7.2008, s. 15.
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W związku z powyższym w decyzji nr 626/2008/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja może przyjąć, w drodze aktów wykonawczych, środki 

określające właściwe sposoby skoordynowanego stosowania zasad 

dotyczących egzekwowania, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

artykułu, w tym zasad skoordynowanego zawieszania lub cofania 

zezwoleń za naruszenie wspólnych warunków ustanowionych w art. 7 

ust. 2. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 10 ust. 3.”;

2) w art. 10 uchyla się ust. 4.



AM\1182554PL.docx 17/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

II. POMOC HUMANITARNA I OCHRONA LUDNOŚCI

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczące pomocy 

humanitarnej10

Od chwili przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 1257/96 w 1996 r. nie było jak dotąd 

konieczne przyjęcie przez Komisję środków mających na celu zmianę elementów 

innych niż istotne tego rozporządzenia na podstawie procedury regulacyjnej 

połączonej z kontrolą. Wydaje się, że nie będzie żadnej dającej się przewidzieć 

potrzeby przyjęcia takich środków w przyszłości. Możliwość przyjmowania środków 

wykonawczych zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą powinna 

zatem zostać usunięta z rozporządzenia (WE) nr 1257/96, przy czym nie istnieje 

potrzeba przyznania Komisji jakiegokolwiek uprawnienia ▌.

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1257/96 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w art. 15 uchyla się ust. 1;

2) w art. 17 uchyla się ust. 4.

10 Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 1.
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III. ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

▌

1. Dyrektywa Rady 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych 

wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza 

szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)11

11 Dz.U. L 393 z 30.12.1989, s. 1.
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W celu uwzględnienia harmonizacji i normalizacji technicznej projektowania, 

wytwarzania lub budowy części miejsc pracy, postępu technicznego, zmian 

w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz stanu wiedzy odnośnie do 

miejsc pracy należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie 

z art. 290 TFUE w odniesieniu do dokonywania zmian natury ściśle technicznej 

w załącznikach do dyrektywy 89/654/EWG. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 

prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.
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Zgodnie z decyzją Rady z dnia 22 lipca 2003 r.12 w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.

W związku z powyższym w dyrektywie 89/654/EWG wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Zmiany w załącznikach

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 9a, aktów 

delegowanych, w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej do 

załączników, aby uwzględnić harmonizację i normalizację techniczną 

projektowania, wytwarzania lub budowy części miejsc pracy, postęp 

techniczny, zmiany w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz 

stan wiedzy odnośnie do miejsc pracy.

12 Decyzja Rady z dnia 22 lipca 2003 r. ustanawiająca Komitet Doradczy ds. 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. C 218 z 13.9.2003, s. 1).
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Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach związanych 

z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi i poważnymi 

zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych 

osób, ▌ ze względu na szczególnie pilną potrzebę konieczne jest podjęcie 

działania w bardzo krótkim czasie, do aktów delegowanych przyjmowanych 

na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana 

w art. 9b.”;

2) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 9a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 9, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż 

dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Artykuł 9b 

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 9a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

__________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;
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2. Dyrektywa Rady 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych 

wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników 

korzystających z wyposażenia ochronnego (trzecia dyrektywa szczegółowa 

w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)13

W celu uwzględnienia harmonizacji i normalizacji technicznej, postępu 

technicznego, zmian w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz stanu 

wiedzy w zakresie indywidualnego wyposażenia ochronnego należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do dokonywania zmian natury ściśle technicznej w załącznikach do 

dyrektywy 89/656/EWG. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.

13 Dz.U. L 393 z 30.12.1989, s. 18.
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Zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.

W związku z powyższym w dyrektywie 89/656/EWG wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Zmiany w załącznikach

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 9a, aktów 

delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej 

w załącznikach, ▌ aby uwzględnić harmonizację i normalizację techniczną 

dotyczącą indywidualnego wyposażenia ochronnego, postęp techniczny, 

zmiany w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz stan wiedzy 

w dziedzinie indywidualnego wyposażenia ochronnego.
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Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach związanych 

z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi i poważnymi 

zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych 

osób, ▌ ze względu na szczególnie pilną potrzebę konieczne jest podjęcie 

działania w bardzo krótkim czasie, do aktów delegowanych przyjmowanych 

na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana 

w art. 9b.

2) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 9a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 9, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż 

dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Artykuł 9b 

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 9a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

__________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;



AM\1182554PL.docx 31/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

3. Dyrektywa Rady 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego 

przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, 

zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa 

w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)14

14 Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 9.
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W celu uwzględnienia postępu technicznego, zmian w międzynarodowych 

przepisach lub specyfikacjach oraz stanu wiedzy odnośnie do ręcznego 

przemieszczania ciężarów w przypadku gdy istnieje ryzyko wystąpienia zwłaszcza 

urazów kręgosłupa pracowników, należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do dokonywania zmian 

natury ściśle technicznej w załącznikach do dyrektywy 90/269/EWG ▌. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby 

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
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Zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.

W związku z powyższym w dyrektywie 90/269/EWG wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Zmiany w załącznikach

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 8a, aktów 

delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej 

w załącznikach, aby uwzględnić postęp techniczny, zmiany 

w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz stan wiedzy 

w dziedzinie ręcznego przemieszczania ciężarów.
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Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach związanych 

z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi i poważnymi 

zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych 

osób, ▌ ze względu na szczególnie pilną potrzebę konieczne jest podjęcie 

działania w bardzo krótkim czasie, do aktów delegowanych przyjmowanych 

na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana 

w art. 8b.”;

2) dodaje się następujące artykuły:

„Artykuł 8a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż 

dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.



AM\1182554PL.docx 36/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Artykuł 8b 

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

____________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.



AM\1182554PL.docx 38/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

4. Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych 

wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami 

wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu 

art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)15

W celu uwzględnienia postępu technicznego, zmian w międzynarodowych 

przepisach lub specyfikacjach oraz stanu wiedzy w zakresie urządzeń wyposażonych 

w monitory ekranowe należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania 

aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do dokonywania zmian natury ściśle 

technicznej w ▌załączniku do dyrektywy 90/270/EWG. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.

15 Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 14.
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Zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.

W związku z powyższym w dyrektywie 90/270/EWG wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10 

Zmiany w załączniku

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów 

delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej 

w ▌załączniku, aby uwzględnić postęp techniczny, rozwój międzynarodowych 

przepisów lub specyfikacji oraz stan wiedzy w dziedzinie urządzeń 

wyposażonych w monitory ekranowe.
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Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach związanych 

z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi i poważnymi 

zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych 

osób, ▌ ze względu na szczególnie pilną potrzebę konieczne jest podjęcie 

działania w bardzo krótkim czasie, do aktów delegowanych przyjmowanych 

na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana 

w art. 10b. ”;

2) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 10a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.



AM\1182554PL.docx 42/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 10 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Artykuł 10b

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

_________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.



AM\1182554PL.docx 44/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

5. Dyrektywa Rady 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotycząca minimalnych 

wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki 

medycznej na statkach16

W celu uwzględnienia postępu technicznego lub zmian w międzynarodowych 

przepisach lub specyfikacjach oraz nowych wyników badań odnośnie do opieki 

medycznej na statkach należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania 

aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do dokonywania zmian natury ściśle 

technicznej w załącznikach do dyrektywy 92/29/WE ▌. Szczególnie ważne jest, 

aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 

w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby 

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

16 Dz.U. L 113 z 30.4.1992, s. 19.
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Zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.

W związku z powyższym w dyrektywie 92/29/EWG wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Zmiany w załącznikach

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 8a, aktów 

delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej 

w ▌załącznikach, aby uwzględnić postęp techniczny lub zmiany 

w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz nowe wyniki badań 

odnośnie do opieki medycznej na statkach.
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Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach związanych 

z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi i poważnymi 

zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych 

osób, ▌ ze względu na szczególnie pilną potrzebę konieczne jest podjęcie 

działania w bardzo krótkim czasie, do aktów delegowanych przyjmowanych 

na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana 

w art. 8b”;

2) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 8a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż 

dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.



AM\1182554PL.docx 48/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Artykuł 8b 

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

_____________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.
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6. Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia 

minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych 

lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu 

art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)17

W celu uwzględnienia harmonizacji i normalizacji technicznej, postępu 

technicznego, zmian w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz stanu 

wiedzy w zakresie tymczasowych lub ruchomych budów należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 

dokonywania zmian natury ściśle technicznej w załączniku IV do dyrektywy 

92/57/EWG ▌. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych 

Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 

konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

17 Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 6.
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Zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.

W związku z powyższym w dyrektywie 92/57/EWG wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Zmiany w załączniku IV

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 13a, aktów 

delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej 

w ▌załączniku IV, aby uwzględnić harmonizację i normalizację techniczną 

odnośnie do tymczasowych lub ruchomych budów, jak również postęp 

techniczny, zmiany w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz 

stan wiedzy w dziedzinie tymczasowych lub ruchomych budów.
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Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach związanych 

z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi i poważnymi 

zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych 

osób, ▌ze względu na szczególnie pilną potrzebę konieczne jest podjęcie 

działania w bardzo krótkim czasie, do aktów delegowanych przyjmowanych 

na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana 

w art. 13b.”;

2) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 13a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 13, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Artykuł 13b

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 13a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

___________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.
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7. Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy 

(dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 

89/391/EWG)18

W celu uwzględnienia harmonizacji i normalizacji technicznej, postępu 

technicznego, zmian w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz stanu 

wiedzy w zakresie znaków bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy należy 

przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do dokonywania zmian natury ściśle technicznej w załącznikach do 

dyrektywy 92/58/EWG ▌. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.

18 Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 23.



AM\1182554PL.docx 57/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.

W związku z powyższym w dyrektywie 92/58/EWG wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Zmiany w załącznikach

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 9a, aktów 

delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej 

w ▌załącznikach, aby uwzględnić harmonizację i normalizację techniczną 

odnośnie do projektowania i wytwarzania znaków lub urządzeń 

bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy, jak również postęp techniczny, 

zmiany w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz rozwój 

wiedzy w dziedzinie znaków lub urządzeń bezpieczeństwa i/lub zdrowia 

w miejscu pracy.
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Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach związanych 

z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi i poważnymi 

zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych 

osób, ▌ze względu na szczególnie pilną potrzebę konieczne jest podjęcie 

działania w bardzo krótkim czasie, do aktów delegowanych przyjmowanych 

na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana 

w art. 9b. ”;

2) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 9a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 9, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż 

dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Artykuł 9b 

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 9a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

_______________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.

▌
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8. Dyrektywa Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób 

młodych19

W celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu ochrony pracy osób młodych oraz 

uwzględnienia postępu technicznego, zmian w międzynarodowych przepisach lub 

specyfikacjach oraz rozwoju wiedzy należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do dokonywania zmian 

natury ściśle technicznej w załączniku do dyrektywy 94/33/WE ▌. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, 

aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

19 Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 12.
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Zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.

W związku z powyższym w dyrektywie 94/33/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15

Zmiany w załączniku

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 15a, aktów 

delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej 

w załączniku ▌w świetle postępu technicznego, zmian w międzynarodowych 

przepisach lub specyfikacjach oraz rozwoju wiedzy w odniesieniu do ochrony 

pracy osób młodych.”;
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2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 15a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 15, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 15 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.

9. Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia 

i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami 

chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu 

art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)20

20 Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 11.
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W celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

pracowników przed zagrożeniami związanymi ze środkami chemicznymi oraz w celu 

uwzględnienia harmonizacji i normalizacji technicznej, postępu technicznego, zmian 

w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach i nowych wyników badań 

w tym obszarze należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do dokonywania zmian natury ściśle 

technicznej w załącznikach do dyrektywy 98/24/WE ▌, a także w odniesieniu do 

uzupełniania tej dyrektywy poprzez ustalanie lub weryfikację wskaźnikowych 

dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.
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W związku z powyższym w dyrektywie 98/24/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 3 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 12a, aktów 

delegowanych w celu uzupełniania niniejszej dyrektywy poprzez ustalanie lub 

weryfikację wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego, 

o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, biorąc pod uwagę 

dostępność technik pomiarowych.

Państwa członkowskie stale informują organizacje pracowników 

i pracodawców o wskaźnikowych dopuszczalnych wartościach narażenia 

zawodowego ustalanych na poziomie unijnym.

Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach związanych 

z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi i poważnymi 

zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych 

osób, ▌ze względu na szczególnie pilną potrzebę konieczne jest podjęcie 

działania w bardzo krótkim czasie, do aktów delegowanych przyjmowanych 

na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana 

w art. 12b.”;
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2) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 12a, aktów 

delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej 

w załącznikach ▌aby uwzględnić harmonizację i normalizację techniczną 

odnośnie do środków chemicznych, jak również postęp techniczny, 

zmiany w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz nowe 

wyniki badań w odniesieniu do środków chemicznych.

Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach 

związanych z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi 

i poważnymi zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa 

pracowników i innych osób, ▌ze względu na szczególnie pilną potrzebę 

konieczne jest podjęcie działania w bardzo krótkim czasie, do aktów 

delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma 

zastosowanie procedura przewidziana w art.12b.”;
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3) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 12a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 3 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat 

od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące 

przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem 

okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub 

Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i w art. 12 ust. 1, 

może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 

następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. 

Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 12 ust. 1 

wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada 

nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego 

aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem 

tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 12b

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
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2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.

▌

10. Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami 

fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 

dyrektywy 89/391/EWG)21

21 Dz.U. L 177 z 6.7.2002, s. 13.
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W celu uwzględnienia harmonizacji i normalizacji technicznej w zakresie 

projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i miejsc 

pracy, postępu technicznego, zmian w zharmonizowanych europejskich normach lub 

specyfikacjach oraz nowych wyników badań w odniesieniu do wibracji 

mechanicznych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do dokonywania zmian natury ściśle 

technicznej w załączniku do dyrektywy 2002/44/WE ▌. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.
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Zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.

W związku z powyższym w dyrektywie 2002/44/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11 

Zmiany w załączniku

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 11a, aktów 

delegowanych  w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej 

w załączniku ▌, aby uwzględnić harmonizację i normalizację techniczną 

w zakresie projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu 

roboczego i miejsc pracy, postęp techniczny, zmiany w zharmonizowanych 

europejskich normach lub specyfikacjach oraz nowe wyniki badań 

w odniesieniu do wibracji mechanicznych.
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Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach związanych 

z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi i poważnymi 

zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych 

osób, ▌ze względu na szczególnie pilną potrzebę konieczne jest podjęcie 

działania w bardzo krótkim czasie, do aktów delegowanych przyjmowanych 

na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana 

w art. 11b.”;

2) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 11a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 11, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Artykuł 11b

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) uchyla się art. 12.
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11. Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami 

fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 

ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)22

22 Dz.U. L 42 z 15.2.2003, s. 38.



AM\1182554PL.docx 81/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

W celu uwzględnienia harmonizacji i normalizacji technicznej w zakresie 

projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego i miejsc 

pracy, postępu technicznego, zmian w zharmonizowanych europejskich normach lub 

specyfikacjach oraz nowych wyników badań dotyczących hałasu należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do dokonywania zmian natury ściśle technicznej w dyrektywie 

2003/10/WE. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 

konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.
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Zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.

W związku z powyższym w dyrektywie 2003/10/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12 

Zmiany w dyrektywie

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 12a, aktów 

delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej 

w niniejszej dyrektywie, aby uwzględnić harmonizację i normalizację 

techniczną odnośnie do projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji 

sprzętu roboczego i miejsc pracy, postęp techniczny, zmiany 

w zharmonizowanych europejskich normach lub specyfikacjach oraz nowe 

wyniki badań w odniesieniu do hałasu.
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Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach związanych 

z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi i poważnymi 

zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych 

osób, ▌ze względu na szczególnie pilną potrzebę konieczne jest podjęcie 

działania w bardzo krótkim czasie, do aktów delegowanych przyjmowanych 

na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana 

w art.12b.”;

2) dodaje się następujące artykuły:

„Artykuł 12a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 12, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Artykuł 12b

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

__________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) uchyla się art. 13.
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12. Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na 

działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (szósta 

dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG)23

23 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 50.
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W celu uwzględnienia postępu technicznego, zmian w międzynarodowych 

przepisach lub specyfikacjach oraz nowych wyników badań odnośnie do czynników 

rakotwórczych lub mutagenów należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w celu dokonywania zmian natury 

ściśle technicznej w załączniku II do dyrektywy 2004/37/WE ▌. Szczególnie ważne 

jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, 

aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
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Zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.

W związku z powyższym w dyrektywie 2004/37/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 17 

Zmiana załącznika II

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 17a, aktów 

delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej 

w załączniku II ▌, aby uwzględnić postęp techniczny, zmiany 

w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz nowe wyniki badań 

odnośnie do czynników rakotwórczych lub mutagenów.

Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach związanych 

z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi i poważnymi 

zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych 

osób, ▌ze względu na szczególnie pilną potrzebę konieczne jest podjęcie 

działania w bardzo krótkim czasie, do aktów delegowanych przyjmowanych 

na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana 

w art.17b.”;
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2) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 17a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 17, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 17, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 17 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 17b

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
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2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 17a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.

13. Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. 

w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami 

fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa 

szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)24

24 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 38.
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W celu uwzględnienia harmonizacji i normalizacji technicznej w zakresie 

projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu roboczego lub miejsc 

pracy, postępu technicznego, zmian w zharmonizowanych europejskich normach lub 

międzynarodowych specyfikacjach oraz nowych wyników badań dotyczących 

narażenia na promieniowanie optyczne w związku z wykonywanym zawodem należy 

przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do dokonywania zmian natury ściśle technicznej w załącznikach do 

dyrektywy 2006/25/WE ▌. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.
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Zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.

W związku z powyższym w dyrektywie 2006/25/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Zmiana załączników

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów 

delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle technicznej 

w ▌załącznikach, aby uwzględnić harmonizację i normalizację techniczną 

w zakresie projektowania, budowy, wytwarzania lub konstrukcji sprzętu 

roboczego lub miejsc pracy, postęp techniczny, zmiany w zharmonizowanych 

europejskich normach lub międzynarodowych specyfikacjach oraz nowe 

wyniki badań dotyczące narażenia na promieniowanie optyczne w związku 

z wykonywanym zawodem. Zmiany te nie skutkują modyfikacją wartości 

granicznych ekspozycji określonych w załącznikach.
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Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach związanych 

z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi i poważnymi 

zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i innych 

osób, ▌ze względu na szczególnie pilną potrzebę konieczne jest podjęcie 

działania w bardzo krótkim czasie, do aktów delegowanych przyjmowanych 

na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana 

w art.10b.”;

2) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 10a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 10 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 10b

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
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2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie. ▌

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) uchyla się art. 11.

▌

14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE z dnia 30 listopada 2009 

r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na 

działanie azbestu w miejscu pracy25

25 Dz.U. L 330 z 16.12.2009, s. 28.
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W celu uwzględnienia postępu technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia 

do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do dokonywania 

zmian w załączniku I do dyrektywy 2009/148/WE ▌. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.

Zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2009/148/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) uchyla się art. 9;

2) art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ocena stanu zdrowia każdego pracownika musi być dostępna, zanim 

pracownik zostanie narażony na działanie pyłu pochodzącego z azbestu 

lub materiałów zawierających azbest w miejscu pracy.

Ocena ta obejmuje szczegółowe badania klatki piersiowej. W załączniku 

I podane są zalecenia praktyczne, do których państwa członkowskie 

mogą się odwołać, prowadząc kliniczne badania pracowników. Komisja 

jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 18a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik I ▌ w celu dostosowania go do 

postępu technicznego.
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Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach 

związanych z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi 

i poważnymi zagrożeniami dla fizycznego zdrowia i bezpieczeństwa 

pracowników i innych osób, ▌ze względu na szczególnie pilną potrzebę 

konieczne jest podjęcie działania w bardzo krótkim czasie, do aktów 

delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma 

zastosowanie procedura przewidziana w art.18b.

Co trzy lata przedstawia się nową ocenę stanu zdrowia, tak długo, jak 

długo trwa narażenie na działanie azbestu.

Dla każdego pracownika, o którym mowa w akapicie pierwszym, zakłada 

się kartę zdrowia zgodnie z krajowymi przepisami lub praktyką.”;
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3) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 18a

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 18 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 18 ust. 2, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 18 ust. 2 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 18b

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.



AM\1182554PL.docx 106/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.

IV. ENERGIA

▌

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 

25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności 

paliwowej i innych zasadniczych parametrów26

26 Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 46.
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W celu wprowadzenia niezbędnych dostosowań technicznych w rozporządzeniu 

(WE) nr 1222/2009 należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany załączników do tego 

rozporządzenia w celu dostosowania ich do postępu technicznego. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, 

aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1222/2009 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Zmiany i dostosowania do postępu technicznego

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 12a, aktów 

delegowanych zmieniających niniejsze rozporządzenie w zakresie:

a) wprowadzenia wymogów dotyczących informacji w odniesieniu 

do klasyfikacji przyczepności na mokrej nawierzchni dla opon C2 i C3, 

pod warunkiem że istnieją odpowiednie zharmonizowane metody badań;

b) dostosowania, w odpowiednich przypadkach, klasyfikacji przyczepności 

opon do charakterystyki technicznej opon zaprojektowanych przede 

wszystkim w celu uzyskania w warunkach lodu lub śniegu osiągów 

lepszych niż osiągi zwykłej opony w odniesieniu do ich możliwości 

wprawiania pojazdu w ruch, utrzymywania go w ruchu lub 

zatrzymywania jego ruchu;

c) dostosowania załączników I–V do postępu technicznego.”;
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2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 12a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 11, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.



AM\1182554PL.docx 111/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

_______________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) uchyla się art. 13.
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VI. ŚRODOWISKO

▌

1. Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. 

w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających 

ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw27

W celu zapewnienia dokonania, w uzasadnionych przypadkach, zmian 

w specyfikacjach dotyczących sprzętu do załadunku oddolnego ustanowionych 

w dyrektywie 94/63/WE oraz w celu dostosowania załączników do postępu 

technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany załączników do tej dyrektywy. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

27 Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 24.
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W związku z powyższym w dyrektywie 94/63/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 4 ust. 1 akapit szósty otrzymuje brzmienie:

„Wszystkie terminale posiadające urządzenia do załadunku samochodów-

cystern wyposażone są w przynajmniej jedną suwnicę bramową odpowiadającą 

specyfikacji dotyczącej sprzętu do załadunku oddolnego ustanowionej 

w załączniku IV. W regularnych odstępach czasu Komisja dokonuje przeglądu 

tej specyfikacji i jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 7a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik IV w świetle wyników takiego 

przeglądu.”;

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Dostosowanie do postępu technicznego

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 7a, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki w celu dostosowania ich do postępu 

technicznego, z wyjątkiem wartości granicznych określonych w pkt 2 

załącznika II.”;
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3) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 7a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 4 ust. 1 i art. 7, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... 

[data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. 

Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie 

same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się 

takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu.



AM\1182554PL.docx 115/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i art. 7, może 

zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub 

przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 7 wchodzi 

w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

4) uchyla się art. 8.

▌

2. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. 

odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku28

28 Dz.U. L 189 z 18.7.2002, s. 12.
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W celu dostosowania dyrektywy 2002/49/WE do postępu naukowo-technicznego 

należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

TFUE w odniesieniu do zmiany załączników do tej dyrektywy. Szczególnie ważne 

jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby 

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

W związku z powyższym w dyrektywie 2002/49/WE wprowadza się następujące 

zmiany:
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1) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 12a, 

aktów delegowanych zmieniających załącznik II w celu 

ustanowienia wspólnych metod oceny w procesie ustalania Lden 

i Lnight.”;

b) w ust. 3 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 12a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik III w celu ustanowienia 

wspólnych metod oceny w procesie ustalania szkodliwych skutków.”;
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2) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Dostosowanie do postępu naukowo-technicznego

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 12a, aktów 

delegowanych zmieniających pkt 3 załącznika I oraz załączniki II i III w celu 

dostosowania ich do postępu naukowo-technicznego.”;

3) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 12a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 6 ust 2 i 3 oraz art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od 

dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. 

Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie 

same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się 

takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 12, 

może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 

następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie 

wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 12 

wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada 

nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego 

aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem 

tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

_____________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;
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4) w art. 13 uchyla się ust. 3;

5) w załączniku III zdanie drugie formuły wprowadzającej otrzymuje brzmienie:

„Współczynniki dawka–skutek, które będą wprowadzone w przyszłości 

zmianami do niniejszego załącznika, będą dotyczyć w szczególności:”.

3. Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania 

rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach 

do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE29

29 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 87.
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W celu zapewnienia stosowania aktualnych metod analitycznych służących 

ustaleniu, czy przestrzegana jest dopuszczalna zawartość lotnych związków 

organicznych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany załącznika III do dyrektywy 

2004/42/WE w celu dostosowania go do postępu technologicznego. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, 

aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2004/42/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Dostosowanie do postępu technicznego

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 11a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik III w celu dostosowania go do postępu 

technicznego.”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 11a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 11, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) w art. 12 uchyla się ust. 3.

▌
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4. Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania 

i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG 

i 96/61/WE30

30 Dz.U. L 33 z 4.2.2006, s. 1.
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W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 166/2006 do postępu technicznego 

oraz zmian w prawie międzynarodowym, a także w celu zapewnienia lepszej 

sprawozdawczości należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany załączników II i III do tego 

rozporządzenia w celu dostosowania ich do postępu naukowego lub technicznego 

lub w rezultacie przyjęcia przez Konferencję Stron Protokołu wszelkich zmian 

do załączników do Protokołu EKG ONZ w sprawie rejestrów uwalniania i transferu 

zanieczyszczeń, jak również w celu uzupełnienia tego rozporządzenia poprzez 

zainicjowanie sprawozdawczości w zakresie uwolnień odnośnych zanieczyszczeń 

z jednego lub więcej źródeł rozproszonych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 

prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 166/2006 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku stwierdzenia, że nie istnieją dane dotyczące uwolnień ze 

źródeł rozproszonych, Komisja jest uprawniona do przyjmowania, 

zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego 

rozporządzenia poprzez zainicjowanie sprawozdawczości w zakresie 

uwolnień odnośnych zanieczyszczeń z jednego lub więcej źródeł 

rozproszonych, przy wykorzystaniu, w razie potrzeby, metod uznanych 

na poziomie międzynarodowym.”;

2) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 18

Zmiany w załącznikach

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 18a, aktów 

delegowanych w odniesieniu do zmiany załączników II i III w celu:

a) dostosowania ich do postępu naukowego lub technicznego;

b) dostosowania ich w rezultacie przyjęcia przez Konferencję Stron 

Protokołu wszelkich zmian do załączników do Protokołu.”;
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3) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 18a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 8 ust. 3 i art. 18, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 

... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. 

Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie 

same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się 

takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 3 i art. 18, może 

zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub 

przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 3 i art. 18 wchodzi 

w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

4) w art. 19 uchyla się ust. 3.

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 

16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 

i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE 

oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/200631

31 Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.



AM\1182554PL.docx 133/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

W celu zapewnienia regularnej aktualizacji rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 

należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

TFUE w odniesieniu do:

– zmiany załącznika VI do tego rozporządzenia w celu zharmonizowania 

klasyfikacji i oznakowania substancji;

– zmiany załącznika VIII w celu dalszej harmonizacji informacji dotyczących 

pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia oraz środków 

profilaktycznych;

– zmiany niektórych przepisów tego rozporządzenia i załączników I–VIII do 

tego rozporządzenia w celu dostosowania ich do postępu technicznego 

i naukowego.

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 37 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy Komisja uzna, że harmonizacja klasyfikacji 

i oznakowania danej substancji jest właściwa, bez nieuzasadnionej 

zwłoki przyjmuje, zgodnie z art. 53a, akty delegowane zmieniające 

załącznik VI poprzez włączenie tej substancji wraz z odpowiednimi 

elementami klasyfikacji i oznakowania do tabeli 3.1 w części 3 

załącznika VI, w stosownych przypadkach wraz ze specyficznymi 

stężeniami granicznymi lub współczynnikami M.

Z zastrzeżeniem tych samych warunków do dnia 31 maja 2015 r. 

dokonuje się odpowiedniego wpisu w tabeli 3.2 znajdującej się w części 

3 załącznika VI.

W przypadku gdy w odniesieniu do harmonizacji klasyfikacji 

i oznakowania substancji jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, 

do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego 

ustępu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 53b.”;
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2) art. 45 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 53a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik VIII w celu dalszej 

harmonizacji informacji dotyczących pomocy w nagłych przypadkach 

zagrożenia zdrowia oraz środków profilaktycznych, po konsultacjach 

z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, takimi jak Europejskie 

Stowarzyszenie Ośrodków Toksykologicznych i Toksykologów 

Klinicznych (EAPCCT) ▌.”;

3) art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 53a, aktów 

delegowanych zmieniających art. 6 ust. 5, art. 11 ust. 3, art. 12 i 14, 

art. 18 ust. 3 lit. b), art. 23, art. 25–29, art. 35 ust. 2 akapit drugi i trzeci 

oraz załączniki I–VIII w celu dostosowania ich do postępu technicznego 

i naukowego, przy należytym uwzględnieniu dalszych zmian w GHS, 

w szczególności wszelkich zmian dokonanych przez ONZ dotyczących 

wykorzystywania informacji o podobnych mieszaninach, oraz mając 

na względzie zmiany w uznanych międzynarodowych programach 

dotyczących chemikaliów oraz danych z baz danych dotyczących 

wypadków.

W przypadku gdy jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do 

aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego ustępu 

ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 53b.”;
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4) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 53a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 37 ust 5, art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1, powierza się Komisji na 

okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy 

przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament 

Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później 

niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 37 ust. 5, art. 45 ust. 4 

i art. 53 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje 

się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym 

w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów 

delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 37 ust. 5, art. 45 ust. 4 

i art. 53 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy 

od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, 

przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 53b

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
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2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 53a ust. 

6. W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po 

powiadomieniu jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji 

o sprzeciwie.”;

Artykuł 53c

Odrębne akty delegowane dla poszczególnych przekazanych uprawnień

Komisja przyjmuje odrębny akt delegowany w odniesieniu do każdego 

z uprawnień przekazanych jej na mocy niniejszego rozporządzenia.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

5) w art. 54 uchyla się ust. 3 i 4.

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 

2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania 

pojazdów silnikowych na stacjach paliw32

32 Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 36.
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W celu zapewnienia spójności z odpowiednimi normami opracowanymi przez 

Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) należy przekazać Komisji uprawnienia 

do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany 

niektórych przepisów dyrektywy 2009/126/WE w celu dostosowania ich do postępu 

technicznego. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych 

Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, 

oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi 

w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów 

delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2009/126/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Dostosowania techniczne

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 8a, aktów 

delegowanych zmieniających art. 4 i 5 w celu dostosowania ich do postępu 

technicznego, gdy jest to niezbędne do zapewnienia spójności z wszelkimi 

odpowiednimi normami opracowanymi przez Europejski Komitet 

Normalizacyjny (CEN).

Przekazanie uprawnień, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie ma 

zastosowania do wydajności wychwytu oparów paliwa ani do stosunku oparów 

do paliwa wyszczególnionych w art. 4 oraz przedziałów czasowych 

określonych w art. 5.”;
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2) dodaje się następujący artykuł:

„Artykuł 8a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż 

dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) uchyla się art. 9.

▌

VI. EUROSTAT

▌

1. Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej 

NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre 

rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych33

33 Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1.
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W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 do rozwoju 

technologicznego i gospodarczego oraz dostosowania klasyfikacji NACE Rev. 2 do 

innych klasyfikacji gospodarczych i społecznych należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 

zmiany załącznika I do tego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 

prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„Akty delegowane i akty wykonawcze”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania, zgodnie z art. 6a, aktów delegowanych zmieniających 

załącznik I w celu uwzględnienia rozwoju technologicznego lub 

gospodarczego lub w celu dostosowania załącznika do innych 

klasyfikacji gospodarczych i społecznych.”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 6a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.



AM\1182554PL.docx 147/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 2, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 2 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) w art. 7 uchyla się ust. 3.

▌
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2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 z dnia 

23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według 

działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/9334

W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 451/2008 do rozwoju 

technologicznego lub gospodarczego oraz dostosowania go do innych klasyfikacji 

gospodarczych i społecznych należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany załącznika 

do tego rozporządzenia. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.

34 Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 65.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 451/2008 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„Akty delegowane i akty wykonawcze”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 6a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik ▌w celu uwzględnienia rozwoju 

technologicznego lub gospodarczego lub dostosowania załącznika do 

innych klasyfikacji gospodarczych i społecznych.

Wykonując to uprawnienie, Komisja zapewnia, aby te akty delegowane 

nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia ani kosztu na państwa 

członkowskie ani na respondentów.”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 6a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 2, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 2 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) w art. 7 uchyla się ust. 3.
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VII. RYNEK WEWNĘTRZNY, PRZEMYSŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MŚP

▌

1. Dyrektywa Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbliżania 

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do paczkowania według 

masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych35

W celu dostosowania dyrektywy 76/211/WE do postępu technicznego należy 

przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do zmiany załączników I i II do tej dyrektywy. Szczególnie ważne 

jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby 

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

35 Dz.U. L 46 z 21.2.1976, s. 1.
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W związku z powyższym w dyrektywie 76/211/EWG wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 6a, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki I i II w celu dostosowania ich do 

postępu technicznego.”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 6a

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 6, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż 

dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

▌

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

▌
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2. Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. 

w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do emisji 

hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń36

W celu dostosowania dyrektywy 2000/14/WE do postępu technicznego należy 

przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do zmiany załącznika III do tej dyrektywy. Szczególnie ważne jest, 

aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 

w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, 

aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

36 Dz.U. L 162 z 3.7.2000, s. 1.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2000/14/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w art. 18 uchyla się ust. 2;

2) art. 18a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 18a

Zmiany w załączniku III

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 18b, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik III w celu dostosowania go do postępu 

technicznego. Te akty delegowane nie mają bezpośredniego wpływu na 

zmierzony poziom mocy akustycznej urządzeń wymienionych w art. 12, 

w szczególności przez włączenie odniesień do właściwych norm 

europejskich.”;

3) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 18b

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 18a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 18a, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 18a wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;
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4) w art. 19 uchyla się lit. b).

▌

3. Dyrektywa 2004/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. 

w sprawie kontroli i weryfikacji dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL)37

W celu przyjęcia niezbędnych dostosowań technicznych do dyrektywy 2004/9/WE 

należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

TFUE:

– w odniesieniu do zmiany tej dyrektywy w celu rozstrzygania sporów 

w zakresie zgodności z DPL;

– w odniesieniu do zmiany formuły potwierdzenia przewidzianej w tej 

dyrektywie;

– w odniesieniu do zmiany załącznika I do tej dyrektywy w celu uwzględnienia 

postępu technicznego.

37 Dz.U. L 50 z 20.2.2004, s. 28.
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Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

W związku z powyższym w dyrektywie 2004/9/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 6a, aktów 

delegowanych zmieniających niniejszą dyrektywę w celu uregulowania 

kwestii, o których mowa w ust. 1. Zmiany w załączniku I nie mogą 

powodować zmiany jego charakteru zakładającego, że służy on 

zapewnianiu wytycznych dotyczących procedur monitorowania 

zgodności z DPL oraz wytycznych dotyczących przeprowadzania 

inspekcji placówek przeprowadzających testy i kontroli badań.”;
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2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 6a

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od 

dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. 

Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie 

same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się 

takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 2, 

może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 

następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie 

wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 2 wchodzi 

w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) w art. 7 uchyla się ust. 3;

4) art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 6a, aktów 

delegowanych zmieniających:

a) formułę, o której mowa w art. 2 ust. 2;

b) załącznik I w celu uwzględnienia postępu technicznego.”;

▌
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4. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, 

zmieniająca dyrektywę 95/16/WE38

W celu uwzględnienia najnowszych zmian należy przekazać Komisji uprawnienia 

do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany 

orientacyjnego wykazu elementów bezpieczeństwa w załączniku V do dyrektywy 

2006/42/WE. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, 

oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi 

w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów 

delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych.

38 Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.
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W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania dyrektywy 2006/42/WE 

należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie niezbędnych 

środków przewidzianych w odniesieniu do maszyn potencjalnie niebezpiecznych. 

Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 

182/2011.

W związku z powyższym w dyrektywie 2006/42/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 2 akapit drugi lit. c) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„.Orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa jest zawarty w załączniku V.”;2)

art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 21a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik V w celu aktualizacji 

orientacyjnego wykazu elementów bezpieczeństwa.”;

3) w art. 9 ust. 3 akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Uwzględniając w należyty sposób wyniki tych konsultacji, Komisja 

przyjmuje niezbędne środki w drodze aktów wykonawczych. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 

3.”;
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4) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 21a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 8 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 1, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 1 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

5) art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011*.

___________________________

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy 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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5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/34/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie wspólnych przepisów dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod 

kontroli metrologicznej39

W celu zapewnienia niezbędnych dostosowań technicznych w dyrektywie 

2009/34/WE należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie 

z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany załączników do tej dyrektywy 

i dostosowania ich do postępu technicznego. Szczególnie ważne jest, aby w czasie 

prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 

poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.

39 Dz.U. L 106 z 28.4.2009, s. 7.
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Jeżeli chodzi o upoważnienie zawarte w art. 5 ust. 3, stanowiące, że państwa 

członkowskie, które przyznały ograniczone zatwierdzenie wzoru WE, muszą 

zwracać się z wnioskiem o dostosowanie załączników I i II do postępu technicznego, 

takie ograniczone zatwierdzenia wzoru WE przestały istnieć. Należy zatem skreślić 

upoważnienie zawarte w art. 5 ust. 3.

W związku z powyższym w dyrektywie 2009/34/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w art. 5 uchyla się ust. 3;

2) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 16a, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki I i II w celu dostosowania ich do 

postępu technicznego.”;
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3) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 16a

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 16, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 16 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

4) uchyla się art. 17.

▌

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. 

w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością 

we Wspólnocie40

40 Dz.U. L 146 z 10.6.2009, s. 1.
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W celu zapewnienia, aby wykaz produktów związanych z obronnością określony 

w załączniku do dyrektywy 2009/43/WE ściśle odpowiadał Wspólnemu wykazowi 

uzbrojenia Unii Europejskiej, należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w zakresie zmiany tego załącznika 

oraz zmiany tej dyrektywy w odniesieniu do okoliczności, w których państwa 

członkowskie mogą zwolnić transfery produktów związanych z obronnością 

z obowiązku uzyskania wcześniejszego zezwolenia. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2009/43/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisja 

jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 13a, aktów 

delegowanych zmieniających ust. 2 w celu uwzględnienia przypadków:

a) kiedy transfer następuje na warunkach, które nie naruszają polityki 

publicznej lub bezpieczeństwa publicznego;

b) kiedy obowiązek uzyskania wcześniejszego zezwolenia stał się 

niewspółmierny z międzynarodowymi zobowiązaniami państw 

członkowskich w następstwie przyjęcia niniejszej dyrektywy;

c) kiedy jest to konieczne dla współpracy międzyrządowej, o której 

mowa w art. 1 ust. 4.”;
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2) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 13

Zmiana załączników

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 13a, aktów 

delegowanych zmieniających wykaz produktów związanych z obronnością 

określony w załączniku, tak by ściśle odpowiadał Wspólnemu wykazowi 

uzbrojenia Unii Europejskiej.”;

W przypadku gdy jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów 

delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma 

zastosowanie procedura przewidziana w art. 13b.”;

3) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 13a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 4 ust. 3 i art. 13, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 

... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. 

Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie 

same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się 

takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i art. 13, może 

zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub 

przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 3 i art. 13 wchodzi 

w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Artykuł 13b

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 13a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

4) uchyla się art. 14.

▌



AM\1182554PL.docx 182/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009 z dnia 

14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych 

wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE41

W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 79/2009 do postępu technicznego 

w zakresie bezpieczeństwa pojazdów napędzanych wodorem należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do uzupełnienia tego rozporządzenia o wymagania techniczne 

dotyczące takich pojazdów, jak również o przepisy administracyjne, wzory 

dokumentów administracyjnych i modele znakowania. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.

41 Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 32.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 79/2009 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Przekazanie uprawnień

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 12a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzania w świetle 

postępu technicznego poprzez ustanowienie:

a) szczegółowych przepisów dotyczących procedur badań określonych 

w załącznikach II–V;

b) szczegółowych przepisów dotyczących wymagań odnoszących się do 

montażu części i instalacji wodorowych określonych w załączniku VI;

c) szczegółowych przepisów dotyczących wymagań odnoszących się 

do bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania części i instalacji 

wodorowych, określonych w art. 5;



AM\1182554PL.docx 184/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

d) specyfikacji dla wymagań dotyczących dowolnego z poniższych 

punktów:

(i) stosowanie czystego wodoru lub mieszanki wodoru i gazu 

ziemnego/biometanu;

(ii) nowe formy przechowywania lub wykorzystywania wodoru;

(iii) ochrona pojazdów w przypadku zderzenia w odniesieniu do 

szczelności części i instalacji wodorowych;

(iv) wymagania dotyczące bezpieczeństwa instalacji zintegrowanych, 

obejmujące co najmniej wykrywanie przecieków i wymagania 

dotyczące gazu upuszczanego z obiegu;

(v) izolacja elektryczna i bezpieczeństwo elektryczne;

e) przepisów administracyjnych w zakresie homologacji typu WE 

pojazdów, w odniesieniu do napędu wodorowego oraz części i instalacji 

wodorowych;
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f) przepisów dotyczących informacji, które mają być przekazywane przez 

producentów dla celów homologacji typu i kontroli, o których mowa 

w art. 4 ust. 4 i 5;

g) szczegółowych przepisów dotyczących oznakowania lub innych 

sposobów jednoznacznego i szybkiego identyfikowania pojazdów 

napędzanych wodorem, o których mowa w załączniku VI pkt 16;

oraz

h) innych środków niezbędnych dla stosowania niniejszego 

rozporządzenia.”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 12a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 12, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) uchyla się art. 13.
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8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty 

budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające 

w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE 

i 2004/18/WE42

42 Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.
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W celu dostosowania dyrektywy 2009/81/WE do szybkiego postępu technicznego 

i gospodarczego oraz zmian regulacyjnych należy przekazać Komisji uprawnienia 

do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany wartości 

progowych zamówień, aby dostosować je do wartości określonych w dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE43, wprowadzić zmiany 

w odniesieniach do Wspólnego Słownika Zamówień (nomenklatura CPV) 

oraz wprowadzić zmiany niektórych numerów odnoszących się do nomenklatury 

CPV i procedur dokonywania odniesień w ogłoszeniach do niektórych pozycji 

nomenklatury CPV. Mając na względzie, że szczegóły techniczne i charakterystyki 

urządzeń do odbioru elektronicznego należy aktualizować zgodnie z postępem 

technologicznym, konieczne jest również powierzenie Komisji uprawnień w zakresie 

zmiany szczegółów technicznych i charakterystyk urządzeń do odbioru 

elektronicznego. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych 

Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 

konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 
2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
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W związku z powyższym w dyrektywie 2009/81/WE wprowadza się następujące 

zmiany:
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1) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 66a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat 

od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące 

przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem 

okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub 

Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 2, 

może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 

następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie 

wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 2 

wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada 

nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego 

aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem 

tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 66b

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
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2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 66a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

2) w art. 67 uchyla się ust. 3 i 4.

3) w art. 68 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 66a, aktów 

delegowanych zmieniających progi, o których mowa w akapicie 

pierwszym.”;

b) dodaje się następujący akapit:

„W przypadku gdy zachodzi konieczność skorygowania progów, 

o której mowa w akapicie pierwszym, a ograniczenia czasowe nie 

pozwalają na zastosowanie procedury określonej w art. 66a, i jest to 

zatem uzasadnione pilną potrzebą, do aktów delegowanych 

przyjmowanych na podstawie niniejszego ustępu ma zastosowanie 

procedura przewidziana w art. 66b.”;
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4) art. 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 66a, aktów 

delegowanych zmieniających:

a) numery odnoszące się do nomenklatury CPV określone 

w załącznikach I i II, o ile nie skutkuje to zmianą zakresu 

przedmiotowego niniejszej dyrektywy, oraz procedury 

dokonywania odniesień w ogłoszeniach do konkretnych pozycji 

nomenklatury CPV w ramach kategorii usług wymienionych 

w tych załącznikach;

b) szczegóły i właściwości techniczne urządzeń do elektronicznego 

przesyłania danych, o których mowa w załączniku VIII lit. a), f) 

i g).”.

▌

VIII. SPRAWIEDLIWOŚĆ I KONSUMENCI

1. Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie 

wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy 

bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, 

i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 

16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)44

44 Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1.
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W celu uwzględnienia postępu technicznego, zmian w międzynarodowych 

przepisach lub specyfikacjach oraz nowych wyników badań należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do dokonywania zmian natury ściśle technicznej w załączniku I do 

dyrektywy 92/85/EWG ▌. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.

Zgodnie z decyzją z dnia 22 lipca 2003 r. w przygotowywaniu, wykonywaniu 

oraz ocenie działań w dziedzinach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy 

Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

w Miejscu Pracy.
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W związku z powyższym w dyrektywie 92/85/EWG wprowadza się następujące 

zmiany:

1) ▌art. 13 ▌otrzymuje brzmienie:

„▌Artykuł 13

Zmiany w załączniku I

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 13a, aktów 

delegowanych w celu dokonywania zmian natury ściśle 

technicznej w załączniku I ▌, aby uwzględnić postęp techniczny, 

zmiany w międzynarodowych przepisach lub specyfikacjach oraz 

nowe wyniki badań.

Jeżeli w należycie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach 

związanych z możliwymi w najbliższej przyszłości bezpośrednimi 

i poważnymi zagrożeniami dla fizycznego zdrowia 

i bezpieczeństwa pracowników i innych osób, ze względu na 

szczególnie pilną potrzebę konieczne jest podjęcie działania 

w bardzo krótkim czasie, do aktów delegowanych przyjmowanych 

na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura 

przewidziana w art.13b.”;
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2) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 13a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 13, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 13b

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 13a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.
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2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 

87/102/EWG45

W celu zaktualizowania dyrektywy 2008/48/WE należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 

zmiany tej dyrektywy w celu ustanowienia dodatkowych założeń do obliczania 

rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania lub w celu zmodyfikowaniu założeń już 

istniejących. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 

konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

45 Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 66.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2008/48/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W razie potrzeby do obliczania rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania można przyjąć dodatkowe założenia określone 

w załączniku I.

Jeżeli założenia określone w niniejszym artykule i w części II załącznika 

I nie wystarczają do obliczania rzeczywistej rocznej stopy 

oprocentowania w sposób jednolity lub nie są już dostosowane do 

sytuacji handlowej na rynku, Komisja jest uprawniona do przyjmowania, 

zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych zmieniających niniejszy artykuł 

i część II załącznika I w celu określenia dodatkowych niezbędnych 

założeń do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania lub 

w celu zmodyfikowania założeń już istniejących.”;
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2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 24a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 19 ust. 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 19 ust. 5, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 19 ust. 5 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) uchyla się art. 25.



AM\1182554PL.docx 206/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

IX MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

▌

1. Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych 

procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych46

W celu dostosowania dyrektywy 95/50/WE do postępu naukowego i technicznego 

należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

TFUE w odniesieniu do zmiany załączników do tej dyrektywy, w szczególności po 

to, aby uwzględnić zmiany dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady47. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, 

oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi 

w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów 

delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych.

46 Dz.U. L 249 z 17.10.1995, s. 35.
47 Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. 

w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, 
s. 13).
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W związku z powyższym w dyrektywie 95/50/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 9a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9a

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 9aa, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki w celu dostosowania ich do postępu 

naukowego i technicznego w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą, 

w szczególności w celu uwzględnienia zmian dyrektywy 2008/68/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady*.

___________________________

* Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów 

niebezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13).”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 9aa

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 9a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9a, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9a wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) uchyla się art. 9b.

▌
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2. Dyrektywa 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. 

ustanawiająca wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków 

i uchylająca dyrektywę Rady 93/75/EWG48

W celu dostosowania dyrektywy 2002/59/WE do zmian prawa unijnego 

i międzynarodowego oraz doświadczeń zdobytych w ramach jej wykonywania 

należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

TFUE w zakresie zmiany:

– odniesień do aktów unijnych i aktów Międzynarodowej Organizacji Morskiej 

(IMO), które to odniesienia są zawarte w tej dyrektywie, w celu dostosowania 

ich do przepisów unijnych lub przepisów prawa międzynarodowego;

– niektórych definicji zawartych w tej dyrektywie, w celu dostosowania ich 

do przepisów unijnych lub przepisów prawa międzynarodowego;

– załączników I, III i IV do tej dyrektywy, w świetle postępu technicznego 

oraz doświadczeń zdobytych w ramach wykonywania tej dyrektywy.

48 Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 10.
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Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

W związku z powyższym w dyrektywie 2002/59/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 27

Zmiany

1. W ramach zakresu stosowania niniejszej dyrektywy określonego w art. 

2 Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 27a, aktów 

delegowanych zmieniających odniesienia do aktów unijnych i aktów 

IMO, które to odniesienia są zawarte w niniejszej dyrektywie, 

oraz zmieniających definicje zawarte w art. 3 i załączniki w celu 

dostosowania ich do przepisów unijnych lub przepisów prawa 

międzynarodowego, które zostały przyjęte lub zmienione lub które 

weszły w życie ▌.
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2. W ramach zakresu stosowania niniejszej dyrektywy określonego w art. 

2 Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 27a, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki I, III i IV w świetle postępu 

technicznego oraz doświadczeń zdobytych w ramach wykonywania 

niniejszej dyrektywy ▌.”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 27a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 27, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 27, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 27 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) uchyla się art. 28.

3. Rozporządzenie (WE) nr 2099/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

5 listopada 2002 r. ustanawiające Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania 

Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) i zmieniające rozporządzenia 

dotyczące bezpieczeństwa na morzu i zapobiegania zanieczyszczeniom morza przez 

statki49

49 Dz.U. L 324 z 29.11.2002, s. 1.
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W celu uaktualnienia wykazu aktów unijnych odnoszących się do Komitetu ds. 

Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniom Morza przez Statki (COSS), 

zawartego w rozporządzeniu (WE) nr 2099/2002, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w zakresie zmiany 

tego rozporządzenia, w celu włączenia odniesienia do aktów unijnych, które 

przyznają COSS uprawnienia i które weszły w życie. Szczególnie ważne jest, 

aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 

w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, 

aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.



AM\1182554PL.docx 216/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 2099/2002 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w art. 3 uchyla się ust. 3;

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7

Uprawnienia Komitetu COSS oraz zmiany

COSS wykonuje swoje uprawnienia przyznane mu na mocy obowiązujących 

morskich przepisów unijnych.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 7a, aktów 

delegowanych zmieniających art. 2 pkt 2, w celu włączenia odniesienia do 

aktów unijnych przyznających uprawnienia COSS, które to akty weszły 

w życie po przyjęciu niniejszego rozporządzenia.”;
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3) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 7a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 7, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż 

dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.
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4. Dyrektywa 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. 

w sprawie szczególnych wymogów stateczności dotyczących statków pasażerskich 

typu ro-ro50

W celu dostosowania dyrektywy 2003/25/WE do postępu technicznego, do zmian 

na poziomie międzynarodowym oraz do doświadczeń zdobytych w ramach jej 

wykonywania należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany załączników do tej dyrektywy. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

50 Dz.U. L 123 z 17.5.2003, s. 22.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2003/25/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Zmiana załączników

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki w celu uwzględnienia zmian na 

poziomie międzynarodowym, w szczególności w ramach IMO, oraz w celu 

poprawy efektywności niniejszej dyrektywy w świetle doświadczeń i postępu 

technicznego.”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 10a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych, 

o których mowa w art. 10, podlega warunkom określonym w niniejszym 

artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.



AM\1182554PL.docx 223/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 10 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) uchyla się art. 11.



AM\1182554PL.docx 224/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

5. Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. 

w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych 

pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę 

Rady 76/914/EWG51

W celu dostosowania dyrektywy 2003/59/WE do postępu naukowego i technicznego 

należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

TFUE w odniesieniu do zmiany załączników I i II do tej dyrektywy. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby 

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

51 Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 4.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2003/59/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Dostosowanie do postępu naukowego i technicznego

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 11a, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki I i II w celu dostosowania ich do 

postępu naukowego i technicznego.”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 11a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 11, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) uchyla się art. 12.

▌
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6. Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu 

do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych52

W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 785/2004 do ewolucji prawa 

międzynarodowego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany niektórych wartości w tym 

rozporządzeniu, w świetle zmian w umowach międzynarodowych. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby 

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

52 Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 1.



AM\1182554PL.docx 229/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 785/2004 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 8a, aktów 

delegowanych zmieniających wartości, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 

niniejszego artykułu, jeżeli taka konieczność wynika ze zmian 

w odpowiednich umowach międzynarodowych.”;

2) art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 8a, aktów 

delegowanych zmieniających wartości, o których mowa w ust. 1 

niniejszego artykułu, jeżeli taka konieczność wynika ze zmian 

w odpowiednich umowach międzynarodowych.”;
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3) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 8a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 6 ust. 5 i art. 7 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od 

dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące 

przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem 

okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub 

Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 5 i art. 7 ust. 2, 

może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 

następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie 

wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 5 i art. 7 ust. 2 wchodzi 

w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

4) w art. 9 uchyla się ust. 3.
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7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 789/2004 z dnia 

21 kwietnia 2004 r. w sprawie transferu statków towarowych i pasażerskich 

z jednego rejestru do drugiego wewnątrz Wspólnoty i uchylające rozporządzenie 

Rady (EWG) nr 613/9153

W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 789/2004 do zmian na poziomie 

międzynarodowym, w szczególności w Międzynarodowej Organizacji Morskiej, 

oraz w celu poprawy skuteczności tego rozporządzenia w świetle doświadczeń 

i postępu technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania 

aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany niektórych definicji w tym 

rozporządzeniu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych 

Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 

konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

53 Dz.U. L 138 z 30.4.2004, s. 19.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 789/2004 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w art. 7 uchyla się ust. 3;

2) art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach zakresu niniejszego rozporządzenia, który to zakres 

określono w art. 3, Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie 

z art. 9a, aktów delegowanych zmieniających definicje zawarte w art. 2 

w celu uwzględnienia zmian na poziomie międzynarodowym, 

w szczególności w ramach IMO, oraz w celu poprawy skuteczności 

niniejszego rozporządzenia w świetle doświadczeń i postępu 

technicznego ▌.”;
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3) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 9a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 9 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9 ust. 1, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9 ust. 1 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.

▌

8. Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. 

w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych 

drogach wodnych we Wspólnocie54

54 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 152.



AM\1182554PL.docx 238/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

W celu dostosowania dyrektywy 2005/44/WE do postępu technicznego oraz w celu 

uwzględnienia doświadczeń zdobytych w ramach jej wykonywania należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do zmiany załączników I i II do tej dyrektywy. Szczególnie ważne 

jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby 

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2005/44/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Zmiany w załącznikach I i II

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki I i II, w świetle doświadczeń 

zdobytych w ramach wykonywania niniejszej dyrektywy oraz w celu 

dostosowania tych załączników do postępu technicznego.”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 10a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 10, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 10 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) w art. 11 uchyla się ust. 4.
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9. Dyrektywa 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 

2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów55

W celu aktualizacji środków technicznych niezbędnych do zapewnienia regularnej 

ochrony portów należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany załączników I–IV do dyrektywy 

2005/65/WE. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, 

oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi 

w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów 

delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co 

eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać 

udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem 

aktów delegowanych.

55 Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 28.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2005/65/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Zmiany w załącznikach I–IV

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 14a, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki I–IV w celu dostosowania ich do 

doświadczeń zdobytych w ramach ich wykonywania, z wyłączeniem 

poszerzania zakresu niniejszej dyrektywy.

W przypadku gdy w odniesieniu do zmian niezbędnych do dostosowania 

załączników I–IV jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów 

delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma 

zastosowanie procedura przewidziana w art. 14b.”;

2) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 14a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 14, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 14, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 14 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
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Artykuł 14b 

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) uchyla się art. 15.
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10. Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników 

lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty 

i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości 

przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 

2004/36/WE56

W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 do postępu naukowego i 

technicznego oraz doprecyzowania stosowanych procedur należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 

zmiany załącznika do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia tego rozporządzenia 

o szczegółowe zasady dotyczące niektórych procedur. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.

56 Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15.



AM\1182554PL.docx 248/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 2111/2005 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wspólne kryteria nałożenia zakazu wykonywania przewozów na 

przewoźnika lotniczego, oparte na odpowiednich normach 

bezpieczeństwa (dalej zwane »wspólnymi kryteriami«), określone są 

w załączniku.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 14a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik w celu zmodyfikowania 

wspólnych kryteriów, by uwzględnić rozwój naukowy i techniczny.”;

2) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Szczegółowe zasady

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 14a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez 

określenie szczegółowych zasad dotyczących procedur, o których mowa 

w niniejszym rozdziale, uwzględniając w należyty sposób potrzebę szybkiego 

podejmowania decyzji w kontekście uaktualniania wspólnotowego wykazu.
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W przypadku gdy w odniesieniu do środków, o których mowa w akapicie 

pierwszym, jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów 

delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma 

zastosowanie procedura przewidziana w art. 14b.”;

3) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 14a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 3 ust 2 i art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia … 

[data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. 

Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie 

same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się 

takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i art. 8, może 

zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub 

przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 8 wchodzi 

w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie jednego miesiąca od przekazania tego 

aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem 

tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o jeden 

miesiąc z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 14b 

Tryb pilny

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;
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4) w art. 15 uchyla się ust. 4.

▌

11. Rozporządzenie (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

15 lutego 2006 r. w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu 

zarządzania bezpieczeństwem oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

3051/9557

W celu aktualizacji przepisów dotyczących wdrożenia Międzynarodowego kodeksu 

zarządzania bezpieczeństwem należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany załącznika II 

do rozporządzenia (WE) nr 336/2006.Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.

57 Dz.U. L 64 z 4.3.2006, s. 1.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 336/2006 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia, który to 

zakres określono w art. 3, Komisja jest uprawniona do przyjmowania, 

zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych zmieniających załącznik II 

w celu uwzględnienia zmian na poziomie międzynarodowym, 

w szczególności w ramach IMO, lub w celu poprawy skuteczności 

niniejszego rozporządzenia w świetle doświadczeń zdobytych w ramach 

jego wykonywania.”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 11a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 11 ust. 2, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.



AM\1182554PL.docx 255/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 11 ust. 2 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

▌
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3) w art. 12 uchyla się ust. 3.

12. Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 

r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych58

W celu dostosowania dyrektywy 2008/68/WE do postępu technicznego i naukowego 

należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

TFUE w odniesieniu do zmiany załączników do tej dyrektywy. Szczególnie ważne 

jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby 

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

58 Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2008/68/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 8a, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki w celu uwzględnienia zmian 

w ADR, RID i ADN, w szczególności odnoszących się do postępu 

naukowego i technicznego, w tym związanych z zastosowaniem 

technologii w zakresie śledzenia ruchu i pochodzenia ▌.”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 8a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 8 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 1, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 1 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) w art. 9 uchyla się ust. 3.

▌
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13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji 

i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich59

W celu dostosowania dyrektywy 2009/15/WE do zmian w stosownych instrumentach 

międzynarodowych oraz zmodyfikowania maksymalnych kwot wypłacanych 

poszkodowanym stronom w ramach odszkodowania należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 

zmiany tej dyrektywy, po to by:

– uwzględnić kolejne zmiany niektórych konwencji międzynarodowych 

i związanych z nimi protokołów, kodeksów i rezolucji, które weszły w życie;

– dokonać zmiany niektórych kwot w niej wymienionych.

59 Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 47.
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Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

W związku z powyższym w dyrektywie 2009/15/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 5a

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 7 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 ust. 1, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 ust. 1 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;
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2) w art. 6 uchyla się ust. 3;

3) art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 5a, aktów 

delegowanych zmieniających niniejszą dyrektywę, z wyłączeniem 

poszerzania jej zakresu stosowania, w celu:

a) uwzględnienia, do celów niniejszej dyrektywy, kolejnych zmian 

międzynarodowych konwencji i związanych z nimi protokołów, 

kodeksów i rezolucji, o których mowa w art. 2 lit. d), art. 3 ust. 1 

i art. 5 ust. 2 i które weszły w życie;

b) zmiany kwot wymienionych w art. 5 ust. 2 lit. b) ppkt (ii) oraz 

(iii).”.

▌
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14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 

23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji 

dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach60

W celu uzupełnienia rozporządzenia (WE) nr 391/2009 oraz dostosowania go do 

zmian w prawie międzynarodowym należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do:

– zmiany minimalnych kryteriów określonych w załączniku I do tego 

rozporządzenia, z uwzględnieniem w szczególności stosownych decyzji IMO;

– uzupełnienia tego rozporządzenia o kryteria służące do pomiaru skuteczności 

reguł i procedur oraz działalności uznanych organizacji w zakresie 

bezpieczeństwa klasyfikowanych przez nie statków i zapobiegania 

zanieczyszczaniu powodowanemu przez te statki, ze szczególnym 

uwzględnieniem danych opracowanych w ramach memorandum paryskiego 

w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu lub w ramach innych 

podobnych porozumień;

60 Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 11.
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– uzupełnienia tego rozporządzenia o kryteria służące do określenia, kiedy 

działalność taką należy uznać za stanowiącą niedopuszczalne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa lub środowiska, które to kryteria mogą uwzględniać 

szczególne okoliczności mające wpływ na organizacje mniejszej wielkości lub 

organizacje wysoko wyspecjalizowane;

– uzupełnienia tego rozporządzenia o szczegółowe przepisy dotyczące grzywien 

i okresowych kar pieniężnych oraz wycofania uznania organizacji 

dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach.

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 391/2009 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) w art. 12 uchyla się ust. 4;

2) art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 14a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik I, z wyłączeniem poszerzania 

jego zakresu, w celu aktualizacji minimalnych kryteriów tam 

ustanowionych, uwzględniając w szczególności stosowne decyzje 

IMO.”;

3) art. 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie 

z art. 14a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez 

ustanowienie:
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a) kryteriów służących do pomiaru skuteczności reguł i procedur 

oraz działalności uznanych organizacji w zakresie bezpieczeństwa 

klasyfikowanych przez nie statków i zapobiegania 

zanieczyszczaniu powodowanemu przez te statki, 

z uwzględnieniem w szczególności danych opracowanych w 

ramach memorandum paryskiego w sprawie kontroli 

przeprowadzanej przez państwo portu lub w ramach innych 

podobnych porozumień;

b) kryteriów służących do określenia, kiedy działalność taką należy 

uznać za stanowiącą niedopuszczalne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa lub środowiska, które to kryteria mogą 

uwzględniać szczególne okoliczności mające wpływ na organizacje 

mniejszej wielkości lub organizacje wysoko wyspecjalizowane.

2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 14a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez 

ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących nakładania 

grzywien i okresowych kar pieniężnych zgodnie z art. 6 oraz, jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, przepisów dotyczących wycofania uznania 

organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach, zgodnie 

z art. 7.”;
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4) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 14a

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 i 2, powierza się Komisji na okres 

pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące 

przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem 

okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub 

Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 

i 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 

następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie 

wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 i 2 

wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada 

nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego 

aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem 

tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.

15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 

23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na 

morskich drogach wodnych z tytułu wypadków61

W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 392/2009 do innych przepisów prawa 

unijnego i międzynarodowego należy przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do:

61 Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 24.
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– zmiany załącznika I do tego rozporządzenia, aby uwzględnić zmiany 

postanowień Konwencji ateńskiej z 1974 r. w sprawie przewozu morzem 

pasażerów i ich bagażu, zmienionej protokołem z 2002 r.;

– zmiany granic odpowiedzialności określonych w załączniku I do tego 

rozporządzenia dla statków klasy B, o których mowa w art. 4 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE62;

– zmiany załącznika II do tego rozporządzenia w celu uwzględnienia zmian w 

wytycznych IMO.

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

62 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (Dz.U. L 163 
z 25.6.2009, s. 1).
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 392/2009 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Zmiana załączników

1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 9a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik I do niniejszego rozporządzenia 

poprzez włączenie zmian granic odpowiedzialności ustanowionych 

w art. 3 ust. 1, art. 4a ust. 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 konwencji ateńskiej 

w celu uwzględnienia decyzji podjętych na mocy art. 23 tej konwencji.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia, do dnia 31 grudnia 2016 r., 

na podstawie odpowiedniej oceny skutków, aktów delegowanych 

zgodnie z art. 9a w zakresie zmiany określonych w załączniku I do 

niniejszego rozporządzenia granic odpowiedzialności dla statków klasy 

B, o których mowa w  art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/45/WE*, z uwzględnieniem ▌wpływu na ceny biletów i zdolność 

rynku do uzyskania przystępnego ubezpieczenia na poziomie 

wymaganym w ramach polityki umacniania praw pasażerów, jak również 

sezonowości niektórych połączeń.
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2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 9a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik II w celu uwzględnienia zmian 

wytycznych IMO.

___________________________

* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 

6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków 

pasażerskich (Dz.U. L 163 z 25.6.2009, s. 1).”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 9a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 9 ust. 1 i 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... 

[data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. 

Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie 

same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się 

takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) uchyla się art. 10.

▌
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X. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

▌

1. Rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych63

Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 141/2000, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do uzupełnienia tego rozporządzenia o definicje „podobnego produktu 

leczniczego” i „wyższości klinicznej”. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.

63 Dz.U. L 18 z 22.1.2000, s. 1.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 141/2000 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10b, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia 

o definicje »podobnego produktu leczniczego« i »wyższości 

klinicznej«.”;

2) w art. 10a uchyla się ust. 3;

3) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 10b

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 8 ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8 ust. 4, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 ust. 4 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.
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2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. 

w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG64

Aby osiągnąć cele określone w dyrektywie 2001/18/WE, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 

zmiany załączników do tej dyrektywy oraz uzupełnienia jej o:

– kryteria zastosowania odstępstwa i wymagania dotyczące informacji, które 

należy przedstawić, zgłaszając wprowadzenie do obrotu określonych rodzajów 

organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO);

– minimalne progi, poniżej których produkty, w których nie można wykluczyć 

obecności ubocznych lub nieuniknionych technicznie śladowych ilości 

zatwierdzonych GMO, nie będą musiały być etykietowane jako GMO;

– progi niższe niż 0,9 %, poniżej których wymagań dotyczących etykietowania 

określonych w dyrektywie nie stosuje się do produktów zawierających śladowe 

ilości GMO, przeznaczonych do bezpośredniego przetwarzania;

64 Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.
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– specjalne wymagania dotyczące etykietowania GMO, których nie wprowadza 

się do obrotu w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2001/18/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawiona do przyjmowania, zgodnie z art. 29a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez 

ustanowienie kryteriów i wymagań dotyczących informacji, o których 

mowa w ust. 1, jak również odpowiednich wymagań dotyczących 

skróconego opisu dokumentacji, po konsultacji z właściwym Komitetem 

Naukowym. Kryteria i wymagania dotyczące informacji zapewniają 

wysoki stopień bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego i środowiska 

naturalnego oraz opierają się na dostępnych dowodach naukowych 

dotyczących takiego bezpieczeństwa i na doświadczeniach uzyskanych 

podczas uwalniania porównywalnych GMO.”;
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przed przyjęciem aktów delegowanych zgodnie z ust. 2 Komisja 

udostępnia ich projekty do wiadomości publicznej. Opinia 

publiczna może zgłaszać Komisji uwagi w terminie 60 dni. 

Komisja przesyła wszelkie takie uwagi wraz z ich analizą 

ekspertom, o których mowa w art. 29a ust. 4.”;

2) w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 29a, 

aktów delegowanych – w odniesieniu do produktów, w których nie 

można wykluczyć obecności ubocznych lub nieuniknionych 

technicznie śladowych ilości zatwierdzonych GMO – w celu 

uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez ustanowienie 

minimalnych progów zawartości, poniżej których produkty te nie 

będą musiały być etykietowane zgodnie z ust. 1 niniejszego 

artykułu. Poziomy progów ustanawia się w zależności od danego 

produktu.”;
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b) ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 29a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez 

ustanowienie progów, o których mowa w akapicie pierwszym 

niniejszego ustępu.”;

3) art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 29a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik IV poprzez ustanowienie 

szczegółowych wymogów dotyczących etykietowania, o których mowa 

w ust. 1, bez powielania obowiązujących przepisów prawodawstwa 

unijnego dotyczącego etykietowani lub bez wprowadzania niespójności 

w stosunku do tych przepisów  . Należy uwzględnić przy tym, 

w odpowiednich przypadkach, przyjęte zgodnie z prawodawstwem 

unijnym przepisy państw członkowskich dotyczące etykietowania.”;
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4) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 27

Dostosowanie załączników do postępu technicznego

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 29a, aktów 

delegowanych zmieniających sekcje C i D w załączniku II, załączniki III–VI 

oraz sekcję C w załączniku VII w celu dostosowania ich do postępu 

technicznego.”;

5) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 29a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 16 ust. 2, art. 21 ust. 2 i 3, art. 26 ust. 2 i art. 27, powierza się 

Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy 

przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament 

Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później 

niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16 ust. 2, art. 21 ust. 2 i 3, 

art. 26 ust. 2 i art. 27, może zostać w dowolnym momencie odwołane 

przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje 

się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym 

w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów 

delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 16 ust. 2, art. 21 ust. 2 i 3, 

art. 26 ust. 2 i art. 27 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy 

od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, 

przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;
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6) w art. 30 uchyla się ust. 3.

3. Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. 

w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych 

stosowanych u ludzi65

Aby osiągnąć cele określone w dyrektywie 2001/83/WE, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do:

– zmiany tej dyrektywy w odniesieniu do jednego z warunków, który muszą 

spełniać homeopatyczne produkty lecznicze, aby mogły skorzystać ze 

specjalnej, uproszczonej procedury rejestracji, o ile jest to uzasadnione w 

świetle najnowszych dowodów naukowych;

– zmiany tej dyrektywy w odniesieniu do rodzajów działań, które uważa się 

za wytwarzanie substancji czynnych wykorzystywanych jako materiały 

wyjściowe, w celu uwzględnienia postępu naukowo-technicznego;

65 Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67.
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– zmiany załącznika I do tej dyrektywy w celu uwzględnienia postępu naukowo-

technicznego;

▌

– uzupełnienia tej dyrektywy poprzez określenie zasad i wytycznych dobrej 

praktyki wytwarzania produktów leczniczych.

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2001/83/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 14 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 121a, aktów 

delegowanych zmieniających tiret trzecie w akapicie pierwszym, o ile jest to 

uzasadnione w świetle najnowszych dowodów naukowych.”;

▌

2) art. 46a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 121a, aktów 

delegowanych zmieniających ust. 1 w celu uwzględnienia postępu 

naukowo-technicznego.”;

3) art. 47 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 121a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez określenie 

zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania produktów leczniczych, 

o których to zasadach i wytycznych mowa w art. 46 lit. f).”;
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4) art. 120 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 120

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 121a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik I w celu uwzględnienia postępu 

naukowo-technicznego.”;

5) w art. 121 uchyla się ust. 2a;

6) art. 121a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 121a

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 14 ust. 1, art. 22b, art. 23b, art. 46a, art. 47, art. 52b, art. 54a i art. 

120, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż 

dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 14 ust. 1, art. 22b, art. 

23b, art. 46a, art. 47, art. 52b, art. 54a i art. 120, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 14 ust. 1, art. 22b, art. 23b, 

art. 46a, art. 47, art. 52b, art. 54a i art. 120 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”.

▌
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4. Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. 

w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych66

Aby osiągnąć cele określone w dyrektywie 2002/32/WE, należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 

zmiany załączników I i II do tej dyrektywy, aby dostosować je do postępu 

technicznego, oraz w odniesieniu do uzupełnienia dyrektywy o kryteria 

dopuszczalności procesu detoksykacji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.

66 Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2002/32/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w art. 7 ust. 2 akapity pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„2. Decyzję w sprawie zmiany załączników I i II podejmuje się w trybie 

natychmiastowym. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie 

z art. 10a, aktów delegowanych zmieniających te załączniki.

W przypadku gdy w odniesieniu do tych zmian jest to uzasadnione 

szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych przyjmowanych na 

podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana 

w art. 10b.

Państwo członkowskie może utrzymać wprowadzone środki do czasu 

podjęcia jakiejkolwiek decyzji przez Komisję.”;
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2) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, 

aktów delegowanych zmieniających załączniki I i II w celu 

dostosowania ich do postępu naukowego i technicznego.

W przypadku gdy w odniesieniu do tych zmian jest to uzasadnione 

szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych 

przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma 

zastosowanie procedura przewidziana w art. 10b.”;

b) ust. 2 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 10a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez 

zdefiniowanie kryteriów dopuszczalności procesu detoksykacji 

jako uzupełnienie kryteriów dotyczących produktów 

przeznaczonych do żywienia zwierząt, które to produkty poddano 

takim procesom.”;
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3) dodaje się następujące artykuły ▌:

„Artykuł 10a

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2, powierza się Komisji na okres pięciu 

lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące 

przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem 

okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub 

Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 

i 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 

następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie 

wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 

wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada 

nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego 

aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem 

tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 10b

1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą 

w życie niezwłocznie i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony 

sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
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2. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu 

delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10a ust. 6. 

W takim przypadku Komisja uchyla akt natychmiast po powiadomieniu 

jej przez Parlament Europejski lub Radę o decyzji o sprzeciwie.

___________________________

* Dz.U. 123 z 12.5.2016. s. 1.”;

4) w art. 11 uchyla się ust. 3 i 4.

▌

5. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa 

żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 

ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności67

67 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
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Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w zakresie 

zmiany tego rozporządzenia odnośnie do liczby i nazw paneli naukowych oraz 

w zakresie uzupełnienia tego rozporządzenia o procedurę, którą powinien stosować 

Urząd wobec wniosków o wydanie opinii naukowej, o kryteria włączania do wykazu 

właściwych organizacji wskazanych przez państwa członkowskie, ustalenia 

dotyczące określania zharmonizowanych wymagań jakościowych oraz przepisy 

finansowe regulujące wsparcie finansowe.

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 28 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 57a i na wniosek 

Urzędu, aktów delegowanych zmieniających akapit pierwszy w zakresie liczby 

i nazw paneli naukowych, w świetle rozwoju naukowego i technicznego.”;

2) art. 29 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W celu zastosowania niniejszego artykułu Komisja, po konsultacji 

z Urzędem, przyjmuje:

a) zgodnie z art. 57a akty delegowane w celu uzupełnienia 

niniejszego rozporządzenia poprzez ustanowienie procedury, którą 

powinien stosować Urząd w odniesieniu do wniosków o wydanie 

opinii naukowej;



AM\1182554PL.docx 304/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

b) akty wykonawcze ustanawiające wytyczne odnoszące się do oceny 

naukowej substancji, produktów lub procesów, które według 

ustawodawstwa Unii podlegają systemowi wydawania uprzednio 

zgody lub wpisywania do wykazu pozytywnego, w szczególności 

w przypadkach, gdy ustawodawstwo Unii wymaga lub zezwala, 

aby wnioskodawca przedstawiał w tym celu dokumenty. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa 

w art. 58 ust. 2.”;

3) art. 36 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 57a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez 

ustanowienie kryteriów włączania instytutów do wykazu właściwych 

organizacji wskazanych przez państwa członkowskie, ustaleń dotyczących 

określania zharmonizowanych wymagań jakościowych i przepisów 

finansowych regulujących wsparcie finansowe.”;
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4) w rozdziale V tytuł sekcji 1 otrzymuje brzmienie:

„SEKCJA 1 

WYKONYWANIE PRZEKAZANYCH UPRAWNIEŃ, PROCEDURA 

KOMITETOWA ORAZ PROCEDURA MEDIACYJNA ”;

5) po tytule sekcji 1 dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 57a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 28 ust 4, art. 29 ust. 6 i art. 36 ust. 3, powierza się Komisji na 

okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy 

przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament 

Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później 

niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 28 ust. 4, art. 29 ust. 6 

i art. 36 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje 

się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w 

tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów 

delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 28 ust. 4, art. 29 ust. 6 

i art. 36 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy 

od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, 

przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

6) w art. 58 uchyla się ust. 3.

▌

6. Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów 

paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie 

i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE68

68 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24.
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Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003, należy 

przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w celu uzupełnienia tego rozporządzenia poprzez ustanowienie systemu opracowania 

i przydzielania niepowtarzalnych identyfikatorów GMO. Szczególnie ważne jest, aby 

w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym 

na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Niepowtarzalne identyfikatory

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 9a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez 

ustanowienie i dostosowanie systemu opracowania i przydzielania 

niepowtarzalnych identyfikatorów GMO, z uwzględnieniem rozwoju sytuacji 

na forach międzynarodowych.”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 9a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 8, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 8 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) w art. 10 uchyla się ust. 2;

4) w art. 13 uchyla się ust. 2.
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7. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt69

Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003, należy 

przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do zmiany załączników I–IV do tego rozporządzenia w celu 

dostosowania ich do postępu technicznego oraz w odniesieniu do uzupełnienia tego 

rozporządzenia o przepisy dopuszczające uproszczone przepisy w zakresie 

zezwalania na stosowanie dodatków, których stosowanie zostało dopuszczone 

w żywności. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja 

prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 

konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

69 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 21a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik IV w celu dostosowania 

ogólnych warunków w nim określonych do postępu technicznego 

lub rozwoju naukowego.”;

2) art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 21a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik I w celu dostosowania kategorii 

dodatków paszowych i grup funkcjonalnych do postępu technicznego 

lub rozwoju naukowego.”;

3) art. 7 ust. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 21a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez 

ustanowienie przepisów dopuszczających uproszczone przepisy 

zezwalania na stosowanie dodatków, których stosowanie zostało 

dopuszczone w żywności.”;



AM\1182554PL.docx 314/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

4) art. 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 21a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik III w celu uwzględnienia postępu 

technicznego i rozwoju naukowego”;

5) art. 21 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 21a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik II.”;

6) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 21a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 3 ust. 5, art. 6 ust. 3, art. 7 ust. 5, art. 16 ust. 6 i art. 21, powierza 

się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż 

dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 5, art. 6 ust. 3, 

art. 7 ust. 5, art. 16 ust. 6 i art. 21, może zostać w dowolnym momencie 

odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja 

o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja 

o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie 

określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 

obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 5, art. 6 ust. 3, art. 7 

ust. 5, art. 16 ust. 6 i art. 21 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani 

Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 

dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament 

Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. 

Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 

Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

7) w art. 22 uchyla się ust. 3.



AM\1182554PL.docx 317/346 PE637.696v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

8. Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego 

używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich 

powierzchni70

Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 2065/2003, należy 

przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do zmiany załączników do tego rozporządzenia, po zwróceniu się do 

Urzędu o pomoc naukową lub techniczną, oraz w odniesieniu do uzupełnienia tego 

rozporządzenia o kryteria jakościowe dla uznanych metod analitycznych. 

Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te 

prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te 

otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw 

członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział 

w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów 

delegowanych.

70 Dz.U. L 309 z 26.11.2003, s. 1.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 2065/2003 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 18a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez 

ustanowienie kryteriów jakościowych dla uznanych metod 

analitycznych, o których mowa w pkt 4 załącznika II, w tym substancji, 

które mają być mierzone. Te akty delegowane uwzględniają dostępne 

dowody naukowe.”;

2) art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 18a, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki, po zwróceniu się do Urzędu 

o pomoc naukową lub techniczną.”;
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3) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 18a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 17 ust. 3 i art. 18 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat 

od dnia … [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące 

przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem 

okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub 

Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu.
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3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 17 ust. 3 i art. 18 ust. 1, 

może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna 

następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie 

wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
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6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 17 ust. 3 i art. 18 ust. 1 

wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada 

nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego 

aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem 

tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

4) w art. 19 uchyla się ust. 3.

▌

9. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny 

w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego71

71 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.
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Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w zakresie 

zmiany załączników II i III do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia go 

w odniesieniu do stosowania substancji innych niż woda pitna w celu usuwania 

powierzchniowych zanieczyszczeń z produktów pochodzenia zwierzęcego, 

w odniesieniu do zmian dotyczących specjalnych gwarancji w zakresie 

wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do obrotu w Szwecji 

lub Finlandii, a także w odniesieniu do odstępstw od załączników II i III do tego 

rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń z produktów 

pochodzenia zwierzęcego podmioty prowadzące przedsiębiorstwo 

spożywcze nie mogą stosować innych substancji niż woda pitna ▌ lub 

woda czysta ▌, jeżeli na jej zastosowanie zezwala rozporządzenie (WE) 

nr 852/2004 lub niniejsze rozporządzenie, chyba że stosowanie danej 

substancji zostało zatwierdzone przez Komisję. W tym celu Komisja jest 

uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych 

uzupełniających niniejsze rozporządzenie. Podmioty prowadzące 

przedsiębiorstwo spożywcze zobowiązane są także przestrzegać 

warunków stosowania, jakie mogą zostać przyjęte w ramach tej samej 

procedury. Stosowanie zatwierdzonej substancji nie wpływa na 

obowiązek podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze 

w zakresie przestrzegania wymogów niniejszego rozporządzenia.”;
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2) art. 8 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 11a ▌, aktów 

delegowanych zmieniających ust. 1 i 2 niniejszego artykułu w celu 

aktualizacji wymogów ustanowionych w tych ustępach ▌, 

z uwzględnieniem zmian w programach kontroli państw członkowskich 

lub przyjęcia kryteriów mikrobiologicznych zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 852/2004.”;

3) uchyla się art. 9;

4) art. 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 11a, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki II i III. Zmiany te muszą służyć 

zapewnieniu i ułatwieniu osiągnięcia celów określonych w niniejszym 

rozporządzeniu, z uwzględnieniem odpowiednich czynników ryzyka, 

oraz być uzasadnione:

a) doświadczeniami uzyskanymi przez podmioty prowadzące 

przedsiębiorstwo spożywcze lub przez właściwe organy, 

w szczególności w związku z wdrażaniem systemów opartych na 

HACCP zgodnie z art. 5;
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b) doświadczeniami uzyskanymi przez Komisję, w szczególności 

w związku z wynikami audytów;

c) rozwojem technologicznym i jego praktycznymi konsekwencjami 

oraz oczekiwaniami konsumentów w odniesieniu do składu 

żywności;

d) opiniami naukowymi, w szczególności nowymi ocenami ryzyka;

e) kryteriami mikrobiologicznymi i kryteriami dotyczącymi 

temperatury środków spożywczych;

f) zmianami w strukturze konsumpcji.

Zmiany, o których mowa w akapicie pierwszym, dotyczą:

a) wymogów w zakresie znaków identyfikacyjnych nanoszonych na 

produkty pochodzenia zwierzęcego;

b) celów, którym służą procedury oparte na HACCP;
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c) wymogów w zakresie informacji dotyczących łańcucha 

żywnościowego;

d) szczególnych wymogów dotyczących higieny w pomieszczeniach, 

w tym w środkach transportu, służących wytwarzaniu, poddawaniu 

obróbce, przetwarzaniu, przechowywaniu lub dystrybucji 

produktów pochodzenia zwierzęcego;

e) szczególnych wymogów dotyczących higieny wykonywania 

czynności obejmujących wytwarzanie, poddawanie obróbce, 

przetwarzanie, przechowywanie, transport lub dystrybucję 

produktów pochodzenia zwierzęcego;

f) przepisów dotyczących transportu mięsa w stanie ciepłym;

g) norm zdrowotnych lub kontroli w przypadku, gdy istnieją dowody 

naukowe wskazujące na konieczność ich zastosowania dla ochrony 

zdrowia publicznego;

h) rozszerzenia załącznika III sekcja VII rozdział IX na żywe małże 

inne niż te z rodziny Pectinidae;
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i) kryteriów określania, kiedy dane epidemiologiczne wskazują, że 

strefa połowowa nie stanowi zagrożenia dla zdrowia w odniesieniu 

do występowania pasożytów, a w konsekwencji, określenia, 

kiedy właściwy organ może zezwolić podmiotom prowadzącym 

przedsiębiorstwo spożywcze na niezamrażanie produktów 

rybołówstwa zgodnie z załącznikiem III sekcja VIII rozdział III 

część D;

j) dodatkowych norm zdrowotnych dla żywych małży, 

ustanawianych we współpracy z odpowiednim laboratorium 

referencyjnym Unii, w tym:

(i) wartości dopuszczalnych i metod analizy w zakresie innych 

morskich biotoksyn;

(ii) procedur przeprowadzania badań wirusologicznych oraz 

norm wirusologicznych; oraz

(iii) planów i metod pobierania próbek oraz tolerancji 

analitycznych, które mają być stosowane w celu sprawdzenia 

zgodności z normami zdrowotnymi.
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2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 11a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez 

przyznanie odstępstw od załączników II i III, z uwzględnieniem 

odpowiednich czynników ryzyka, pod warunkiem że takie odstępstwa nie 

mają negatywnego wpływu na osiągnięcie następujących celów 

określonych w niniejszym rozporządzeniu:

a) ułatwienie małym przedsiębiorstwom spełnienia wymogów 

określonych w załącznikach;

b) umożliwienie dalszego korzystania z tradycyjnych metod na 

każdym etapie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności;

c) wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw spożywczych 

zlokalizowanych w regionach o szczególnych ograniczeniach 

geograficznych;

d) ułatwienie pracy przedsiębiorstw wytwarzających surowiec 

przeznaczony do produkcji wysoko przetworzonych produktów 

spożywczych poddanych przerobowi zapewniającemu ich 

bezpieczeństwo.”;
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5) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a) formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Bez uszczerbku dla ogólnego stosowania art. 9 oraz art. 10 ust. 1 

Komisja może, w drodze aktu wykonawczego, ustanowić następujące 

środki. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 

mowa w art. 12 ust. 2:”;

b) uchyla się pkt 1, 5, 6, 7 i 8;

6) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 11a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 3 ust. 2, art. 8 ust. 3 lit. a) oraz art. 10 ust. 1 i 2, powierza się 

Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy 

przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament 

Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później 

niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 2, art. 8 ust. 3 lit. a) 

oraz art. 10 ust. 1 i 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane 

przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje 

się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w 

tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów 

delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 2, art. 8 ust. 3 lit. a) 

oraz art. 10 ust. 1 i 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy 

od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, 

przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

7) w art. 12 uchyla się ust. 3.

▌
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10. Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz72

Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 183/2005, należy przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do zmiany załączników I, II i III do tego rozporządzenia w celu ich 

dostosowania do postępu technicznego oraz w odniesieniu do uzupełnienia tego 

rozporządzenia poprzez określenie kryteriów i celów mikrobiologicznych, 

wprowadzenie wymogu zatwierdzania zakładów przedsiębiorstw paszowych, a także 

przyznanie odstępstw od załączników I, II i III do tego rozporządzenia. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne 

konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były 

zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby 

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

72 Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 183/2005 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 5 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 30a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez 

określenie kryteriów i celów, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) 

i b).”;

2) art. 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wymóg uzyskania zatwierdzenia przewidziany jest w rozporządzeniu 

delegowanym, do przyjęcia którego Komisja jest uprawniona zgodnie 

z art. 30a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia.”;

3) art. 27 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 30a, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki I, II i III.”;
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4) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 28

Odstępstwa od załączników I, II i III

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 30a, aktów 

delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez 

przyznanie, w przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami, 

odstępstw od załączników I, II i III, pod warunkiem że takie odstępstwa nie 

mają negatywnego wpływu na osiągnięcie celów określonych w niniejszym 

rozporządzeniu.”;

5) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 30a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 5 ust. 3, art. 10 pkt 3, art. 27 i art. 28, powierza się Komisji na 

okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy 

przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament 

Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później 

niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 3, art. 10 pkt 3, 

art. 27 i art. 28, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje 

się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w 

tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów 

delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 3, art. 10 pkt 3, 

art. 27 i art. 28 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy 

od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, 

przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

6) w art. 31 uchyla się ust. 3.

▌
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11. Rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej 

i zmieniające dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/200473

Aby osiągnąć cele określone w rozporządzeniu (WE) nr 1394/2007, należy 

przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE 

w odniesieniu do zmiany załączników do tego rozporządzenia w celu dostosowania 

ich do postępu technicznego i naukowego. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby zapewnić 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu 

aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym 

czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą 

systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących 

się przygotowaniem aktów delegowanych.

73 Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 121.
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W związku z powyższym w rozporządzeniu (WE) nr 1394/2007 wprowadza się 

następujące zmiany:

1) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 24

Zmiany w załącznikach

Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 25a, aktów 

delegowanych zmieniających załączniki w celu dostosowania ich do postępu 

technicznego i naukowego, po konsultacji z Agencją.”;

2) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 25a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 24, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później 

niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, 

chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego 

okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 24, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez 

Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 

uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na 

ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 24 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 

miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

3) w art. 26 uchyla się ust. 3.

▌
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12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 

2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego 

stosowania pestycydów74

W celu ustanowienia ram unijnego działania na rzecz zrównoważonego stosowania 

pestycydów należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie 

z art. 290 TFUE w odniesieniu do zmiany załączników I–IV do dyrektywy 

2009/128/WE, aby uwzględnić postęp naukowo-techniczny. Szczególnie ważne jest, 

aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 

w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌. W szczególności, aby 

zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach 

w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty 

w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji 

mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji 

zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

74 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71.
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W związku z powyższym w dyrektywie 2009/128/WE wprowadza się następujące 

zmiany:

1) art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 20a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik I w celu uwzględnienia postępu 

naukowo-technicznego.”;

2) art. 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 20a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik II w celu uwzględnienia postępu 

naukowo-technicznego.”;

3) art. 14 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 20a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik III w celu uwzględnienia postępu 

naukowo-technicznego.”;
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4) art. 15 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 20a, aktów 

delegowanych zmieniających załącznik IV w celu uwzględnienia postępu 

naukowo-technicznego.”;

5) dodaje się następujący artykuł ▌:

„Artykuł 20a 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
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2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa 

w art. 5 ust. 3, art. 8 ust. 7, art. 14 ust. 4 i art. 15 ust. 1, powierza się 

Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy 

przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament 

Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później 

niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 3, art. 8 ust. 7, 

art. 14 ust. 4 i art. 15 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie 

odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja 

o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja 

o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie 

określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 

obowiązujących aktów delegowanych.
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4. Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się 

z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie 

z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa ▌*.

5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 3, art. 8 ust. 7, art. 14 

ust. 4 i art. 15 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy 

od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, 

przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 

poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

___________________________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”;

▌

6) w art. 21 uchyla się ust. 2.
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XI. PODATKI I UNIA CELNA

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. 

w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu75

Na mocy art. 15 decyzji nr 70/2008/WE Komisja jest uprawniona do przedłużania 

niektórych terminów zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE76. Uprawnienie to nigdy 

nie było wykonywane i obecnie stało się zbędne. W związku z tym nie jest 

konieczne przyznanie Komisji jakiegokolwiek uprawnienia. Zatem uprawnienie 

przewidziane w decyzji nr 70/2008/WE należy odwołać, a art. 15 i art. 16 tej decyzji 

należy uchylić.

W związku z powyższym w decyzji nr 70/2008/WE uchyla się art. 15 i art. 16.

W związku z powyższym w decyzji nr 70/2008/WE uchyla się art. 15 i art. 16.

Or. en

75 Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 21.
76 Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki 

wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 184 
z 17.7.1999, s. 23).


