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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Art. 291 Traktatu z Lizbony stanowi, że akty prawne przyznają Komisji uprawnienia 

wykonawcze, jeżeli konieczne są jednolite warunki wykonywania. Sposób, w jaki państwa 

członkowskie kontrolują korzystanie z tych uprawnień wykonawczych i przyjmowanie 

powiązanych aktów wykonawczych jest określony w rozporządzeniu nr 182/2011, do którego 

proponuje się zmiany.  

 

W wielu przypadkach istniejące procedury funkcjonują dobrze. Jednak istnieją przypadki, w 

szczególności w ramach „procedury sprawdzającej”, które są bardziej problematyczne i 

poruszają kwestie odpowiedzialności za decyzje podjęte przez państwa członkowskie, 

szczególnie w dziedzinach wrażliwych politycznie, na przykład w dziedzinie zdrowia i 

bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i roślin. 

 

Zgodnie z „procedurą sprawdzającą” do przyjęcia aktu konieczna jest większość 

kwalifikowana opowiadająca się za aktem wykonawczym zaproponowanym przez Komisję. 

Jeżeli większość nie została osiągnięta, Komisja może odwołać się do komitetu 

odwoławczego. A jeżeli w komitecie odwoławczym nie uda się uzyskać większości ani za 

przyjęciem, ani za odrzuceniem aktu wykonawczego (sytuacja „braku opinii”), Komisja może 

samodzielnie podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu aktu.  

 

W celu rozwiązania tego problemu Komisja proponuje w swoim przeglądzie: 

 upublicznić sposób głosowania poszczególnych przedstawicieli państw członkowskich w 

komitecie odwoławczym; 

 wprowadzić dodatkowe drogi odwoławcze na szczeblu ministerialnym i ewentualnie 

następnie przekazywać sprawę do orientacji na szczeblu Rady; 

 nie uwzględniać głosów wstrzymujących się i wprowadzić nowe kworum do udziału w 

głosowaniach (zwykła większość państw członkowskich).  

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej w pełni popiera propozycję poprawienia przejrzystości 

i zaproponowania dalszych podobnych środków na wszystkich etapach procedury, w tym 

nałożenia na państwa członkowskie obowiązku przedstawienia uzasadnienia dla przyjęcia lub 

odrzucenia aktu wykonawczego. Z drugiej strony, sprawozdawca komisji opiniodawczej jest 

zdania, że proponowane dodatkowe poziomy odwołania prawdopodobnie nie okażą się 

pomocne, ponieważ doświadczenie pokazuje, że wyniki głosowania w komitetach 

odwoławczych rzadko różnią się od wyników w stałych komisjach. Sprawozdawca komisji 

opiniodawczej jest również zdecydowanie przeciwny proponowanej zmianie kworum i 

liczenia głosów, nie do przyjęcia z demokratycznego punktu widzenia. 

 

W celu rozwiązania problemów pojawiających się w sytuacji „braku opinii” proponuje się 

rozróżnienie przypadków w zależności od obszaru i charakteru decyzji. W przypadku 

produktów i substancji w dziedzinie zdrowia, zwierząt i roślin, Komisja byłaby zobowiązana 

do zakazu stosowania substancji, jeżeli nie uzyskano by kwalifikowanej większości 

opowiadającej się za udzieleniem zezwolenia. Procedura ta wyeliminowałaby rozpatrywanie 

każdego przypadku indywidualnie przez Komisję oraz zapewniłaby większą pewność prawną, 

gdyż obowiązek niedopuszczenia substancji w przypadku braku większości byłby zapisany w 

niniejszym rozporządzeniu. 
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Ponadto w przypadkach związanych z tym samym aktem podstawowym regularnie dochodzi 

do sytuacji, w których państwa członkowskie nie wydają opinii. W tych przypadkach należy 

upoważnić Komisję do rozważenia przeglądu danego aktu podstawowego w odniesieniu do 

tego konkretnego punktu. 

 

POPRAWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Prawnej, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Parlament Europejski powołał 

specjalną komisję do zbadania unijnej 

procedury wydawania zezwoleń na 

dopuszczenie pestycydów do obrotu w Unii 

w celu określenia ewentualnych 

konfliktów interesów w procedurze 

zatwierdzania i w celu zbadania roli 

agencji unijnych oraz sprawdzenia, czy 

posiadają one odpowiednie zasoby 

kadrowe i finansowe umożliwiające im 

wypełnianie obowiązków. Sprawozdanie 

końcowe z faktycznych ustaleń komisji i 

jej zalecenia, które zostaną przyjęte przez 

Parlament na posiedzeniu plenarnym, 

powinny zostać wzięte pod uwagę w celu 

poprawy systemu ustanowionego na mocy 

rozporządzenia (WE) nr 182/2011. 

Uzasadnienie 

Komisja specjalna powołana przez Parlament Europejski zajmie się niektórymi z bardzo 

szczegółowych procedur zwartych w tym wniosku. Wyniki jej prac mogą zatem zmienić nasze 

podejście i powinny być brane pod uwagę od samego początku. 

 

Poprawka  2 

 



 

AD\1150718PL.docx 5/16 PE604.503v02-00 

 PL 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) System ustanowiony na mocy 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011 

sprawdził się, ogólnie rzecz biorąc, w 

praktyce i stworzył odpowiednią 

równowagę instytucjonalną, jeżeli chodzi o 

rolę Komisji i innych zainteresowanych 

podmiotów. System ten powinien zatem 

funkcjonować w dalszym ciągu w formie 

niezmienionej, z wyjątkiem kilku 

ukierunkowanych zmian dotyczących 

konkretnych aspektów procedury na 

szczeblu komitetu odwoławczego. Celem 

tych mian jest zapewnienie szerszej 

odpowiedzialności politycznej i 

odpowiedzialności za delikatne z 

politycznego punktu widzenia akty 

wykonawcze, jednak bez dokonywania 

zmian odpowiedzialności prawnej i 

instytucjonalnej za akty wykonawcze w 

formie wprowadzonej rozporządzeniem 

(UE) nr 182/2011. 

(2) System ustanowiony na mocy 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011 

sprawdził się, ogólnie rzecz biorąc, w 

praktyce i stworzył odpowiednią 

równowagę instytucjonalną, jeżeli chodzi o 

rolę Komisji i innych zainteresowanych 

podmiotów. System ten powinien zatem 

funkcjonować w dalszym ciągu w formie 

niezmienionej, z wyjątkiem kilku 

ukierunkowanych zmian dotyczących 

konkretnych aspektów procedury 

sprawdzającej, procedury doradczej i 

procedury na szczeblu komitetu 

odwoławczego. Celem tych mian jest 

zapewnienie szerszej odpowiedzialności 

politycznej i odpowiedzialności – 

zwłaszcza państw członkowskich – za 

delikatne z politycznego punktu widzenia 

akty wykonawcze oraz szersze 

uwzględnienie zasady ostrożności, jednak 

bez dokonywania zmian odpowiedzialności 

prawnej i instytucjonalnej za akty 

wykonawcze w formie wprowadzonej 

rozporządzeniem (UE) nr 182/2011. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W szeregu określonych 

przypadków rozporządzenie (UE) 

nr 182/2011 przewiduje skierowanie 

sprawy do komitetu odwoławczego. W 

praktyce do komitetu odwoławczego 

zwracano się w przypadkach, gdy w 

komitecie nie osiągnięto kwalifikowanej 

większości w ramach procedury 

sprawdzającej, która to większość 

przemawiałaby za projektem lub 

przeciwko niemu, a tym samym wystąpiła 

(3) W szeregu określonych 

przypadków rozporządzenie (UE) 

nr 182/2011 przewiduje skierowanie 

sprawy do komitetu odwoławczego. W 

praktyce do komitetu odwoławczego 

zwracano się w przypadkach, gdy w 

komitecie nie osiągnięto kwalifikowanej 

większości w ramach procedury 

sprawdzającej, która to większość 

przemawiałaby za projektem lub 

przeciwko niemu, a tym samym wystąpiła 
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sytuacja braku opinii. W większości 

przypadków sytuacja ta miała miejsce w 

odniesieniu do kwestii związanych z 

organizmami modyfikowanymi 

genetycznie oraz genetycznie 

modyfikowaną żywnością i paszą, a także 

środkami ochrony roślin. 

sytuacja braku opinii. W większości 

przypadków sytuacja ta miała miejsce w 

odniesieniu do kwestii związanych z 

organizmami modyfikowanymi 

genetycznie oraz genetycznie 

modyfikowaną żywnością i paszą, a także 

środkami ochrony roślin. W tych kwestiach 

opinie państw członkowskich i 

podejmowane przez nie decyzje mają 

zasadnicze znaczenie. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Doświadczenie pokazało, że w 

przeważającej większości przypadków 

wynik komitetu badającego projekt 

powtarzał się na poziomie komitetu 

odwoławczego, a wynikiem był brak 

opinii. Komitet odwoławczy nie zdołał 

zatem pomóc w uzyskaniu jasności 

odnośnie do stanowiska państw 

członkowskich. 

(4) Doświadczenie pokazało, że w 

przeważającej większości przypadków 

wynik komitetu badającego projekt 

powtarzał się na poziomie komitetu 

odwoławczego, a wynikiem był brak 

opinii. Komitet odwoławczy nie zdołał 

zatem pomóc w uzyskaniu jasności 

odnośnie do stanowiska państw 

członkowskich, a takie niejasne sytuacje 

spowalniają z kolei proces decyzyjny w 

Unii dotyczący bardzo istotnych kwestii. 

 

Poprawka  5 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Komisja jest uprawniona do 

podejmowania decyzji w takich sprawach, 

jednak ze względu na szczególną wagę 

kwestii, których dotyczą decyzje, państwa 

członkowskie również powinny w pełnym 

zakresie zrealizować swoją 
odpowiedzialność związaną z procesem 

decyzyjnym. Nie dzieje się tak jednak w 

sytuacji, gdy państwa członkowskie nie są 

w stanie osiągnąć kwalifikowanej 

(7) Komisja jest obecnie uprawniona 

do podejmowania decyzji w takich 

sprawach, jednak ze względu na 

szczególną wagę kwestii, których dotyczą 

decyzje, państwa członkowskie również 

powinny ponosić większą 

odpowiedzialność związaną z procesem 

decyzyjnym. W związku z powyższym 

niezwykle ważne jest, by państwa 

członkowskie były zachęcane do 
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większości, ze względu na – między 

innymi – wysoką liczbę przedstawicieli 

wstrzymujących się od głosu lub 

nieobecnych w momencie głosowania. 

podejmowania jasnej decyzji – za lub 

przeciw – i by aktywnie uczestniczyły w 

turach głosowania przynajmniej przez 

swoją obecność. W przypadku gdy projekt 

aktu wykonawczego dotyczy ochrony 

zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, zwierząt 

lub roślin, nadrzędna powinna być zasada 

ostrożności. W sytuacji gdy państwa 

członkowskie nie są w stanie w takich 

przypadkach osiągnąć kwalifikowanej 

większości na korzyść wniosków o 

przyznanie zezwolenia dla danego 

produktu lub danej substancji, powinno 
się uznać, że takie zezwolenie nie zostało 

udzielone. 

 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Dla zwiększenia wartości dodanej 

komitetu odwoławczego należy zatem 

wzmocnić jego rolę, wprowadzając 

możliwość odbycia kolejnego posiedzenia 

komitetu odwoławczego w sytuacji, gdy 

nie została wydana żadna opinia. 

Odpowiednim poziomem reprezentacji na 

kolejnym posiedzeniu komitetu 

odwoławczego powinien być poziom 

ministerialny, co pozwoli na 

przeprowadzenie debaty politycznej. Aby 

organizacja takiego kolejnego posiedzenia 

była możliwa, należy przedłużyć termin, 

jakim dysponuje komitet odwoławczy na 

wydanie opinii. 

skreśla się 

 

Poprawka  7 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Należy zmienić zasady głosowania 

w odniesieniu do komitetu odwoławczego, 

aby zminimalizować ryzyko scenariusza, w 

którym opinia nie zostanie wydana, oraz 

wzmocnić motywację przedstawicieli 

państw członkowskich do zajmowania 

wyraźnego stanowiska. W tym celu na 

potrzeby obliczania większości 

kwalifikowanej za uczestniczące państwa 

członkowskie należy uznawać jedynie te 

państwa członkowskie, które są obecne 

lub reprezentowane oraz które nie 

wstrzymują się od głosu. Dla zapewnienia 

reprezentatywności wyników głosowania 

za ważne należy uznać jedynie to 

głosowanie, w którym uczestniczącymi 

członkami komitetu odwoławczego jest 

zwykła większość państw członkowskich. 

Jeżeli przed upływem terminu, jakim 

dysponuje komitet na podjęcie decyzji, nie 

uzyskano kworum, uznaje się, że komitet 

nie wydał opinii, tak jak ma to miejsce 

obecnie. 

skreśla się 

 

Poprawka  8 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) W szczególnych przypadkach 

Komisja powinna mieć możliwość 

zwrócenia się do Rady, aby ta wskazała 

swoje stanowisko i orientację w 

odniesieniu do szerszych skutków braku 

opinii, w tym instytucjonalnych, 

prawnych, politycznych i 

międzynarodowych. Komisja powinna 

uwzględnić stanowisko wyrażone przez 

Radę w ciągu trzech miesięcy od daty 

przekazania sprawy. W uzasadnionych 

przypadkach Komisja może, odsyłając 

sprawę, wskazać krótszy termin. 

skreśla się 
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Poprawka  9 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy zwiększyć przejrzystość 

głosowania przedstawicieli państw 

członkowskich na szczeblu komitetu 

odwoławczego i upublicznić sposób 

głosowania poszczególnych 

przedstawicieli państw członkowskich. 

(11) Należy zwiększyć przejrzystość w 

ciągu całej procedury komitetu 

doradczego, komitetu w zakresie 

procedury sprawdzającej i komitetu 

odwoławczego. W szczególności sposób 

głosowania poszczególnych przedstawicieli 

państw członkowskich, w tym ich intencje 

dotyczące głosowania w przypadku braku 

formalnego głosowania, powinny zostać 

podane do wiadomości publicznej. Takie 

wymogi powinny mieć zastosowanie do 

głosowania na szczeblu komitetu 

odwoławczego, komitetu w zakresie 

procedury sprawdzającej oraz w ciągu 

całej procedury doradczej. Należy 

podawać do wiadomości publicznej 

bardziej szczegółowe informacje na temat 

składu komitetów ekspertów. 

 

Poprawka  10 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) w art. 3 ust. 7 dodaje się akapit 

szósty w brzmieniu: 

skreśla się 

„Jeżeli komitet odwoławczy nie wydał 

opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 akapit drugi, 

przewodniczący może podjąć decyzję o 

zwołaniu kolejnego posiedzenia komitetu 

odwoławczego na szczeblu 

ministerialnym. W takich sytuacjach 

komitet odwoławczy wydaje opinię w 

ciągu trzech miesięcy od pierwszego 
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przekazania sprawy.”; 

 

Poprawka  11 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w ust. 1 dodaje się akapit drugi w 

brzmieniu: 

skreśla się 

„Za uczestniczących członków komitetu 

odwoławczego uznaje się jednak jedynie 

tych członków komitetu odwoławczego, 

którzy są obecni lub reprezentowani w 

momencie głosowania oraz nie 

wstrzymują się od głosu. Większość, o 

której mowa w art. 5 ust. 1, to większość 

kwalifikowana, o której mowa w art. 238 

ust. 3 lit. a) TFUE. Głosowanie jest 

uznawane za ważne jedynie wtedy, gdy 

członkowie uczestniczący w głosowaniu 

stanowią zwykłą większość państw 

członkowskich. 

 

 

Poprawka  12 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 6 – ustęp 3 a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: skreśla się 

„3a. Jeżeli w komitecie odwoławczym 

nie wydano opinii, Komisja może 

przekazać sprawę do Rady w celu 

uzyskania opinii wskazującej jej 

stanowisko i orientację w odniesieniu do 

szerszych skutków braku opinii, w tym 

skutków instytucjonalnych, prawnych, 

politycznych i międzynarodowych. 

Komisja uwzględnia stanowisko wyrażone 
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przez Radę w ciągu trzech miesięcy od 

daty przekazania sprawy. W 

uzasadnionych przypadkach Komisja 

może, odsyłając sprawę, wskazać krótszy 

termin.”; 

 

Poprawka  13 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „4a. W drodze odstępstwa od ust. 3, w 

przypadku gdy podstawowy akt dotyczy 

ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, 

zwierząt lub roślin, a projekt aktu 

wykonawczego obejmuje udzielenie 

zezwolenia dla danego produktu lub danej 

substancji, wobec braku pozytywnej opinii 

przegłosowanej większością głosów 

przewidzianą w art. 5 ust. 1, Komisja nie 

przyjmuje projektu aktu wykonawczego i 

uznaje się, że zezwolenie nie zostało 

udzielone.”; 

 

Poprawka  14 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera -a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 -a) w ust. 1 zdanie wprowadzające 

otrzymuje brzmienie: 

1. Komisja prowadzi rejestr prac 

komitetów, który zawiera: 

„1. Komisja prowadzi publiczny rejestr 

prac komitetów, który jest dostępny w 

internecie. Ten rejestr publiczny 

zawiera:”; 

Poprawka  15 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera -a a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 -aa) ust. 1lit. c) otrzymuje brzmienie: 

c) sprawozdania zbiorcze wraz z 

wykazami organów i organizacji, do 

których należą przedstawiciele wyznaczeni 

przez państwa członkowskie; 

„c) sprawozdania zbiorcze wraz z 

wykazami obecnych osób oraz organów i 

organizacji, do których należą te osoby;” 

Poprawka  16 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) wyniki głosowania, w tym w 

przypadku komitetu odwoławczego, głosy 

wyrażone przez przedstawicieli każdego 

państwa członkowskiego; 

e) wyniki głosowania, zarówno w 

komitetach, jak i w komitecie 

odwoławczym, wraz z uzasadnieniem, w 

tym również w przypadku wstrzymania się 

od głosu; 

Poprawka  17 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a a (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) skreśla się ust. 3; 

Poprawka  18 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a b (nowa) 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 10 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ab) skreśla się ust. 4; 

Poprawka  19 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 10 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: skreśla się 

„5. W rejestrze podaje się odesłania do 

wszystkich dokumentów, o których mowa 

w ust. 1 lit. a)–d), f) i g) oraz informacje, o 

których mowa w ust. 1 lit. e) i h).” 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy) 

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) w art. 11 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 „Ponadto, jeżeli Parlament albo Rada 

uzna, że przekazanie uprawnień 

wykonawczych Komisji na mocy aktu 

podstawowego wymaga przeglądu, może w 

każdej chwili zwrócić się do Komisji o 

przedłożenie wniosku o zmianę aktu 

podstawowego.” 

Uzasadnienie 

Jeżeli uzyskanie pozytywnej opinii państw członkowskich w podobnych przypadkach wydaje 

się trudne, stosowny może być przegląd uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. 
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