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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej  O-000039/2019
do Komisji
Art. 136 Regulaminu
Pascal Durand
w imieniu grupy Renew
Marie Toussaint
w imieniu grupy Verts/ALE

Przedmiot: Reforma głównych zasad procedury komitetowej

Na początku 2017 r. Komisja opublikowała wniosek ustawodawczy dotyczący przeglądu tzw. 
procedury komitetowej, w ramach której Komisja wykonuje powierzone jej przez prawodawcę Unii 
uprawnienia wykonawcze przy wsparciu komitetów przedstawicieli państw członkowskich. W tym 
projekcie rozporządzenia położono nacisk na potrzebę zagwarantowania większej odpowiedzialności 
państw członkowskich w procesie podejmowania decyzji prowadzącym do przyjęcia aktów 
wykonawczych.

Celem tej reformy jest uniknięcie zbyt częstego występowania sytuacji, w której komitety procedury 
komitetowej złożone z przedstawicieli państw członkowskich nie mogą uzyskać większości 
kwalifikowanej i w związku z tym nie wydają opinii. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia 
Komisja uznaje za problematyczny fakt, że zezwolenia na GMO lub substancje czynne w 
pestycydach mogą być nadal udzielane nawet w przypadku braku opinii, ponieważ „decyzje takie 
często dotyczą kwestii delikatnych z politycznego punktu widzenia, mających bezpośredni wpływ na 
obywateli i przedsiębiorstwa, a zwłaszcza w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt lub 
roślin”. Ponadto w większości przypadków przeważające stanowisko większości państw 
członkowskich to sprzeciw lub wstrzymanie się od głosu.

Art. 6 ust. 3 rozporządzenia dotyczącego procedury komitetowej z 2011 r. nie zobowiązuje Komisji do 
udzielania zezwoleń w razie, w gdy komitet odwoławczy nie wyda żadnej opinii, a w motywie 14 
rozporządzenia stwierdza się, że Komisja nie powinna postępować wbrew przeważającemu 
stanowisku komitetu odwoławczego. W 8. kadencji Parlament przyjął szereg rezolucji, w których 
sprzeciwił się decyzjom wykonawczym dotyczącym wprowadzenia do obrotu substancji i produktów, z 
którymi wiąże się znaczne ryzyko, ze względu na obawy związane z zagrożeniami dla zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz dla środowiska. Komisja nadal jednak przyjmuje akty wykonawcze w razie braku opinii i 
w związku z tym czyni to bez poparcia ze strony państw członkowskich i pomimo zastrzeżeń 
Parlamentu.

1. W jaki sposób Komisja może wyjaśnić fakt, że nadal przyjmuje akty wykonawcze pomimo 
wyraźnego braku poparcia ze strony współprawodawców?

2. Czy Komisja zamierza podtrzymać swoją pierwotną propozycję zmiany rozporządzenia 
dotyczącego procedury komitetowej i jej ogólnych zasad regulujących kontrolę sprawowaną 
przez państwa członkowskie nad wykonywaniem przez Komisję jej uprawnień wykonawczych?

3. W jaki sposób Komisja zamierza przełamać impas negocjacyjny z Radą w tych kwestiach?
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