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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (zmienionego Traktatem Amsterdamskim 
z 1997 r.) instytucje i organy Wspólnoty muszą podejmować decyzje tak otwarcie, jak to 
tylko możliwe i możliwie najbliżej obywateli. Obywatele i organy wybrane powinny mieć jak 
najszerszy dostęp do dokumentów będących w posiadaniu instytucji europejskich, co 
umożliwi im rzeczywiste uczestnictwo w procesie politycznym i zwracanie się do władz 
publicznych o wyjaśnienia. 

Mimo iż instytucje europejskie dokonują postępów w zakresie otwartości i przejrzystości, 
sytuacja nie jest idealna i aktualne przekształcenie rozporządzenia 1049/2001 w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów instytucji europejskich należy uważać za kolejny krok 
ku stworzeniu środowiska administracyjnego, w którym łatwy dostęp do informacji jest 
normą, a nie wyjątkiem.

Poprawki wprowadzone przez Komisję do rozporządzenia rozczarowują jednak, ponieważ w 
wielu przypadkach wnioski Komisji są raczej krokiem w tył a nie śmiałym krokiem naprzód 
w kierunku „działań na rzecz zapewnienia większej przejrzystości”. Sprawozdawca komisji 
opiniodawczej jest zdania, że rzeczywista integracja i konsolidacja orzecznictwa i innych 
właściwych tekstów, takich jak Konwencja z Aarhus, w ramach rozporządzenia już powinna 
była doprowadzić do innego podejścia do przeglądu rozporządzenia.

Sprawozdawca uważa ponadto, że decydując się na użycie procedury przekształcenia do 
przeglądu rozporządzenia Komisja dokonała wyboru niefortunnego i niezgodnego z celami 
ustalonymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie procedury przekształcenia, 
przewidującym jej użycie w zupełnie innych warunkach. Użycie tej procedury powinno być 
starannie określone, ponieważ a priori ogranicza ona możliwości Parlamentu odnośnie do 
zmiany wniosku, pozwalając mu jedynie na zmianę elementów poprawionych przez Komisję. 
Jako że procedura przekształcenia nie nadaje się do zastosowania przy kompleksowym 
przeglądzie, w którym zmiany w pewnych elementach mają konsekwencje dla innych 
punktów tekstu, oznacza to w praktyce, że Parlament musi skorzystać z derogacji 
przewidzianej w porozumieniu międzyinstytucjonalnym.

Najbardziej znaczącym krokiem w tył jest dokonana przez Komisję zmiana definicji 
„dokumentu” (art. 3), pojęcia leżącego u podstaw rozporządzenia. Sprawozdawca jest zdania, 
że zamiast zawężać definicję, jak proponuje Komisja, należy ją poszerzyć, tak aby 
obejmowała wszystkie treści, niezależnie od ich środków przekazu czy etapu w procesie 
podejmowania decyzji, do którego się odnoszą, dotyczące kwestii mieszczących się w sferze 
odpowiedzialności instytucji.

Komisja Petycji przygląda się dokładnie wadom i brakom w stosowaniu prawa, polityki 
i programów Wspólnoty i zauważa, że obywatele są świadomi tych braków, ponieważ 
bezpośrednio ich one dotyczą i ponieważ domagają się oni położenia kresu naruszeniom 
prawa oraz zadośćuczynienia.

Bardzo ważne dla obywateli jest, aby, np. przy postępowaniach o naruszenie prawa, które 
często są wynikiem petycji od obywateli, mieli zapewniony pełny dostęp do wszystkich 
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dokumentów, na każdym etapie dochodzenia. Dotyczy to również dokumentów 
dostarczanych przez państwa członkowskie. Dlatego sprawozdawca wskazuje, że wniosek 
Komisji dotyczący przyznania państwom członkowskim prawa do odmówienia dostępu do 
dokumentów (art.5), opierającego się na ich własnym prawodawstwie jest sprzeczny 
z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i nie do przyjęcia. Żadne inne 
wyjątki poza tymi wymienionymi w art. 4 („Wyjątki”) nie powinny ograniczać prawa 
obywateli do dostępu do dokumentów. Jeśli chodzi o art. 9 („Dokumenty poufne”) instytucje 
powinny ustalić wspólne zasady klasyfikacji takich dokumentów i podać te zasady do 
wiadomości publicznej.

Sprawozdawca uważa również, że warto byłoby uwzględnić w rozporządzeniu sugestię 
Rzecznika Praw Obywatelskich, który proponuje działanie w roli obiektywnego mediatora w 
przypadkach, kiedy jakaś instytucja odmawia całkowicie lub częściowo dostępu do 
dokumentu i kiedy wnioskodawca kwestionuje rzeczywistość szkody dla interesu 
przedmiotowego i/lub argumentuje, że za ujawnieniem dokumentu przemawia nadrzędny 
interes publiczny. W takich przypadkach Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby zbadać 
dokument, rozważyć niezależnie kwestię szkody i/bądź nadrzędnego interesu publicznego 
oraz - nie ujawniając dokumentu - skierować opinię do instytucji i wnioskodawcy. Jeśli po 
konsultacji z Rzecznikiem Praw Obywatelskich odmowa jest utrzymana, wnioskodawca może 
złożyć wniosek potwierdzający, jeśli sobie tego życzy.

Procedura ta w żadnym razie nie osłabiłaby praw wnioskodawców ustalonych w 
rozporządzeniu, ale stanowiłaby praktyczną pomoc i wskazówki dla instytucji, która może 
czuć się prawnie zobligowana do odmówienia dostępu oraz zwiększyłaby zaufanie 
okazywane przez wnioskodawców, którzy będą mieli pewność, że kiedy wniosek zostaje 
odrzucony prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody jest realne i możliwość wystąpienia 
nadrzędnego interesu publicznego została poważnie i obiektywnie przeanalizowana. Inną 
zaletą tej procedury jest to, że przypadki odmowne pochodzące z różnych instytucji 
przedłożone Rzecznikowi Praw Obywatelskich byłyby rozpatrywane w sposób spójny 
i sprawiedliwy.

Sprawozdawca uważa, że trudno sobie wyobrazić sukces europejskiej inicjatywy na rzecz 
przejrzystości, jeśli wnioskodawcy nie będą mogli łatwo znaleźć i uzyskać potrzebnych 
informacji. Dlatego w kontekście niniejszego rozporządzenia instytucje powinny zapewnić 
dostarczanie informacji poprzez wspólny interfejs dla ich rejestrów dokumentów oraz 
stworzyć jeden punkt dostępu.

Dokumenty dostarczane drogą elektroniczną powinny być w formacie spełniającym otwarte 
standardy. Działania na rzecz przejrzystości na pewno nie powiodą się, jeśli obywatele będą 
zmuszeni do używania oprogramowania zastrzeżonego, zgodnego ze środowiskiem IT 
instytucji. Sprawozdawca wprowadził poprawki (art. 10 i 11) zawierające ostateczny termin, 
w którym instytucje muszą zapewnić dostarczanie dokumentów w formatach spełniających 
otwarte standardy oraz zagwarantować, że środowisko IT nie tworzy przeszkód dla 
publicznego dostępu do dokumentów. 

Sprawozdawca podkreśla, że aby zapewnić parlamentarną kontrolę Parlament musi mieć 
odpowiedni wgląd w dokumenty poufne. Dwustronne umowy z krajami trzecimi bądź 
organizacjami międzynarodowymi nie powinny uniemożliwiać Radzie i Komisji dzielenia się 
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informacjami z Parlamentem Europejskim. W tym kontekście ważne jest ustalenie 
ostatecznych terminów dostosowania regulaminów instytucji oraz sprawdzenia przez Komisję 
zgodności tych regulaminów ze zmienionym rozporządzeniem. Poza tym należy wystąpić do 
Komisji o dostarczenie sprawozdania na temat wdrażania zmienionego rozporządzenia i, 
w razie potrzeby, przedstawienia propozycji ulepszeń, tak jak to miało miejsce w przypadku 
obecnego rozporządzenia.

POPRAWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W art. 1 akapit drugi Traktatu o Unii 
Europejskiej stawia się na pierwszym 
miejscu koncepcję otwartości, 
stwierdzając, że Traktat wyznacza nowy 
etap w procesie tworzenia coraz 
ściślejszego związku między narodami 
Europy, w których decyzje podejmowane 
są z możliwie najwyższym poszanowaniem 
zasady otwartości i jak najbliżej obywateli.

(2) W art. 1 akapit drugi Traktatu o Unii 
Europejskiej stawia się na pierwszym 
miejscu koncepcję otwartości, 
stwierdzając, że Traktat wyznacza nowy 
etap w procesie tworzenia coraz 
ściślejszego związku między narodami 
Europy, w których decyzje podejmowane 
są z możliwie najwyższym poszanowaniem 
zasady otwartości i jak najbliżej obywateli. 
Znalazło to potwierdzenie w art. 42 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej i 
deklaracji nr 17 załączonej do Traktatu z 
Maastricht oraz deklaracji z Laeken, które 
powiązały lepszą przejrzystość procesu 
decyzyjnego z lepszym dostępem 
publicznym do informacji przewidzianym 
w art. 255 Traktatu WE, co z kolei 
stanowi potwierdzenie demokratycznego 
charakteru instytucji oraz zaufania 
społecznego do administracji. 
Udostępnienie odpowiednich zasobów jest 
niezbędne dla wprowadzenie w życie 
zasady otwartości, a tym samym 
sprawienia, że działalność Unii 
Europejskiej wyda się obywatelom 
bardziej zasadna, skuteczna i 
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sprawiedliwa oraz wzmocniona zostanie 
zasada demokracji i poszanowanie praw 
podstawowych.

Uzasadnienie

Zarządzanie informacjami i dokumentami, wdrażanie prawa publicznego dostępu i 
komunikowanie się z obywatelami to działania wymagające wielu zasobów. Dostarczenie 
odpowiednich dla tych celów zasobów należy uważać za niezbędną inwestycję mającą na celu 
zapewnienie skuteczności działania i przejrzystości instytucji i organów Unii Europejskiej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem niniejszego rozporządzenia jest: Celem niniejszego rozporządzenia jest:
a) określenie, ze względu na interes 
publiczny lub prywatny, zasad, warunków i 
ograniczeń regulujących prawo dostępu do 
dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji (zwanych dalej 
„instytucjami”) przewidzianych w art. 255 
Traktatu WE w taki sposób, by przyznać 
społeczeństwu  możliwie najszerszy dostęp 
do takich  dokumentów,

a) określenie, ze względu na interes 
publiczny lub prywatny, zasad, warunków i 
ograniczeń regulujących prawo dostępu do 
dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji (zwanych dalej 
„instytucjami”) przewidzianych w art. 255 
Traktatu WE w taki sposób, by 
zagwarantować, że społeczeństwo ma
możliwie najszerszy dostęp do takich
dokumentów,

b) ustalenie zasad zapewniających 
możliwie najłatwiejsze korzystanie z tego 
prawa, i

b) ustalenie zasad zapewniających 
możliwie najłatwiejsze korzystanie z tego 
prawa, i

c) promowanie dobrych praktyk 
administracyjnych w odniesieniu do 
dostępu do dokumentów.

c) zapewnienie dobrych praktyk 
administracyjnych w odniesieniu do 
dostępu do dokumentów.

Uzasadnienie

Instytucje mają obowiązek zapewnienia otwartości i przejrzystości jak również dobrych 
praktyk administracyjnych
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma 
prawo dostępu do dokumentów instytucji, 
zgodnie z zasadami, warunkami i 
ograniczeniami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma
prawo dostępu do dokumentów instytucji, 
zgodnie z zasadami, warunkami i 
ograniczeniami określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 
przez instytucje, mianowicie  dokumentów 
sporządzanych lub otrzymywanych przez 
nie i pozostających w ich posiadaniu 
dotyczących kwestii związanych z 
obszarami polityki, działalnością i 
decyzjami należącymi do ich zakresu 
odpowiedzialności  , we wszystkich 
obszarach działalności Unii Europejskiej. 

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszelkich dokumentów przechowywanych 
przez instytucje, mianowicie dokumentów 
sporządzanych lub otrzymywanych przez 
nie i pozostających w ich posiadaniu 
dotyczących kwestii związanych z 
obszarami polityki, działalnością, 
dochodzeniami i decyzjami należącymi do 
ich zakresu bezpośredniej i pośredniej
odpowiedzialności oraz kompetencji, we 
wszystkich obszarach działalności Unii 
Europejskiej.

3. Bez uszczerbku dla art. 4 i 9, dokumenty 
zostają udostępnione publicznie po 
otrzymaniu pisemnego wniosku lub 
bezpośrednio w formie elektronicznej lub 
poprzez rejestr. W szczególności 
dokumenty sporządzone lub otrzymane w 
trybie procedury prawodawczej zostają 
bezpośrednio udostępnione zgodnie z art. 
12.

3. Bez uszczerbku dla art. 4 i 9, dokumenty 
zostają udostępnione publicznie po 
otrzymaniu pisemnego wniosku lub 
bezpośrednio w formie elektronicznej lub 
poprzez rejestr. W szczególności 
dokumenty sporządzone lub otrzymane w 
trybie procedury prawodawczej zostają 
bezpośrednio udostępnione zgodnie z art. 
12. Różne formularze zgłoszeniowe mają 
identyczną postać dla wszystkich organów 
objętych niniejszym rozporządzeniem i 
zostaną z należytą starannością 
przetłumaczone na wszystkie języki 
urzędowe Unii Europejskiej.

4. Dokumenty poufne określone w art. 9 
ust. 1 podlegają specjalnemu traktowaniu 
zgodnie z tym artykułem.

4. Dokumenty poufne określone w art. 9 
ust. 1 podlegają specjalnemu traktowaniu 
zgodnie z tym artykułem.

5. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do dokumentów przedłożonych sądom 
przez strony nie będące instytucjami.

5. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się do dokumentów przedłożonych sądom 
przez strony niebędące instytucjami.

6. Bez uszczerbku dla szczególnych praw 
dostępu do dokumentów przysługujących 
osobom zainteresowanym ustanowionych 
prawem WE, dokumenty należące do akt 

6. Bez uszczerbku dla szczególnych praw 
dostępu do dokumentów przysługujących 
osobom zainteresowanym ustanowionych 
prawem WE, dokumenty należące do akt 
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administracyjnych postępowania 
wyjaśniającego lub procedur dotyczących 
aktu o indywidualnym zakresie 
zastosowania nie są udostępniane 
publicznie do czasu zamknięcia 
postępowania wyjaśniającego lub 
ostatecznego wejścia w życie aktu. 
Dokumenty zawierające informacje 
zgromadzone lub uzyskane od osób 
fizycznych lub prawnych przez instytucję 
w ramach takich postępowań 
wyjaśniających nie są udostępniane 
publicznie.

administracyjnych postępowania 
wyjaśniającego lub procedur dotyczących 
aktu o indywidualnym zakresie 
zastosowania nie są udostępniane 
publicznie do czasu zamknięcia 
postępowania wyjaśniającego lub 
ostatecznego wejścia w życie aktu. 
Dokumenty zawierające informacje 
zgromadzone lub uzyskane od osób 
fizycznych lub prawnych przez instytucję 
w ramach takich postępowań 
wyjaśniających nie są udostępniane 
publicznie.

7. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw publicznego dostępu do dokumentów 
przechowywanych przez instytucje, które 
mogą wynikać z instrumentów prawa 
międzynarodowego czy aktów instytucji 
wprowadzających je w życie.

7. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
praw szerszego publicznego dostępu do 
dokumentów przechowywanych przez 
instytucje, które mogą wynikać z 
instrumentów prawa międzynarodowego 
czy aktów instytucji wprowadzających je w 
życie.

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o prawa dostępu wynikające z instrumentów prawa międzynarodowego, jak 
Konwencja z Aarhus, oraz z aktów wprowadzających je w życie, włączenie w ust. 7 
przymiotnika „szerszy” nie wynika z próby wprowadzenia zmiany prawnej, ale z próby 
poprawy przejrzystości tekstu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 - litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) środowiska naturalnego, na przykład 
miejsc rozrodu rzadko występujących 
gatunków.

skreślona

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dostępu do następujących dokumentów
odmawia się , jeśli ujawnienie takich 

3. Dostępu do następujących dokumentów
odmawia się , jeśli ujawnienie takich 
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dokumentów poważnie naruszyłoby proces 
podejmowania decyzji przez instytucje :

dokumentów poważnie naruszyłoby proces 
podejmowania decyzji przez instytucje :

a) dokumenty dotyczące spraw, w których 
nie wydano jeszcze decyzji;

a) dokumenty dotyczące spraw, w których 
nie wydano jeszcze decyzji oraz wobec 
których są przestrzegane zasady 
przejrzystości;

b) dokumenty  zawierające opinie do 
wykorzystania wewnętrznego jako część 
rozważań i konsultacji wstępnych w 
obrębie odnośnej instytucji nawet po 
podjęciu decyzji, .

b) dokumenty  zawierające opinie do 
wykorzystania wewnętrznego jako część 
rozważań i konsultacji wstępnych w 
obrębie odnośnej instytucji nawet po 
podjęciu decyzji oraz w rozsądnym 
terminie.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Dokumenty, których ujawnienie 
stanowiłoby zagrożenie dla ochrony 
środowiska, jak np. dla miejsc rozrodu 
rzadko występujących gatunków, są 
ujawniane tylko zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1367/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus o 
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska do 
instytucji i organów Wspólnoty1.
______________________________
1Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 1.

Uzasadnienie

Wprowadza się ust. 4 a (nowy) w celu całkowitego uwzględnienia Konwencji z Aarhus i zasad 
zawartych w orzeczeniu Turco (sprawy połączone C-39/05 P i C-52/05). 
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja i Rada informują Parlament 
Europejski o dokumentach poufnych 
zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
instytucje.

7. Komisja i Rada zapewniają 
odpowiednią kontrolę sprawowaną przez
Parlament Europejski w kwestiach 
dotyczących dokumentów poufnych, 
zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
instytucje, które to zasady podawane są do 
wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

Zalecenie 3 rezolucji Cashmana stanowi, że w kontekście nadzoru parlamentarnego 
rozporządzenie powinno zapewnić odpowiednią kontrolę Parlamentu Europejskiego w 
stosunku do dokumentów poufnych. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dokumenty dostarczane są w istniejącej 
wersji i formacie (także w formacie 
elektronicznym lub alternatywnym, jak 
pismo Braille'a. duży druk lub taśma) z 
pełnym poszanowaniem preferencji 
wnioskodawcy.

3. Dokumenty dostarczane są w istniejącej 
wersji i formacie (także w formacie 
elektronicznym lub alternatywnym, jak 
pismo Braille'a, duży druk lub taśma) z 
pełnym poszanowaniem preferencji 
wnioskodawcy i w jednym z języków 
urzędowych Unii Europejskiej. Dostępu 
do dokumentów nie ogranicza 
oprogramowanie ani system operacyjny 
wykorzystywany w środowisku 
informatycznym instytucji.

Uzasadnienie

Instytucje powinny skorzystać z możliwości wprowadzenia otwartych standardów, jaką 
stwarza przegląd rozporządzenia. Z podstawowych zasad rozporządzenia oraz z jego 
podstawy prawnej wynika, że dostęp do dokumentów nie powinien być ograniczany przez 
żadne oprogramowanie czy system operacyjny używany przez którąś z instytucji. 
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli to możliwe, inne dokumenty, w 
szczególności dokumenty odnoszące się do 
opracowania polityki lub strategii, są 
udostępniane  bezpośrednio, w formie 
elektronicznej .

2. Zwłaszcza dokumenty sporządzone lub 
otrzymane w związku z procedurami 
dotyczącymi przyjęcia aktów 
legislacyjnych UE lub powszechnie 
obowiązujących aktów nielegislacyjnych
są udostępniane publicznie bezpośrednio, z 
zastrzeżeniem  art. 4 i 9.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do art. 12 ust. 4. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każda instytucja określa w swoim 
regulaminie wewnętrznym, jakie inne 
kategorie dokumentów są bezpośrednio 
dostępne publicznie.

4. Instytucje wprowadzają wspólny 
interfejs dla rejestrów dokumentów, a 
zwłaszcza zapewniają jeden punkt 
bezpośredniego dostępu do dokumentów 
sporządzonych lub otrzymanych w 
związku z procedurami dotyczącymi 
przyjęcia aktów legislacyjnych UE, lub 
powszechnie obowiązujących aktów 
nielegislacyjnych.

Uzasadnienie

Art. 12 ust. 2 i 4 zostaje zmieniony, tak aby zawierał zalecenia 2 i 5 rezolucji Cashmana, co 
pozwoli na podniesienie obecnych standardów.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inicjatywy przedstawione Radzie przez 
państwo członkowskie zgodnie z art. 67 
ust. 1 Traktatu WE lub zgodnie z art. 34 
ust. 2 Traktatu UE;

a) inicjatywy przedstawione Radzie przez 
państwo członkowskie zgodnie z art. 34 
ust. 2 Traktatu UE;

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie mogą już przedstawiać Radzie inicjatyw na podstawie art. 67 ust. 1 
Traktatu WE.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Najpóźniej do …, Komisja opublikuje 
sprawozdanie w sprawie wdrażania zasad 
niniejszego rozporządzenia oraz 
przedstawi zalecenia, w tym, w razie 
potrzeby, propozycje dotyczące zmian do 
niniejszego rozporządzenia niezbędnych 
ze względu na zmianę obecnej sytuacji 
oraz program działań, które mają podjąć 
instytucje.

Uzasadnienie

Tak jak to miało miejsce w przypadku obecnego rozporządzenia należy przedstawić 
sprawozdanie na temat wdrażania rozporządzenia i, w razie potrzeby, propozycje ulepszeń. 
Wykluczenie jakiegoś przepisu oznacza de facto poprawkę do rozporządzenia. 
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