
AD\820472PL.doc PE441.294v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2010/0051(COD)

15.6.2010

OPINIA
Komisji Spraw Konstytucyjnych

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ashley Fox



PE441.294v02-00 2/10 AD\820472PL.doc

PL

PA_Legam



AD\820472PL.doc 3/10 PE441.294v02-00

PL

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiające przepisy i zasady 
ogólne dotyczące trybu kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiające przepisy i zasady 
ogólne dotyczące trybu kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez Komisję
zgodnie z art. 291 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Procedurę badania powinno się 
stosować tylko w przypadku przyjmowania 
środków o zasięgu ogólnym, mających na 
celu wykonanie aktów podstawowych, 
oraz środków szczególnych o potencjalnie 
dużym wpływie. Procedura ta powinna 
przewidywać taką kontrolę państw 
członkowskich, w wyniku której nie można 
przyjąć środków, jeśli nie są zgodne z 
opinią komitetu, z wyjątkiem bardzo 
szczególnych okoliczności, w których
Komisja powinna być w stanie, mimo 
negatywnej opinii, przyjąć i stosować 
środki przez ograniczony okres. W 
przypadku gdy komitet nie wyda opinii, 
Komisja powinna mieć możliwość 
zrewidowania projektu środków, 
uwzględniając opinie wyrażone na forum 
komitetu.

(9) Procedura badania powinna 
przewidywać metodę kontroli pozwalającą 
państwom członkowski, na zapewnienie, 
że nie można przyjąć środków, jeśli nie są 
zgodne z opinią komitetu lub jeżeli komitet 
nie wydał opinii. W bardzo szczególnych
okolicznościach, które należy określić w 
akcie podstawowym, Komisja powinna
jednak mieć możliwość przyjąć i stosować 
środki przez ograniczony okres, podczas 
którego będzie musiała poddać te środki 
kontroli państw członkowskich. Komisja 
powinna mieć możliwość zrewidowania 
projektu środków, uwzględniając opinie 
wyrażone na forum komitetu.
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Uzasadnienie

Decyzja o wykorzystaniu procedury doradczej lub procedury badania powinna być 
podejmowana przez prawodawcę w akcie podstawowym. W razie braku opinii lub w razie 
opinii negatywnej Komisja powinna móc jedynie stosować środki przez ograniczony okres, w 
którym będzie mogła zmienić swój pierwotny projekt.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Procedura doradcza powinna mieć 
zastosowanie we wszystkich pozostałych
przypadkach oraz wtedy, gdy zostanie 
uznana za najwłaściwszą.

(10) Procedurę doradczą należy stosować 
w przypadkach, w których nie ma 
zastosowania procedura badania.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Text proposed by the Commission Poprawka

(12a) Parlament Europejski lub Rada 
mogą w każdym momencie wskazać 
Komisji, że projekt aktu wykonawczego 
przekracza uprawnienia wykonawcze 
przewidziane w podstawowym akcie 
ustawodawczym. W takim wypadku 
Komisja powinna dokonać przeglądu 
danego projektu środka i poinformować 
Parlament Europejski i Radę o 
działaniach, jakie zamierza podjąć, oraz 
uzasadnić je.

Uzasadnienie

Przewidziane wcześniej w art. 8 decyzji w sprawie komitologii uprawnienia kontrolne są 
niezbędne dla każdego współprawodawcy, ponieważ umożliwiają mu informowanie Komisji 
na wczesnym etapie, jeśli uważa, że projekt aktu wykonawczego przekracza uprawnienia 
wykonawcze przewidziane w podstawowym akcie ustawodawczym.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy i zasady ogólne rządzące 
mechanizmami, które mają zastosowanie w 
przypadkach, gdy prawnie wiążący akt 
Unii (dalej zwany „aktem podstawowym”) 
wymaga, aby przyjęcie wiążących aktów 
wykonawczych przez Komisję podlegało 
kontroli państw członkowskich.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
przepisy i zasady ogólne rządzące 
mechanizmami, które mają zastosowanie w 
przypadkach, gdy prawnie wiążący akt 
Unii (dalej zwany „aktem podstawowym”)
określa potrzebę jednolitych warunków 
wdrażania i wymaga, aby przyjęcie aktów 
wykonawczych przez Komisję podlegało 
kontroli państw członkowskich.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że art. 291 TFUE pozostawia Parlamentowi i Radzie określenie, w jakich 
sytuacjach konieczne są jednolite warunki wdrożenia aktów przyjętych w ramach zwykłej 
procedury ustawodawczej i – co za tym idzie – gdzie uprawnienia wykonawcze mają zostać 
powierzone Komisji, oraz decydowanie, jaki tryb kontroli przez państwa członkowskie ma 
zastosowanie do wykonywania takich uprawnień wykonawczych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Akt podstawowy może przewidywać 
zastosowanie procedury badania lub 
procedury doradczej w zależności od
rodzaju środków wykonawczych.

1. Akt podstawowy może przewidywać 
zastosowanie procedury badania lub 
procedury doradczej w zależności od
charakteru lub wpływu danych środków 
wykonawczych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli projekt środków nie jest zgodny z 3. Jeżeli projekt środków nie jest zgodny z 
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opinią komitetu, nie jest on przyjmowany 
przez Komisję. Przewodniczący może 
przedstawić projekt środków komitetowi 
do dalszej dyskusji lub przedstawić mu 
zmienioną wersję projektu środków.

opinią komitetu lub jeżeli komitet nie wyda 
opinii, przedmiotowy projekt nie jest 
przyjmowany przez Komisję. 
Przewodniczący może przedstawić projekt 
środków komitetowi do dalszej dyskusji 
lub przedstawić mu zmienioną wersję 
projektu środków.

Uzasadnienie

Opinia negatywna lub brak opinii powinny mieć te same skutki i powinny prowadzić do 
dalszego rozpatrywania sprawy w komitecie przed ostatecznym przyjęciem środków.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli komitet nie wyda żadnej opinii, 
Komisja może przyjąć projekt środków. W 
przypadku gdy Komisja nie przyjmie 
projektu środków, przewodniczący może 
przedstawić komitetowi zmienioną wersję 
projektu środków.

skreślony

Uzasadnienie

Powiązana z poprawką do art. 5 ust. 3.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przewodniczący niezwłocznie
przedstawia odpowiedniemu komitetowi 
środki, o których mowa w ust. 2, w celu 
uzyskania jego opinii zgodnie z procedurą 
przewidzianą w akcie podstawowym.

3. Przewodniczący natychmiast
przedstawia odpowiedniemu komitetowi 
środki, o których mowa w ust. 2, w celu 
uzyskania jego opinii w terminie jednego 
miesiąca, zgodnie z procedurą 
przewidzianą w akcie podstawowym.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Zastrzeżenia do projektu środków 

wykonawczych
Parlament Europejski lub Rada mogą w 
każdym momencie wskazać Komisji, że 
uważają projekt aktu wykonawczego za 
przekraczający uprawnienia wykonawcze 
przewidziane w akcie podstawowym.
Uwzględniając przyczyny zastrzeżeń i 
działając w terminie określonym w 
stosowanej procedurze, Komisja może 
przedłożyć komitetowi nowy projekt 
środków lub też przedłożyć projekt 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na 
podstawie Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Należy utrzymać uprawnienia kontrolne PE. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdania zbiorcze wraz z wykazami 
organów i organizacji, do których należą 
przedstawiciele wyznaczeni przez państwa 
członkowskie,

b) sprawozdania wraz z wykazami 
organów i organizacji, do których należą 
przedstawiciele wyznaczeni przez państwa 
członkowskie,
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Parlament Europejski i Rada mają 
dostęp do informacji, o których mowa w 
ust. 1.

2. Parlament Europejski, Rada i państwa 
członkowskie mają równy dostęp do 
informacji. Otrzymują wszelkie 
informacje, o których mowa w ust. 1, 
równocześnie i na tych samych zasadach 
co komitety.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia szczegółowe zasady przekazywania informacji, zgodnie z porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym z 3 czerwca 2008 r.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy akty podstawowe, 
przyjęte przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia, przewidują 
wykonywanie uprawnień wykonawczych 
przez Komisję zgodnie z decyzją 
1999/468/WE, zastosowanie mają 
następujące zasady:

1. W oczekiwaniu na dostosowanie aktów 
podstawowych przyjętych przed wejściem 
w życie niniejszego rozporządzenia, jeżeli 
takie akty przewidują wykonywanie 
uprawnień wykonawczych przez Komisję 
zgodnie z decyzją 1999/468/WE, 
zastosowanie mają następujące zasady:

a) odesłania do art. 3 decyzji 
1999/468/WE rozumie się jako odesłania 
do art. 4 niniejszego rozporządzenia;

a) w przypadku gdy akt podstawowy 
zawiera odniesienie do art. 3 decyzji 
1999/468/WE, zastosowanie ma 
procedura doradcza, o której mowa w art. 
4 niniejszego rozporządzenia;

b) odesłania do art. 4 i 5 decyzji 
1999/468/WE rozumie się jako odesłania 
do art. 5 niniejszego rozporządzenia;

b) w przypadku gdy akt podstawowy 
zawiera odniesienie do art. 4 i 5 decyzji 
1999/468/WE, zastosowanie ma 
procedura badania, o której mowa w art. 5 
niniejszego rozporządzenia;

c) odesłania do art. 6 decyzji 
1999/468/WE rozumie się jako odesłania 

c) w przypadku gdy akt podstawowy 
zawiera odniesienie do art. 6 decyzji 
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do art. 6 niniejszego rozporządzenia; 1999/468/WE, zastosowanie ma art. 6 
niniejszego rozporządzenia;

d) odesłania do art. 7 i 8 decyzji 
1999/468/WE rozumie się jako odesłania 
do art. 8 niniejszego rozporządzenia.

d) w przypadku gdy akt podstawowy 
zawiera odniesienie do art. 7 i 8 decyzji 
1999/468/WE, zastosowanie ma art. 8 
niniejszego rozporządzenia;

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że przejściowe ustalenia przewidziane w art. 10 wniosku to tylko 
techniczne rozwiązanie, które nie przeszkodzi w koniecznym dostosowaniu dorobku prawnego 
na podstawie analizy poszczególnych przypadków.
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