
PR\868009PL.doc PE464.999v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Spraw Konstytucyjnych

2009/2195(REG)

13.10.2011

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie zmiany art. 87 i 88 Regulaminu Parlamentu Europejskiego
(2009/2195(REG))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: Carlo Casini



PE464.999v01-00 2/16 PR\868009PL.doc

PL

PR_REG

SPIS TREŚCI

Page

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ...................................................3

UZASADNIENIE ................................................................................................................15



PR\868009PL.doc 3/16 PE464.999v01-00

PL

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmiany art. 87 i 88 Regulaminu Parlamentu Europejskiego
(2009/2195(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając pismo swojego przewodniczącego z dnia 9 października 2009 r.,

– uwzględniając art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie kompetencji w zakresie 
przekazywania uprawnień ustawodawczych2,

– uwzględniając art. 211 i art. 212 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0000/2011),

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji do wiadomości 
Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 87 a 

Tekst obowiązujący Poprawka

Jeżeli na mocy aktu ustawodawczego 
Komisji przekazane są uprawnienia do 
uzupełnienia lub zmiany niektórych, 
innych niż istotne, elementów aktu 
ustawodawczego, właściwa komisja:

1. Jeżeli Komisja przekazuje 
Parlamentowi akt delegowany, 
przewodniczący odsyła go do komisji 
właściwej dla podstawowego aktu 
ustawodawczego, która może zdecydować 
o mianowaniu sprawozdawcy celem 
zbadania jednego lub kilku aktów 
delegowanych.

– rozpatruje każdy projekt aktu 
delegowanego po przekazaniu go 
                                               
1 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
2 Dz.U. C 81E z 15.3.2011, s. 6.
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Parlamentowi w celu wykonania kontroli 
parlamentarnej;

– może przedłożyć Parlamentowi w 
projekcie rezolucji wszelkie odpowiednie 
wnioski zgodnie z postanowieniami aktu 
ustawodawczego.

Przepisy art. 88 ust. 1, 2 i 3 stosuje się 
odpowiednio.

Or. fr

Poprawka 2

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 87 a – ustęp 2 (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Przewodniczący informuje Parlament o 
terminie otrzymania aktu we wszystkich 
językach urzędowych. Termin zgłaszania 
ewentualnego sprzeciwu zaczyna biec od 
tej daty. 

Or. fr

Poprawka 3

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 87 a – ustęp 3 (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Komisja przedmiotowo właściwa może –
zgodnie z postanowieniami podstawowego 
aktu ustawodawczego – przedstawić 
Parlamentowi projekt uzasadnionej 
rezolucji. Może ona zawierać wniosek do 
Komisji o przedstawienie nowego aktu 
delegowanego z uwzględnieniem zaleceń 
sformułowanych przez Parlament.
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Or. fr

Poprawka 4

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 87 a – ustęp 4 (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

4. Jeżeli na dziesięć dni przed początkiem 
sesji miesięcznej poprzedzającej upływ 
terminu określonego w ust. 5 komisja 
przedmiotowo właściwa nie przedstawiła 
projektu rezolucji, Konferencja 
Przewodniczących może – w oparciu o 
jeden lub więcej projektów rezolucji 
złożonych przez grupę polityczną lub co 
najmniej czterdziestu posłów –
zdecydować o wpisaniu tej kwestii do 
projektu porządku dziennego 
wspomnianej wyżej sesji miesięcznej.

Or. fr

Poprawka 5

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 87 a – ustęp 5 (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

5. Parlament wypowiada się w terminie 
przewidzianym w podstawowym akcie 
ustawodawczym większością głosów 
określoną w art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Przewodniczący informuje Radę i Komisję 
o zajętym stanowisku. 

Or. fr
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Poprawka 6

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 87 a – ustęp 6 (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

6. Jeżeli komisja przedmiotowo właściwa 
zaleci – przed upływem terminu 
przewidzianego w podstawowym akcie 
ustawodawczym – by Parlament 
oświadczył, że nie wyraża sprzeciwu 
wobec aktu delegowanego:
- informuje o tym przewodniczącego 
Konferencji Przewodniczących Komisji 
pismem z uzasadnieniem i przedstawia 
odpowiednie zalecenie;
- jeżeli podczas kolejnego posiedzenia 
Konferencji Przewodniczących Komisji 
nie zgłoszono sprzeciwu, jej 
przewodniczący powiadamia o tym 
przewodniczącego Parlamentu, który jak 
najszybciej informuje zgromadzenie 
plenarne;
- jeżeli w terminie dwudziestu czterech 
godzin po ogłoszeniu na posiedzeniu 
plenarnym grupa polityczna lub co 
najmniej czterdziestu posłów zgłasza 
sprzeciw wobec zalecenia, jest ono 
poddawane pod głosowanie; 
- jeżeli w tym samym terminie nie 
wyrażono sprzeciwu, zalecenie uznaje się 
za przyjęte;
- Przewodniczący informuje Radę i 
Komisję o zajętym stanowisku;
- przyjęcie takiego zalecenia oznacza, że 
każda późniejsza propozycja sprzeciwu 
wobec aktu delegowanego jest 
niedopuszczalna.

Or. fr
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Poprawka 7

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 87 a – ustęp 7 (nowy)

Tekst obowiązujący Poprawka

7. Komisja przedmiotowo właściwa może –
zgodnie z postanowieniami podstawowego 
aktu ustawodawczego – przedstawić 
Parlamentowi projekt uzasadnionej 
rezolucji uchylającej – w całości lub 
częściowo – przekazanie uprawnień 
przewidziane w tym akcie. Parlament 
stanowi większością głosów określoną w 
artykule 290 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 8

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 88 – nagłówek

Tekst obowiązujący Poprawka

Środki wykonawcze Akty wykonawcze

Or. fr

Poprawka 9

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 88 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Jeśli Komisja przedłoży Parlamentowi 
projekt środków wykonawczych, 
Przewodniczący przekazuje ten projekt
komisji właściwej dla aktu prawnego, do 
którego mają zostać przyjęte środki 
wykonawcze. Jeżeli w odniesieniu do aktu 
podstawowego zastosowano procedurę 

1. Jeżeli Komisja przekazuje Parlamentowi 
projekt aktu wykonawczego, 
przewodniczący przekazuje go do komisji 
właściwej dla podstawowego aktu 
ustawodawczego, która może zdecydować 
o mianowaniu sprawozdawcy celem 
zbadania jednego lub kilku projektów 
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obejmującą zaangażowane komisje, 
właściwa komisja występuje do 
zaangażowanej komisji o ustne lub 
pisemne przekazanie jej opinii.

aktów wykonawczych.

Or. fr

Poprawka 10

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 88 – ustęp 2

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Przewodniczący właściwej komisji
wyznacza posłom termin do wystąpienia z 
wnioskiem o wyrażenie przez komisję 
sprzeciwu wobec projektu środków. W 
stosownych przypadkach komisja może 
podjąć decyzję o powołaniu sprawozdawcy 
spośród swoich członków lub stałych 
zastępców. Jeżeli komisja sprzeciwi się 
projektowi środków, przedstawia ona 
projekt rezolucji sprzeciwiającej się 
przyjęciu tego projektu środków. 
Rezolucja może również proponować 
zmiany, które należy wprowadzić do 
projektu środków.

2. Komisja przedmiotowo właściwa może 
przedstawić Parlamentowi projekt 
uzasadnionej rezolucji wskazujący, że 
wniosek w sprawie aktu wykonawczego 
wykracza poza uprawnienia wykonawcze 
przewidziane w podstawowym akcie 
ustawodawczym lub jest niezgodny z 
prawem Unii z innych powodów.

Jeżeli Parlament przyjmie taką rezolucję 
w stosownym terminie liczonym od dnia 
otrzymania projektu środków, 
Przewodniczący wzywa Komisję do 
wycofania lub zmiany projektu środków 
lub do przedłożenia wniosku zgodnie z 
odpowiednią procedurą ustawodawczą.

Or. fr

Poprawka 11

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 88 – ustęp 3
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Tekst obowiązujący Poprawka

3. Jeżeli przed upływem powyższego 
terminu nie odbędzie się sesja miesięczna, 
należy uznać, że prawo do zajęcia 
stanowiska zostało przekazane właściwej 
komisji. Stanowisko to przybiera formę 
pisma przewodniczącego komisji do 
właściwego członka Komisji, o którym 
powiadamia się wszystkich posłów.

3. Projekt rezolucji może zawierać 
wniosek skierowany do Komisji o 
wycofanie aktu lub projektu aktu, jego 
zmianę z uwzględnieniem uwag 
wystosowanych przez Parlament lub 
przedstawienie nowego wniosku 
ustawodawczego. Przewodniczący 
informuje Radę i Komisję o zajętym 
stanowisku. 

Or. fr

Poprawka 12

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 88 – ustęp 4 – wprowadzenie  

Tekst obowiązujący Poprawka

4. Jeżeli środki wykonawcze 
przewidywane przez Komisję podlegają 
procedurze regulacyjnej połączonej z 
kontrolą, ust. 3 nie stosuje się, a ust. 1 i 2 
uzupełnia się w następujący sposób:

4. Jeżeli akty wykonawcze przewidywane 
przez Komisję podlegają procedurze 
regulacyjnej połączonej z kontrolą 
określonej w decyzji 1999/468/WE Rady z 
dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej 
warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji, 
zastosowanie mają następujące 
postanowienia dodatkowe:

Or. fr

Poprawka 13

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 88 – ustęp 4 – litera a) 

Tekst obowiązujący Poprawka

a) czas przeznaczony na kontrolę zaczyna 
upływać w momencie przekazania 
Parlamentowi projektu środków we 

a) w przypadku skrócenia czasu 
przeznaczonego na kontrolę, 
przewidzianego w art. 5a ust. 5 lit. b) 
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wszystkich językach urzędowych. W 
przypadkach, w których mają 
zastosowanie krótsze terminy (art. 5a ust. 
5 lit. b) decyzji Rady 1999/468/WE 
ustanawiającej warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji) oraz w nagłych przypadkach (art. 
5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE), czas 
przeznaczony na kontrolę zaczyna upływać 
od daty otrzymania przez Parlament 
ostatecznego projektu środków 
wykonawczych w wersjach językowych 
przedłożonych członkom komisji 
ustanowionej zgodnie z decyzją 
1999/468/WE, chyba że sprzeciwi się temu 
przewodniczący właściwej komisji 
parlamentarnej. Art. 146 nie ma w takim 
przypadku zastosowania;

decyzji 1999/468/WE, oraz w nagłych 
przypadkach przewidzianych w art. 5a ust. 
6 decyzji 1999/468/WE czas przeznaczony 
na kontrolę zaczyna upływać od daty 
otrzymania przez Parlament ostatecznego 
projektu aktu wykonawczego w wersjach 
językowych przedłożonych członkom 
komisji ustanowionej zgodnie z decyzją 
1999/468/WE, chyba że sprzeciwi się temu 
przewodniczący właściwej komisji 
parlamentarnej. Art. 146 nie ma w takim 
przypadku zastosowania; 

Or. fr

Poprawka 14

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 88 – ustęp 4 – litera a a) (nowa) 

Tekst obowiązujący Poprawka

aa) jeżeli podstawą projektu aktu 
wykonawczego jest art. 5a ust. 5 lub 6 
decyzji 1999/468/WE, który dotyczy 
skrócenia terminów wyrażenia przez 
Parlament sprzeciwu, projekt rezolucji 
sprzeciwiającej się przyjęciu tego projektu 
aktu może zostać złożony przez 
przewodniczącego właściwej komisji, 
jeżeli komisja nie mogła zebrać się we 
właściwym czasie;

Or. fr



PR\868009PL.doc 11/16 PE464.999v01-00

PL

Poprawka 15

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 88 – ustęp 4 – litera b) 

Tekst obowiązujący Poprawka

b) Parlament, podejmując decyzję 
większością głosów wszystkich posłów, 
może sprzeciwić się przyjęciu projektu 
środków, uzasadniając sprzeciw tym, że 
projekt ten przekracza uprawnienia 
wykonawcze przewidziane w akcie 
podstawowym, jest niezgodny z celem lub 
treścią aktu podstawowego lub narusza 
zasadę pomocniczości bądź 
proporcjonalności;

b) Parlament, podejmując decyzję 
większością głosów wszystkich posłów, 
może sprzeciwić się przyjęciu projektu 
aktu wykonawczego, uzasadniając 
sprzeciw tym, że projekt ten przekracza 
uprawnienia wykonawcze przewidziane w 
akcie podstawowym, jest niezgodny z 
celem lub treścią aktu podstawowego lub 
narusza zasadę pomocniczości bądź 
proporcjonalności; 

Or. fr

Poprawka 16

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 88 – ustęp 4 – litera c) 

Tekst obowiązujący Poprawka

c) jeżeli podstawą projektu środków jest 
art. 5a ust. 5 lub 6 decyzji 1999/468/WE, 
który dotyczy skrócenia terminów 
wyrażenia przez Parlament sprzeciwu, 
projekt rezolucji sprzeciwiającej się 
przyjęciu tego projektu środków może 
zostać złożony przez przewodniczącego 
właściwej komisji, jeżeli komisja nie 
mogła zebrać się we właściwym czasie.

skreślona

Or. fr

Poprawka 17

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 88 – ustęp 4 – litera c a) (nowa) 
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Tekst obowiązujący Poprawka

ca) w przypadku gdy właściwa komisja w 
następstwie należycie uzasadnionego 
wniosku Komisji zaleci w uzasadnionym 
piśmie do przewodniczącego Konferencji 
Przewodniczących Komisji, by Parlament 
oświadczył, że nie wyraża sprzeciwu 
wobec proponowanego aktu przed 
wygaśnięciem normalnego terminu 
przewidzianego w art. 5a ust. 3 lit. c) i/lub 
art. 5a ust. 4 lit. e) decyzji 1999/468/WE, 
zastosowanie ma procedura, o której 
mowa w art. 87a, ust. 6.

Or. fr

Poprawka 18

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 88 a – nagłówek (nowy)  

Tekst obowiązujący Poprawka

Artykuł 88 a
Rozpatrywanie w ramach procedury 
obejmującej zaangażowane komisje lub 
wspólne posiedzenia komisji

Or. fr

Poprawka 19

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 88 a – ustęp 1 (nowy) 

Tekst obowiązujący Poprawka

1. Jeżeli podstawowy akt ustawodawczy 
został przyjęty przez Parlament w drodze 
procedury przewidzianej w art. 50, do 
rozpatrywania aktów delegowanych i 
projektów aktów wykonawczych 
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zastosowanie mają następujące 
postanowienia uzupełniające:
- akt delegowany lub projekt aktu 
wykonawczego jest przekazywany komisji 
przedmiotowo właściwej i komisji 
zaangażowanej; 
- przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej ustala termin, w którym 
zaangażowana komisja może zgłaszać 
propozycje co do punktów wchodzących w 
zakres jej kompetencji wyłącznych lub 
wspólnych dla obydwu komisji;
- jeżeli akt delegowany lub projekt aktu 
wykonawczego wchodzi głównie w zakres 
wyłącznych kompetencji zaangażowanej 
komisji, jej propozycje są przyjmowane 
bez głosowania przez właściwą komisję; w 
przeciwnym wypadku przewodniczący 
może zezwolić zaangażowanej komisji na 
przedłożenie Parlamentowi projektu 
rezolucji;  

Or. fr

Poprawka 20

Regulamin Parlamentu Europejskiego
Artykuł 88 a – ustęp 2 (nowy) 

Tekst obowiązujący Poprawka

2. Jeżeli podstawowy akt ustawodawczy 
został przyjęty przez Parlament przy 
zastosowaniu procedury przewidzianej w 
art. 51, do rozpatrywania aktów 
delegowanych i projektów aktów 
wykonawczych zastosowanie mają 
następujące postanowienia uzupełniające:
- w momencie otrzymania aktu 
delegowanego lub projektu aktu 
wykonawczego przewodniczący określa 
właściwą komisję lub komisje 
współodpowiedzialne do ich zbadania, z 
uwzględnieniem kryteriów określonych w 
art. 51 i ewentualnych porozumień między 
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przewodniczącymi odnośnych komisji;
- jeżeli akt delegowany lub projekt aktu 
wykonawczego został odesłany do 
rozpatrzenia zgodnie z procedurą 
obejmującą wspólne posiedzenia komisji, 
każda z komisji może zwrócić się o 
zwołanie wspólnego posiedzenia w celu 
rozpatrzenia projektu rezolucji. W 
przypadku braku porozumienia między 
przewodniczącymi odnośnych komisji 
Konferencja Przewodniczących Komisji 
zwołuje wspólne posiedzenie.

Or. fr
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UZASADNIENIE

Kontekst

Wejście w życie Traktatu z Lizbony radykalnie zmieniło procedurę komitetową, 
przekształcając ją w nowy system zakładający przyjmowanie aktów delegowanych i aktów 
wykonawczych. Stosowanie art. 290 było przedmiotem wspólnego, niewiążącego 
porozumienia1 między instytucjami. Wprowadzanie art. 291 TFUE przewidywało przyjęcie 
rozporządzenia ustanawiającego „z wyprzedzeniem przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez Państwa Członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez
Komisję.”2

Dostosowanie rozporządzenia związane z tymi zmianami wynikającymi z wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony pozwala nam również na nadanie biegu wnioskowi przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego o określenie procedury wyjaśniającej zasady szybkiego 
zatwierdzania aktu delegowanego lub aktu wykonawczego.

Nowy art. 87a, zresztą tak jak i nowy art. 88, określa procedurę do przestrzegania w 
najbardziej powszechnym przypadku – komisji przedmiotowo właściwej bez 
zaangażowanych komisji lub komisji współodpowiedzialnych. Mająca w tym przypadku 
zastosowanie procedura została wyjaśniona w nowym art. 88a.

Akty delegowane (art. 87a)

Trzy pierwsze ustępy nowego artykułu określają procedurę do zastosowania, kiedy Komisja 
przekazuje Parlamentowi akt delegowany. Pierwszy ustęp precyzuje, że akt delegowany jest 
odsyłany do komisji przedmiotowo właściwej dla podstawowego aktu ustawodawczego i 
pozostawia tej komisji możliwość wyznaczenia sprawozdawcy. Ust. 2, zgodnie z pkt 7 
wspólnego porozumienia, precyzuje, kiedy rozpoczyna się okres na wyrażanie sprzeciwu, a 
ust. 5 uściśla, że Parlament wypowiada się w terminie przewidzianym w podstawowym akcie 
ustawodawczym większością głosów określoną w art. 290 TFUE.

O ile zazwyczaj komisja przedmiotowo właściwa ma zasadniczą rolę przy uruchamianiu 
procedury sprzeciwu, to nie chodzi jednak o powierzanie jej jakiegokolwiek monopolu w tej 
dziedzinie. Dlatego ust. 4 stawia przed Konferencją Przewodniczących możliwość wpisania 
danej kwestii do porządku obrad na sesji plenarnej, w oparciu o projekt rezolucji 
przygotowany przez grupę polityczną lub co najmniej czterdziestu posłów.

Procedura umożliwiająca Parlamentowi ogłoszenie przed wygaśnięciem terminu 
przewidzianego w podstawowym akcie ustawodawczym zamiaru nie zgłaszania sprzeciwu

                                               
1 Wspólne porozumienie w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących stosowania aktów delegowanych (art. 290 
TFUE)

2 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
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wobec aktu delegowanego w formie przewidzianej w ust. 11 wspólnego porozumienia 
wymagała ujęcia w pewne ramy, między innymi w celu nadania tej decyzji względnej 
pewności prawnej. Procedura wybrana przez sprawozdawcę czerpie w dużym stopniu z 
procedury przewidzianej w art. 211 Regulaminu, jednocześnie przewidując, że decyzja o nie 
wnoszeniu sprzeciwu sprawia, że każda późniejsza propozycja sprzeciwu jest 
niedopuszczalna. 

Wreszcie ostatni punkt precyzuje procedurę uchylenia przekazanych uprawnień przewidzianą 
w akcie podstawowym.

Akty wykonawcze (art. 88)

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję przyjęte w oparciu o art. 291 ust. 3 
TFUE uściśla warunki wykonywania (przez Komisję lub w szczególnych przypadkach przez 
Radę) uprawnień wykonawczych przewidzianych w art. 291 ust. 2 TFUE.

Dostosowanie Regulaminu do tych nowych postanowień – oprócz podobieństw z procedurą 
wprowadzoną dla aktów delegowanych – musiało również uwzględnić pewną ilość 
specyficznych kwestii.

Przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony wykonywanie uprawnień wykonawczych przez 
Komisję regulowała decyzja 1999/468/WE Rady z dnia 28 czerwca 1999 r.

Jeżeli nowe postanowienia będą miały bezpośrednio zastosowanie do nowych aktów 
ustawodawczych przyjętych po wejściu w życie nowego rozporządzenia 182/2011 (i jeżeli 
jego art. 13 będzie przewidywał postanowienia przejściowe dotyczące dostosowania 
obowiązujących aktów podstawowych odnoszących się do art. 3, 4 lub 5 decyzji 
1999/468/WE), w czasie okresu koniecznego na dostosowanie obowiązującego 
ustawodawstwa utrzyma się pewna liczba aktów ustawodawczych, w przypadku których 
procedura regulacyjna połączona z kontrolą nadal będzie zależała od art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Należy więc utrzymać w mocy skutki art. 5a tej decyzji dla aktów podstawowych, które się do 
tego odnoszą. Gwarantuje to ust. 4 nowego art. 88, przejmując w dużym zakresie 
obowiązujące postanowienia regulacyjne, uzupełniając je jednocześnie w kwestiach 
zwłaszcza procedury szybkiego zatwierdzania.

Szczególne przepisy dotyczące procedury obejmującej zaangażowane komisje i wspólne 
posiedzenia komisji

Konieczne okazało się wprowadzenie nowego art. 88a w celu uwzględnienia przypadków, w 
których akt podstawowy został przyjęty w drodze procedury przewidzianej w art. 50 lub 51 
Regulaminu. Ten nowy artykuł, który określa procedurę obowiązującą w tych przypadkach, 
uzupełnia zatem postanowienia przewidziane w poprzednich artykułach.


