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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zgodnie z obecnym systemem komitologii WPR jest obszarem polityki, który obejmuje 
zdecydowaną większość aktów przyjętych w ramach procedury komitetowej: w 2006 r. 
Komisja przyjęła 1576 środków wykonawczych (2007: 963 środki/ 2008: 439 środki). 

W niemal wszystkich przypadkach środki te zostały przyjęte zgodnie z „procedurą 
zarządzania” określoną w art. 4 decyzji WE/1999/468. 

Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony obecne postanowienia dotyczące procedury 
komitetowej zostaną zastąpione przez akty delegowane i akty wykonawcze zgodnie z art. 290 
i 291 TFEU. 

To dostosowanie istniejącego prawodawstwa do postanowień Traktatu z Lizbony ma 
zasadnicze znaczenie, w szczególności w odniesieniu do obszarów polityki, które (jak 
polityka rolna) nie zostały przyjęte w procedurze współdecyzji i które w rezultacie nie zostały 
dostosowane do zwiększonej kontroli Parlamentu sprawowaną poprzez procedurę regulacyjną 
połączoną z kontrolą od 2006 r. 

Ze względu na znaczną ilość przedmiotowych aktów oraz na często złożony proces 
rozróżniania aktów delegowanych od aktów wykonawczych, Komisja Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi spodziewa się trudnych negocjacji z Komisją i współprawodawcą, osobno dla każdego 
przypadku. 

Jest zatem na tym etapie nie do przyjęcia, aby Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
kontynuowała pracę przy automatycznym przekształceniu obecnych „procedur zarządzania” 
w akty wykonawcze („badanie”) bez przeanalizowania przypadek po przypadku, czy dany 
środek spełnia kryteria aktu delegowanego. 

Komisje wzywa się zatem do przedstawienia koniecznych wniosków legislacyjnych dla 
bezzwłocznego dostosowania acquis.

Decydując o zastosowaniu zwykłej procedury ustawodawczej w odniesieniu do Wspólnej 
Polityki Rolnej TFUE stawia Parlament Europejski i Radę na równi, jako 
współprawodawców. Parlament powinien zatem wymagać równego traktowania jeśli chodzi o 
akty delegowane i wykonawcze. W szczególności powinien przynajmniej utrzymać istniejące 
prawa w odniesieniu do aktów „komitologii” odnoszących się do podstawowych aktów 
przyjmowanych w procedurze współdecyzji (uprawnienia kontrolne, prawo do informacji…). 
Dodatkowo przedstawiciele Parlamentu Europejskiego powinni mieć wstęp na posiedzenia 
„komitetów złożonych z przedstawicieli państw członkowskich”.

Wreszcie Parlament Europejski i Rada powinni móc wspólnie zakwestionować projekt środka 
wykonawczego, który nie zgadza się z intencja współprawodawców. 
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POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 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 wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję zgodnie z 
art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej

Uzasadnienie

Proponowane rozporządzenie obejmie całość funkcjonowania uprawnień wykonawczych 
zgodnie z art. 291 TFUE, a nie tylko kontrolę. Dodatkowo PE jako współprawodawca 
powinien mieć takie same prawa jak Rada.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej wymaga obecnie, aby 
Parlament Europejski i Rada ustanowiły 
przepisy i ogólne zasady dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

(3) Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) wymaga obecnie, 
aby Parlament Europejski i Rada 
ustanowiły przepisy i ogólne zasady 
dotyczące wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki 1.



AD\815425PL.doc 5/13 PE439.944v02-00

PL

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Konieczne jest zadbanie o to, by 
procedury przeprowadzania takiej kontroli 
były jasne, skuteczne i proporcjonalne do 
charakteru aktów wykonawczych, a także 
aby odzwierciedlały wymagania 
instytucjonalne nakładane przez Traktat
oraz doświadczenie zdobyte w trakcie 
wykonywania decyzji 1999/468/WE i 
powszechnie stosowaną przy tej okazji 
praktykę.

(4) Konieczne jest zadbanie o to, by 
procedury przeprowadzania kontroli były 
jasne, skuteczne i proporcjonalne do 
charakteru aktów wykonawczych, a także 
aby odzwierciedlały wymagania 
instytucjonalne nakładane przez TFUE, 
równe prawa Parlamentu Europejskiego i 
Rady w odniesieniu do wszystkich aktów 
przyjętych w zwykłej procedurze 
ustawodawczej oraz doświadczenie 
zdobyte w trakcie wykonywania decyzji 
1999/468/WE i powszechnie stosowaną 
przy tej okazji praktykę.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy określić kryteria wyboru
procedury przyjmowania aktów 
wykonawczych. Aby osiągnąć większą 
spójność oraz zapewnić proporcjonalność 
wymogów proceduralnych względem 
charakteru aktów wykonawczych, jakie 
mają zostać przyjęte, kryteria te powinny 
być wiążące.

(8) Bez uszczerbku dla procedury 
przyjmowania aktów wykonawczych, 
która jest określona w akcie 
podstawowym, procedura badania 
powinna być z zasady stosowana przy 
przyjmowaniu ogólnych środków 
wykonawczych, jeżeli konieczne są 
jednolite warunki.

Uzasadnienie

Decyzja o wykorzystaniu procedury doradczej, która zwiększa uprawnienia Komisji, czy też 
procedury badania, która zwiększa uprawnienia państw członkowskich, powinna należeć do 
współprawodawców aktów podstawowych.
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Poprawka 5

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 taką kontrolę, 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.

Uzasadnienie

Decyzja o wykorzystaniu procedury doradczej, która zwiększa uprawnienia Komisji, czy też 
procedury badania, która zwiększa uprawnienia państw członkowskich, powinna należeć do 
współprawodawców aktów podstawowych.

Poprawka 6

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.

skreślony
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Poprawka 7

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”) 
wymaga jednolitych warunków wdrażania 
oraz określa, że przyjęcie takich
wiążących aktów wykonawczych przez 
Komisję podlegało kontroli państw 
członkowskich.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Procedurę badania można stosować 
tylko w przypadku przyjmowania:

2. Procedurę badania stosuje się z zasady
w przypadku przyjmowania ogólnych 
środków wykonawczych, jeżeli konieczne 
są jednolite warunki.

a) środków wykonawczych o zasięgu 
ogólnym; 
b) innych środków wykonawczych 
dotyczących:
i) wspólnej polityki rolnej i wspólnej 
polityki rybołówstwa;
ii) środowiska, bezpieczeństwa lub 
ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, 
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zwierząt lub roślin;
iii) wspólnej polityki handlowej.

Uzasadnienie

Decyzja o wykorzystaniu procedury doradczej, która zwiększa uprawnienia Komisji, czy też 
procedury badania, która zwiększa uprawnienia państw członkowskich, powinna należeć do 
współprawodawców aktów podstawowych.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W odniesieniu do wszystkich innych 
środków wykonawczych oraz – w 
stosownych przypadkach – do środków 
wykonawczych, o których mowa w ust. 2, 
zastosowanie ma procedura doradcza.

skreślony

Uzasadnienie

Decyzja o wykorzystaniu procedury doradczej, która zwiększa uprawnienia Komisji, czy też 
procedury badania, która zwiększa uprawnienia państw członkowskich, powinna należeć do 
współprawodawców aktów podstawowych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą zastrzeżenia do projektu środków 
wykonawczych, których przyjęcie się 
rozważa i które zostały przedłożone 
komitetowi zgodnie z aktem podstawowym 
przyjętym zgodnie z art. 294 TFUE, 
uzasadniając to faktem, że środki te nie 
zgadzają się z intencją prawodawcy 
wyrażoną w akcie podstawowym, Komisja 
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ponownie bada projekt środków.
Komisja, uwzględniając przyczyny 
zastrzeżeń i w terminie określonym w 
stosowanej procedurze, może przedłożyć 
komitetowi nowy projekt środków lub 
przedłożyć projekt Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie na podstawie 
TFUE.
Komisja informuje Parlament Europejski, 
Radę i komitet o działaniach, jakie 
zamierza podjąć wraz z ich 
uzasadnieniem.

Uzasadnienie

Należy utrzymać uprawnienia kontrolne PE. Art. 8 decyzji 99/468 powinien zatem zostać 
uwzględniony w rozporządzeniu oraz ujęty w sposób pozwalający PE lub Radzie wyrazić 
zastrzeżenia wobec środków, które nie zgadzają się z intencją prawodawcy wyrażoną w akcie 
podstawowym.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) stanowisko i powody przedstawicieli 
państw członkowskich,

Uzasadnienie

Stanowisko przedstawicieli państw członkowskich powinno być podane do wiadomości 
parlamentu Europejskiego (którego wszystkie posiedzenia i posiedzenia komisji odbywają się 
przy drzwiach otwartych).

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 

2. Parlament Europejski, Rada i państwa 
członkowskie mają równy dostęp do 
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ust. 1. informacji, o których mowa w ust. 1. W 
tym celu Parlament Europejski i Rada 
otrzymują w tym samym czasie co 
członkowie komitetów oraz na takich 
samych warunkach wszystkie informacje, 
o których mowa w ust. 1.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia metody przekazywania informacji poprzez wykorzystanie odpowiednich 
postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 3 czerwca 2008 r.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przedstawiciele Parlamentu 
Europejskiego mogą brać udział w 
posiedzeniach komitetu jako 
obserwatorzy.

Uzasadnienie

Na posiedzenia komitetu powinni mieć wstęp obserwatorzy z Parlamentu Europejskiego 
(którego wszystkie posiedzenia i posiedzenia komisji odbywają się przy drzwiach otwartych).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9
Uchylenie decyzji 1999/468/ WE

skreślony

Decyzja 1999/468/WE traci moc.
Na potrzeby obowiązujących aktów 
podstawowych, zawierających odesłania 
do uchylonej decyzji, utrzymuje się skutki 
jej art. 5a.
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Uzasadnienie

Wynik techniczny i prawny skreślenia art. 10.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10
Dostosowanie obowiązujących aktów 

podstawowych
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:

skreślony

a) odesłania do art. 3 decyzji 
1999/468/WE rozumie się jako odesłania 
do art. 4 niniejszego rozporządzenia;
b) odesłania do art. 4 i 5 decyzji 
1999/468/WE rozumie się jako odesłania 
do art. 5 niniejszego rozporządzenia;
c) odesłania do art. 6 decyzji 
1999/468/WE rozumie się jako odesłania 
do art. 6 niniejszego rozporządzenia;
d) odesłania do art. 7 i 8 decyzji 
1999/468/WE rozumie się jako odesłania 
do art. 8 niniejszego rozporządzenia.
2. Artykuły 3 i 7 niniejszego 
rozporządzenia mają zastosowanie do 
wszystkich istniejących komitetów.

Uzasadnienie

Dostosowanie acquis do obecnych postanowień w sprawie aktów delegowanych i aktów 
wykonawczych ma zasadnicze znaczenie w przypadkach tych obszarów polityki, o których nie 
decydowano w procedurze współdecyzji przed ich wejściem w życie. Należy pilnie 
przeprowadzić ocenę poszczególnych przypadków tych postanowień. Automatyczne 
dostosowanie, jak zaproponowała Komisja, podważyłoby uprawnienia Parlamentu 
Europejskiego.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Dostosowanie obowiązujących aktów 

prawnych
Komisja, do dnia 31 grudnia 2010 r.,  
analizuje obowiązujące przepisy unijne i 
przedkłada wnioski legislacyjne potrzebne 
do ich dostosowania do postanowień 
Traktatu z Lizbony, a w szczególności art. 
290 i 291 TFUE.

Uzasadnienie

Dostosowanie acquis do obecnych postanowień w sprawie aktów delegowanych i aktów 
wykonawczych ma zasadnicze znaczenie w przypadkach tych obszarów polityki, o których nie 
decydowano w procedurze współdecyzji przed ich wejściem w życie. Należy pilnie 
przeprowadzić ocenę poszczególnych przypadków tych postanowień.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 niniejszego rozporządzenia 
stosuje się od dnia 1 grudnia 2010 r.

skreślony

Uzasadnienie

Wynik skreślenia art. 10.
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