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UZASADNIENIE 

1. KONTEKST WNIOSKU 
W następstwie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dostosowującego do art. 290 TFUE szereg aktów prawnych przewidujących zastosowanie 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (COM (2013) 451) oraz wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do art. 290 TFUE szereg 
aktów prawnych w dziedzinie sprawiedliwości przewidujących zastosowanie procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą (COM (2013) 452), niniejszy wniosek dotyczy 
dostosowania pozostałych aktów podstawowych, które odnoszą się do procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą. 

Komisja przeprowadziła dogłębną analizę wszystkich instrumentów ustawodawczych, które 
w dalszym ciągu zawierają odwołania do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w celu 
zbadania, czy środki w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą spełniają 
kryteria określone w TFUE. Analiza wykazała, że niektóre środki nie wchodzą w zakres art. 
290 TFUE. Proponuje się zatem, aby w przypadkach, gdy środki te spełniają kryteria 
przewidziane w art. 291 TFUE, Komisja była uprawniona do przyjmowania aktów 
wykonawczych. W nielicznych przypadkach, gdy uprawnienia przekazane Komisji nie są 
zgodne z Traktatem, proponuje się skreślenie przedmiotowych przepisów. 

2. METODA DOSTOSOWANIA 
Podejście przyjęte w niniejszym wniosku jest podobne do podejścia przyjętego w poprzednich 
wnioskach (COM (2013) 451 i COM (2013) 452). W związku z tym niniejsze rozporządzenie 
ramowe stanowi, że w przypadku gdy akty prawne wymienione w załączniku I przewidują 
stosowanie art. 5a decyzji Rady 1999/468/we z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej 
warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji1 (zwanej dalej 
„decyzją w sprawie procedury komitetowej”), Komisja jest upoważniona do przyjmowania 
aktów delegowanych, natomiast w przypadku aktów prawnych przewidujących stosowanie 
art. 5a decyzji w sprawie procedury komitetowej wymienionych w załączniku II Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych.  

W przypadkach, w których jeden przepis zawiera wykaz uprawnień, które, w świetle 
kryteriów zawartych w art. 290 i 291 TFUE, mają różny charakter (niektóre są uprawnieniami 
delegowanymi, a niektóre mają charakter wykonawczy), proponuje się, aby takie uprawnienia 
zostały podzielone. 

W przypadku środków wymienionych w załączniku I wniosek dostosowuje tryb pilny zgodnie 
z art. 5a ust. 6 decyzji dotyczącej procedury komitetowej do wymogów trybu pilnego dla 
aktów delegowanych (art. 3 niniejszego wniosku). 

W przypadku środków wymienionych w załączniku II wniosek dostosowuje tryb pilny 
zgodnie z art. 5a ust. 6 decyzji w sprawie procedury komitetowej do wymogów procedury 
stosowanej w przypadku aktów wykonawczych mających natychmiastowe zastosowanie, 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia 182/20112 („rozporządzenia w sprawie procedury 
komitetowej”) (art. 4 ust. 2 niniejszego wniosku). 

                                                 
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.  
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, Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 
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Dostosowanie do systemu aktów delegowanych i systemu aktów wykonawczych nie będzie 
miało wpływu na toczące się procedury, w ramach których komitet wydał już opinię, zgodnie 
z decyzją dotyczącą procedury komitetowej. 

Akty podstawowe, które podlegają dostosowaniu do systemu aktów delegowanych, zostały 
wymienione w załączniku I do niniejszego wniosku. Akty podstawowe, które podlegają 
dostosowaniu do systemu aktów wykonawczych, zostały wymienione w załączniku II do 
niniejszego wniosku. Załącznik III zawiera zmiany do aktów podstawowych, których 
postanowienia zostały skreślone. Wykazy uszeregowano według obszarów polityki, w ujęciu 
chronologicznym według dat przyjęcia tych instrumentów. 

3. WYKAZ AKTÓW PODSTAWOWYCH PODLEGAJĄCYCH ODRĘBNEMU 
PRZEGLĄDOWI 

Wymienione poniżej instrumenty odnoszące się do procedury regulacyjnej połączonej z 
kontrolą, w odniesieniu do których przewiduje się odrębny istotny przegląd, nie zostały 
uwzględnione w niniejszym wniosku, ani w dwóch poprzednich wnioskach dotyczących 
dostosowania. Ich dostosowanie będzie częścią planowanych zmian. 

Obszar Instrument 

Rolnictwo i 
Rozwój 
Obszarów 
Wiejskich 
(AGRI) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 1576/89 

Eurostat  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty 
dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 

Eurostat  Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych 
Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między 
państwami członkowskim oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3330/91 

Eurostat  Rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu 
kolejowego 

Sprawy 
Wewnętrzne 
(HOME) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy 
Kodeks Wizowy 

Rynek 
Wewnętrzny i 
Usługi 
(MARKT) 

 Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku 
wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 
2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE 
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Europejski 
Urząd ds. 
Zwalczania 
Nadużyć 
Finansowych 
(OLAF) 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w 
sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi 
państw członkowskich i współpracy między państwami 
członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego 
stosowania przepisów prawa celnego i rolnego 

Zdrowie i 
Konsumenci 
(SANCO) 

 Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i 
paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich 
powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 

Zdrowie i 
Konsumenci 
(SANCO) 

 Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych 
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2013/0365 (COD) 

Wniosek 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

dostosowujące do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej szereg 
aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z 

kontrolą 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 
2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 
172, art. 192 ust. 1, art. 207, art. 214 ust. 3 oraz art. 338 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego3, 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów4, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Traktat z Lizbony wprowadza wyraźne rozróżnienie między przekazywanymi Komisji 
uprawnieniami w celu przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o 
zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy 
aktu ustawodawczego (aktów delegowanych), a uprawnieniami powierzanymi Komisji 
w celu przyjmowania jednolitych warunków wykonywania prawnie wiążących aktów 
Unii (aktów wykonawczych). 

(2) Środki, których może dotyczyć przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 290 ust. 
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zasadniczo odpowiadają 
środkom podlegającym procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą ustanowionej w 
art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE5.  

(3) Do art. 290 TFUE należy dostosować szereg już obowiązujących aktów prawnych, 
które przewidują zastosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą i 
spełniają kryteria art. 290 ust. 1 TFUE. 

(4) Szczególnie ważne jest, aby Komisja, przygotowując akty delegowane na podstawie 
aktów prawnych dostosowanych niniejszym rozporządzeniem, prowadziła stosowne 
konsultacje, w tym na poziomie eksperckim. Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

                                                 
3 Dz.U. C […] z […], s. […]. 
4 Dz.U. C […] z […], s. […]. 
5 Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień 

wykonawczych przyznanych Komisji. Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.  
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(5) Do art. 291 TFUE należy dostosować szereg już obowiązujących aktów prawnych, 
które przewidują zastosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą i 
spełniają kryteria art. 291 ust. 2 TFUE. 

(6) Jeśli uprawnienia wykonawcze są powierzane Komisji, powinny być one wykonywane 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20116. 

(7) W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony konieczne jest również wprowadzenie 
zmian do obowiązujących już aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą poprzez usunięcie niektórych środków objętych tą 
procedurą. 

(8) Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na toczące się procedury, w 
ramach których komitet wydał już opinię zgodnie z art. 5a decyzji 1999/468/WE przed 
wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. 

(9) Ponieważ dostosowania i zmiany, które mają zostać wprowadzone niniejszym 
rozporządzeniem, dotyczą jedynie procedur, państwa członkowskie nie muszą 
dokonywać ich transpozycji w przypadku dyrektyw, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 
1. W przypadku gdy przepisy wymienione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia 
przewidują zastosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, o której mowa w art. 
5a ust. 1-5 decyzji 1999/468/WE, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia. 

2. W przypadku gdy przepisy wymienione w załączniku I dotyczą stosowania trybu pilnego, o 
którym mowa w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych w trybie pilnym, o którym mowa w art. 3 niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 
1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom 
określonym w niniejszym artykule.  

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierza się Komisji na czas 
nieokreślony. 

3. Przekazanie uprawnień może zostać odwołane przez Parlament Europejski lub Radę w 
dowolnym momencie. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym 
terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów 
delegowanych.  

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.  

                                                 
6 Rozporządzenie (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, Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 
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5. Przyjęty akt delegowany wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyrazili sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowali Komisję, że nie wniosą sprzeciwu, przed upływem tego terminu. Termin ten 
przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

6. W przypadku gdy akty przepisy w załączniku I do niniejszego rozporządzenia przewidują 
skrócenie terminu ustanowionego w art. 5a ust. 3 lit. c) decyzji 1999/468/WE na mocy art. 5a 
ust. 5 lit. b) tej decyzji, terminy określone w ust. 5 niniejszego artykułu wynoszą jeden 
miesiąc.  

Artykuł 3 
1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie 
i mają zastosowanie, dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt 
delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu 
pilnego. 

2. Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 2 ust. 5. W takim przypadku Komisja uchyla akt 
niezwłocznie po doręczeniu przez Parlament Europejski lub Radę decyzji o sprzeciwie. 

Artykuł 4 
1. W przypadku gdy przepisy wymienione w załączniku II przewidują zastosowanie 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, o której mowa w art. 5a ust. 1-5 decyzji 
1999/468/WE, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych zgodnie z 
procedurą sprawdzającą przewidzianą w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

2. W przypadku gdy przepisy wymienione w załączniku II przewidują zastosowanie trybu 
pilnego, o którym mowa w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów wykonawczych mających e natychmiastowe zastosowanie zgodnie z art. 
8 w związku z art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

Artykuł 5 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010, rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009, dyrektywę Rady 97/70/WE, 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008, dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2002/46/WE oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/96 zmienia się 
zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 6 
Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na toczące się procedury, w ramach których komitet 
wydał już opinię zgodnie z art. 5a decyzji 1999/468/WE. 

Artykuł 7 
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia […] r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 
Przewodniczący Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I 

Przepisy aktów prawnych zawierających odniesienia do procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE, które podlegają 

dostosowaniu do systemu aktów delegowanych7. 

A. SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE 
1. Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 

kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego 
Poziomu.eu 

Art. 3 ust. 1 lit. a)** 

Art. 5 ust. 1 

Art. 5 ust. 2 

2. Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w 
sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) 

Art. 35 

3. Dyrektywa nr 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. 
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa ramowa) 

Art. 13a ust. 4 

B. DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU 
4. Decyzja nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 

r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 
zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Art. 3 ust. 6 

Art. 11 ust. 3 

5. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 

Art. 3d ust. 3 

Art. 3f ust. 9 

Art. 10 ust. 4 

Art. 10a ust. 1 

Art. 10a ust. 7 

                                                 
7 Do celów informacyjnych przepisy odnoszące się do skróconego terminu na podstawie art. 2 ust. 6 

zostały w niniejszym załączniku oznaczone symbolem *, przepisy odnoszące się do trybu pilnego 
zgodnie z art. 3 zostały w niniejszym załączniku oznaczone symbolem **, natomiast przepisy 
odnoszące się do trybu pilnego zgodnie z art. 3 oraz skróconego terminu na podstawie art. 2 ust. 6 
zostały w niniejszym załączniku oznaczone symbolem ***. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:pl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:pl:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:pl:PDF
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Art. 10a ust. 8 

Art. 10a ust. 13 

Art. 11a ust. 9 

Art. 11b ust. 7 

Art. 14 ust. 1 

Art. 15 akapit piąty 

Art. 19 ust. 3 

Art. 22 

Art. 24 ust. 1 lit. b) 

Art. 24 ust. 3 

Art. 24a ust. 1 

Art. 24a ust. 2 

Art. 25 ust. 2 

Art. 25a ust. 1 

Załącznik IV, część A 

C. ENERGIA 
6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 

2008 r. dotycząca wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i 
energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (wersja 
przekształcona). 

Art. 6 

D. PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ 
7. Rozporządzenie WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 

czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu 
do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i 
użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i utrzymania pojazdów. 

Art. 5 ust. 3 

Art. 8 

Art. 14 ust. 2 

Art. 14 ust. 3 

8. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w 
sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (wersja przekształcona) 

Art. 8 ust. 1 lit. a) 
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E. OCHRONA ŚRODOWISKA 
9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 

listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE. 

Art. 6 ust. 7 

Art. 8 ust. 2 

Art. 15 

10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 
25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE 

Art. 17 ust. 3 

Art. 48 ust. 2 

F. STATYSTYKI 
11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 

kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy 
we Wspólnocie 

Art. 2 ust. 1 

Art. 3 ust. 1 

Art. 7 ust. 1 

Art. 7 ust. 3 

12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 
lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów 
statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 

Art. 3 ust. 6 

Art. 5 ust. 2 

Art. 6 ust. 3 w odniesieniu do przyjęcia „środków dotyczących wspólnych 
standardów jakościowych” w związku z art. 15 ust. 1 lit. c), w odniesieniu do 
przyjęcia „wspólnych standardów jakościowych” 

Art. 8 ust. 3 

Art. 15 ust. 1 

13. Rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i 
działalności zagranicznych podmiotów zależnych 

Art. 5 ust. 4 

Art. 6 ust. 3 w odniesieniu do przyjęcia „wspólnych standardów jakościowych” w 
związku z art. 9 ust. 2 lit. a) 

Art. 9 ust. 2 lit. b) 

Art. 9 ust. 2 lit. c) w odniesieniu do definicji „właściwych wspólnych standardów 
jakościowych” 
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14. Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady dostarczania podstawowych 
informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i 
rozpowszechniania 

Art. 7 ust. 4 w odniesieniu do przyjęcia „wspólnych kryteriów kontroli jakości” w 
związku z art. 12 ust. 3 lit. c) w odniesieniu do przyjęcia definicji „kryteriów 
jakości” 

Art. 12 ust. 3 

15. Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w 
przedsiębiorstwach 

Art. 5 ust. 2 

Art. 7 ust. 3 

Art. 8 ust. 2 

Art. 9 ust. 4 w odniesieniu do przyjęcia „wymogów jakości oraz wszelkich środków 
niezbędnych do oceny lub poprawy jakości” 

Art. 10 ust. 2 

Art. 13 

16. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 184/2005 z dnia 12 
stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, 
międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich. 

Art. 4 ust. 3 w odniesieniu do przyjęcia „wspólnych standardów jakościowych” 

Art. 10  

17. Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków 
życia (EU-SILC) 

Art. 6 ust. 2  

Art. 15 ust. 5 w związku z art. 15 ust. 2 lit. a) w odniesieniu do „definicji wykazu 
pierwotnych zmiennych docelowych, jakie zostaną włączone do każdego obszaru dla 
składnika przekrojowego oraz wykazu zmiennych docelowych włączonych do 
składnika dotyczącego zmian w czasie, w tym specyfikacji kodów zmiennych” 

Art. 15 ust. 5 w związku z art. 15 ust. 2 lit. c) 

Art. 15 ust. 5 w związku z art. 15 ust. 2 lit. e) 

Art. 15 ust. 5 w związku z art. 15 ust. 2 lit. f) 

18. Rozporządzenie (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
lutego 2003 r. dotyczące wskaźnika kosztów pracy 

Art. 2 ust. 4 

Art. 3 ust. 2 

Art. 4 ust. 1 

Art. 4 ust. 2 
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Art. 8 ust. 1 

Art. 11 lit. a) 

Art. 11 lit. b) 

Art. 11 lit. d) 

Art. 11 lit. e) 

Art. 11 lit. f) w odniesieniu do przyjęcia „oddzielnych kryteriów jakości dla 
przesłanych danych bieżących i historycznych” 

Art. 11 lit. i) 

Załącznik pkt 3 

19. Rozporządzenie (WE) nr 437/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
lutego 2003 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu 
lotniczego pasażerów, frachtu i poczty 

Art. 5 

Art. 7 ust. 2 

Art. 10 ust. 2 

20. Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów 

Art. 1 ust. 5 

Art. 3 ust. 1 

Art. 4 ust. 3 

Art. 5 ust. 4 

Art. 6 ust. 2 lit. a)  

Art. 6 ust. 2 lit. b) 

Art. 6 ust. 2 lit. c) w odniesieniu do „definicji właściwych kryteriów oceny jakości” 

Art. 6 ust. 2 lit. d) 

Art. 8 ust. 3 

Załącznik I sekcja 7 pkt 1 

Załącznik II sekcja 7 pkt 1 

G. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI 
21. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 

r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza 
elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca 
dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE 

Art. 14 ust. 1 

22. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w 
sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, 
dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
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Art. 68 ust. 1*** 

Art. 69 ust. 2*** 

H. MOBILNOŚĆ I TRANSPORT 
23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 

kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji 
dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach 

Art. 13 

Art. 14 ust. 1 

Art. 14 ust. 2 

24. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w 
sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (Wersja przekształcona) 

Art. 10 ust. 3 

25. Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych 

Art. 10 ust. 2** 

26. Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 
r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i 
pozostałości ładunku 

Art. 15 

27. Dyrektywa Rady 97/70/WE z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiająca 
zharmonizowany system bezpieczeństwa dla statków rybackich o długości 24 
metrów i większej 

Art. 8 lit. b) 

I. ZDROWIE I KONSUMENCI 
28. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 

listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 

Art. 2 ust. 3 

Art. 13 ust. 8 

Art. 14 ust. 2 

Art. 15 ust. 1 

Art. 15 ust. 2** 

Art. 16 ust. 8 

Art. 16 ust. 9** 

Art. 20 ust. 2 

Art. 31 ust. 1** 

Art. 31 ust. 2 

Art. 31 ust. 3 
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29. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 
października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i 
uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG  

Art. 8 ust. 4 ostatnie zdanie w związku z art. 78 ust. 1 lit. b) 

Art 25 ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 lit. e) 

Art 26 w związku z art. 78 ust. 1 lit. f) 

Art 27 ust. 2 w związku z art. 78 ust.1 lit. h) 

Art 29 ust. 6 akapit pierwszy, zdanie drugie w związku z art. 78(1)(c) 

Art 30 ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 lit. i) 

Art 52 ust. 4 ostatni akapit w związku z art. 78 ust.1 lit. j) 

Art 54 ust. 5 w związku z art. 78 ust. 1 lit. k) 

Art 58 ust. 2 w związku z art. 78 ust. 1 lit. l) 

Art 65 ust. 1 w związku z art. 78 ust. 1 lit. m) 

Art 68 akapit trzeci w związku z art. 78 ust.1 lit. n) 

Art 78 ust. 1 lit. a) 

Załącznik II pkt 3.6.5 

 

30. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 
21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 

Art. 5 ust. 1** 

Art. 5 ust. 2* 

Art. 6 ust. 1 

Art. 6 ust. 2* 

Art. 7 ust. 4 

Art. 11 ust. 2 

Art. 15 ust. 1 

Art. 17 ust. 2 

Art. 18 ust. 3 

Art. 19 ust. 4 

Art. 20 ust. 11 

Art. 21 ust. 6 

Art. 27 

Art. 31 ust. 2 

Art. 32 ust. 3 

Art. 40 lit. a)  
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Art. 40 lit. b) 

Art. 40 lit. f) 

Art. 42 ust. 2 lit. a) 

Art. 42 ust. 2 lit. b)  

Art. 42 ust. 2 lit. c) 

Art. 43 ust. 3 

Art. 48 ust. 7 lit. a)  

Art. 48 ust. 7 lit. b)  

Art. 48 ust. 7 lit. d) 

Art. 48 ust. 8 

31. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 
2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające 
dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 
82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 
Komisji 2004/217/WE  

Art. 6 ust. 2** 

Art. 17 ust. 4 

Art. 20 ust. 2 

Art. 27 ust. 1 

Art. 32 ust. 4 

32. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 
2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów 
pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 
oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

Art. 13 ust. 2 

Art. 19 ust. 3 

Art. 24 ust. 4 
33. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników 
żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach 
spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, 
rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 
2000/13/WE 

Art. 8 ust. 2** 

Art. 22** 

Art. 25 ust. 3 
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34. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 

Art. 9 ust. 2 

Art. 24 ust. 3* 

Art. 30 ust. 1* 

Art. 30 ust. 2* 

Art. 30 ust. 3* 

Art. 30 ust. 5 

Art. 31* 

35. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 
83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, 
dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97 

Art. 17 ust. 5 

36. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie 
dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących 

Art. 7 ust. 4 

Art. 7 ust. 5* 

Art. 7 ust. 6** 

37. Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników 
mineralnych oraz niektórych innych substancji 

Art. 3 ust. 3** 

Art. 4, drugi akapit 

Art. 5 ust. 1 

Art. 6 ust. 6 

Art. 7 ust. 1 

Art. 8 ust. 2 

Art. 8 ust. 5** 

38. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności  

Art. 1 ust. 2  

Art. 1 ust. 4 

Art. 3 lit. d) 

Art. 4 ust. 1 akapit pierwszy 

Art. 4 ust. 1 akapit szósty  
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Art. 4 ust. 5 

Art. 8 ust. 2  

Art. 28 ust. 4 lit. b) 

39. Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w 
sprawie ustalenia standardów jakościowych i bezpiecznego oddawania, pobierania, 
testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i 
komórek ludzkich 

Art. 8 ust. 5 

Art. 28** 

40. Rozporządzenie (WE) NR 1829/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

Art. 12 ust. 4 

Art. 14 ust. 1 tiret trzecie 

Art. 24 ust. 4 

Art. 32 akapit szósty 

Art. 47 ust. 3 

41. Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu europejskiego i rady z dnia 27 stycznia 2003 r. 
ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, 
przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca 
dyrektywę 2001/83/WE 

Art. 29 akapit pierwszy** 

Art. 29 akapit drugi lit. a)  

Art. 29 akapit drugi lit. b)** 

Art. 29 akapit drugi lit. c)** 

Art. 29 akapit drugi lit. d)** 

Art. 29 akapit drugi lit. e)** 

Art. 29 akapit drugi lit. f)** 

Art. 29 akapit drugi lit. g)** 

Art. 29 akapit drugi lit. h)** 

42. Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
suplementów żywnościowych 

Art. 4 ust. 2 

Art. 4 ust. 5** 

Art. 5 ust. 4 w odniesieniu do przyjęcia „minimalnych ilości witamin i minerałów” 

43. Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w 
sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych 

Art. 7 ust. 2** 
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Art. 8 ust. 1** 

Art. 8 ust. 2 tiret drugie 

ZAŁĄCZNIK II 

Przepisy aktów prawnych zawierających odniesienia do procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE, które podlegają 

dostosowaniu do systemu aktów wykonawczych8. 

A. SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE 
1. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 626/2008/WE z dnia 30 czerwca 2008 

r. w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne 
usługi komunikacji ruchomej (MSS) 

Art. 9 ust. 3* 

2. Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w 
sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) 

Art. 26 ust. 7 

Art. 27 a ust. 5 

3. Dyrektywa nr 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. 
w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej 
(dyrektywa ramowa) 

Art. 9b ust. 3 

Art. 10 ust. 4 

Art. 15 ust. 4 

Art. 17 ust. 6 lit. a) 

Art. 19 ust. 4 

B. DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU 
4. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 

r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 
zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych 

Art. 3 ust. 2 

5. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 
2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we 
Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE 

Art. 11a ust. 8 

Art. 16 ust. 12 

                                                 
8 Do celów informacyjnych przepisy dotyczące trybu pilnego zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) nr 

182/2011 są oznaczone w niniejszym załączniku symbolem * * 
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C. PRZEDSIĘBIORSTWA I PRZEMYSŁ 
6. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w 

sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) 

Art. 8 ust. 1 lit. b) w związku z art. 9 ust. 3 

D. ŚRODOWISKO 
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 

25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE 

Art. 46 ust. 6 

E. STATYSTYKI 
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 453/2008 z dnia 23 

kwietnia 2008 r. dotyczące statystyk kwartalnych w zakresie wolnych miejsc pracy 
we Wspólnocie 

Art. 5 ust. 1 

9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 
lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów 
statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 

Art. 6 ust. 3 w odniesieniu do przyjęcia „zawartości i częstotliwości sprawozdań o 
jakości” w związku z art. 15 ust. 1 lit. c) w odniesieniu do przyjęcia „zawartości i 
częstotliwości sprawozdań o jakości” 

10. Rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i 
działalności zagranicznych podmiotów zależnych 

Art. 6 ust. 3 w odniesieniu do przyjęcia „zawartości i częstotliwości sprawozdań o 
jakości” w związku z art. 9 ust. 2 lit. c) w odniesieniu do definicji „zawartości i 
częstotliwości sprawozdań o jakości” 

11. Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne zasady dostarczania podstawowych 
informacji w sprawie parytetów siły nabywczej oraz ich wyliczenia i 
rozpowszechniania 

Art. 7 ust. 4 w odniesieniu do przyjęcia „struktury sprawozdań o jakości” w związku 
z art. 12 ust. 3 lit. c) w odniesieniu do definicji „struktury sprawozdań o jakości” 

12. Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w 
przedsiębiorstwach 

Art. 9 ust. 4 w odniesieniu do przyjęcia „struktury sprawozdań o jakości” 

13. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 184/2005 z dnia 12 
stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, 
międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich.  
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Art. 4 ust. 3 w odniesieniu do przyjęcia „zawartości i częstotliwości sprawozdań o 
jakości” 

14. Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków 
życia (EU-SILC) 

Art. 8 ust. 3 

Art. 15 ust. 5 w związku z art. 15 ust. 2 lit. a) w odniesieniu do definicji „formatu 
technicznego przesyłania danych do Eurostatu”,  

Art. 15 ust. 5 w związku z art. 15 ust. 2 lit. b)  

Art. 15 ust. 5 w związku z art. 15 ust. 2 lit. d) 

15. Rozporządzenie (WE) nr 450/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
lutego 2003 r. dotyczące wskaźnika kosztów pracy 

Art. 8 ust. 2 w związku z art. 11 lit. f) w odniesieniu do przyjęcia „zawartości 
sprawozdań o jakości” 

16. Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 
listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów 

Art. 6 ust. 2 lit. c) w odniesieniu do przyjęcia „zawartości sprawozdań o jakości” 

F. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI 
17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 

r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza 
elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca 
dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE 

Art. 14 ust. 2 

G. MOBILNOŚĆ I TRANSPORT 
18. Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 

marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych 

Art. 10 ust. 3** 

19. Dyrektywa Rady 97/70/WE z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiająca 
zharmonizowany system bezpieczeństwa dla statków rybackich o długości 24 
metrów i większej 

Art. 8 lit. a) tiret pierwsze 

H. ZDROWIE I KONSUMENCI 
20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 

listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 

Art. 18 ust. 2 

21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 
października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i 
uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG  
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Art. 17 akapit drugi w związku z art. 78 ust. 1 lit. d) 

Art. 29 ust. 4 w związku z art. 78 ust. 1 lit. g) 

22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 
21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, 
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 

Art. 40 lit. c) 

Art. 40 lit. d) 

Art. 40 lit. e) 

Art. 41 ust. 1 

Art. 41 ust. 3 

Art. 42 ust. 2 lit. d) 

Art. 45 ust. 4 

Art. 48 ust. 7 lit. c) 

23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 
2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające 
dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 
82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 
Komisji 2004/217/WE 

Art. 7 ust. 2 

Art. 10 ust. 5* 

Art. 26 ust. 3  

24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 
2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów 
pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 
oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

Art. 18** 

25. Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników 
mineralnych oraz niektórych innych substancji 

Art. 6 ust. 1 

Art. 6 ust. 2 

26. Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności  

Art. 13 ust. 3 

Art. 13 ust. 4 

Art. 17 ust. 3 akapit pierwszy 
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Art. 17 ust. 3 akapit drugi lit. b) 

Art. 18 ust. 5 akapit pierwszy 

Art. 18 ust. 5 akapit drugi lit. b) 

Art. 28 ust. 6 lit. a) ppkt (ii) 

27. Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w 
sprawie ustalenia standardów jakościowych i bezpiecznego oddawania, pobierania, 
testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i 
komórek ludzkich  

Art. 8 ust. 6 

Art. 9 ust. 4 

28. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 

Art. 3 ust. 2 

Art. 14 ust. 1 tiret pierwsze 

Art. 14 ust. 1 tiret drugie 

Art. 15 ust. 2 

Art. 26 ust. 1 

29. Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu europejskiego i rady z dnia 27 stycznia 2003 r. 
ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, 
przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca 
dyrektywę 2001/83/WE 

Art. 29 akapit drugi lit. i) 

30. Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. 
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
suplementów żywnościowych 

Art. 5 ust. 4 w odniesieniu do przyjęcia „maksymalnych ilości witamin i minerałów”. 
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ZAŁĄCZNIK III 

Zmiany do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010, 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009, dyrektywy Rady 

97/70/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008, 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/46/WE oraz rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1257/96  

A. ŚRODOWISKO 
1) W art. 6 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 66/2010 skreśla się akapit drugi. 

2) W rozporządzeniu (WE) nr 1221/2009 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w art. 16 skreśla się ust. 4;  

b)) w art. 30 skreśla się ust. 6; 

B. MOBILNOŚĆ I TRANSPORT 
3) W art. 8 lit. a dyrektywy 97/70/WE skreśla się akapit drugi. 

C. ZDROWIE I KONSUMENCI 
4) W art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 skreśla się ustęp czwarty zdanie 
drugie. 

5) W art. 12 dyrektywy 2002/46/WE skreśla się ustęp 3. 

D. POMOC HUMANITARNA 
6) W art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1257/96 skreśla się ustęp pierwszy. 


