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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Współpraca na rzecz rozwoju obejmuje znaczną liczbę aktów Unii Europejskiej (decyzje o 
finansowaniu), przyjętych na podstawie decyzji w sprawie komitologii. Sprawozdania roczne 
sekretarza generalnego Komisji Europejskiej wykazują, że w ciągu ostatnich trzech lat (2006-
2008) Komisja Europejska przyjęła 795 środków wykonawczych w tej dziedzinie. 

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

Według Komisji Rozwoju procedura ta nie jest zadowalająca. Dlatego też jeszcze na 
podstawie starego traktatu zaproponowano zmiany zmierzające do wprowadzenia procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą do decyzji dotyczących instrumentu polityki zewnętrznej.

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 TFUE. 

Obecnie toczą się trudne negocjacje z Komisją i współprawodawcą, a ich celem dla Komisji 
Rozwoju ma być stosowanie do instrumentów finansowych dotyczących stosunków 
zewnętrznych postanowień Traktatu o aktach delegowanych (art. 290).

Komisja Rozwoju nie może zatem zaakceptować automatycznego przekształcenia obecnej 
„procedury zarządzania” w procedurę „badania”.

Niezwykle istotne jest, aby przypomnieć, że zwykła procedura ustawodawcza ma 
zastosowanie do polityki współpracy na rzecz rozwoju, co oznacza, że Parlament Europejski i 
Rada działają jako współprawodawcy na równych zasadach. Dlatego Parlament Europejski 
powinien zawsze korzystać ze wszystkich powiązanych uprawnień kontrolnych w przypadku 
aktów delegowanych i wykonawczych. Przede wszystkim powinien on utrzymać istniejące 
już uprawnienia (uprawnienia kontrolne, kontrola demokratyczna, dostęp do informacji) i 
możliwość wzmocnienia ich, po Traktacie z Lizbony.

Jednym z możliwych środków zapewnienia równego traktowania Parlamentu Europejskiego 
jest możliwość przyznania przedstawicielom Parlamentu Europejskiego dostępu do posiedzeń 
komitetów złożonych z przedstawicieli państw członkowskich.

Ponadto Parlament Europejski i Rada powinny mieć możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec 
projektu środka wykonawczego, gdy stoi on w sprzeczności z aktem Unii.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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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 Parlament Europejski 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 wymaga obecnie, aby 
Parlament Europejski i Rada ustanowiły 
przepisy i ogólne zasady dotyczące 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie poprawki 1.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Konieczne jest zadbanie o to, by (4) Konieczne jest zadbanie o to, by 
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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.

procedury przeprowadzania kontroli były 
jasne, skuteczne i proporcjonalne do 
charakteru aktów wykonawczych, a także 
aby odzwierciedlały wymagania 
instytucjonalne nakładane przez Traktat, 
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 aktów 
wykonawczych przez Komisję podlega 
kontroli państw członkowskich.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi

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, 
zwierząt lub roślin;
iii) wspólnej polityki handlowej.
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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
Zastrzeżenia do projektu środków 

wykonawczych
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 są 
zgodne z aktem podstawowym, Komisja 
ponownie bada projekt środków.
Komisja może wycofać projekt środków 
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wykonawczych, wobec których Parlament 
Europejski lub Rada wyraziły 
zastrzeżenia, lub też przedłożyć nowy 
projekt, uwzględniający uwagi 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uzasadnienie

Należy utrzymać obecne prawo Parlamentu Europejskiego do kontroli.  Art. 8 decyzji 99/468 
powinien zatem zostać uwzględniony w rozporządzeniu.

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) stanowiska przedstawicieli państw 
członkowskich i ich uzasadnienie,

Uzasadnienie

Stanowiska przedstawicieli państw członkowskich podaje się do wiadomości Parlamentu 
Europejskiego (którego wszystkie posiedzenia i posiedzenia komisji odbywają się przy 
drzwiach otwartych).

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit drugi

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, 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 
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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.

Uzasadnienie

W oczekiwaniu na decyzję co do zastosowania art. 290 (akty delegowane) do instrumentów 
finansowych dotyczących stosunków zewnętrznych, w tej dziedzinie będzie nadal w 
ograniczonym stopniu stosowana decyzja w sprawie komitologii.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

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:

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

Automatyczne dostosowanie, jak zaproponowała Komisja, podważyłoby uprawnienia 
Parlamentu Europejskiego. Można je przyznać po osiągnięciu porozumienia w sprawie 
stosowania art. 290 (akty delegowane) do instrumentów stosunków zewnętrznych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
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Dostosowanie obowiązujących aktów 
prawnych

Komisja zobowiązuje się przeanalizować 
obowiązujące przepisy unijne i przedłożyć 
wnioski legislacyjne potrzebne do ich 
dostosowania do postanowień Traktatu z 
Lizbony, a w szczególności art. 290 i 291 
TFUE, przed dniem 31 grudnia 2010 r. 

Uzasadnienie

Automatyczne dostosowanie, jak zaproponowała Komisja, podważyłoby uprawnienia 
Parlamentu Europejskiego. Można je przyznać po osiągnięciu porozumienia w sprawie 
stosowania art. 290 (akty delegowane) do instrumentów stosunków zewnętrznych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10b
Ograniczenia dostosowania

Art. 10 niniejszego rozporządzenia nie ma 
zastosowania do:
rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
instrument finansowania współpracy na 
rzecz rozwoju1;
rozporządzenia (WE) nr 1638/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 2006 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i 
Partnerstwa2;
rozporządzenia (WE) nr 1717/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 listopada 2006 r. ustanawiającego 
Instrument na rzecz Stabilności3;
rozporządzenia (WE) nr 1889/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie 
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ustanowienia instrumentu finansowego 
na rzecz wspierania demokracji i praw 
człowieka na świecie4;
rozporządzenia Rady (Euratom) 
nr 300/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. 
ustanawiającego instrument współpracy w 
dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego5;
rozporządzenia Rady (WE) nr 1934/2006 z 
dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
instrument finansowania współpracy z 
państwami i terytoriami 
uprzemysłowionymi oraz innymi 
państwami i terytoriami o wysokim 
dochodzie6;
rozporządzenia Rady (WE) nr 1085/2006 z 
dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiającego 
instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA)
7;
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1337/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. 
ustanawiającego instrument 
umożliwiający szybkie reagowanie na 
gwałtowny wzrost cen żywności w krajach 
rozwijających się8;
decyzji Rady 2006/526/EC z dnia 17 lipca 
2006 r. w sprawie stosunków łączących 
Wspólnotę Europejską z jednej strony z 
Grenlandią i Królestwem Danii z drugiej 
strony9;
rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/96 z 
dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczącego 
pomocy humanitarnej10.
_____________________
1Dz.U. L 378 z 27.12.06, s. 41.
2Dz.U. L 310 z 9.11.06, s. 1.
3Dz.U. L 327 z 24.11.06, s. 1.
4Dz.U. L 386 z 29.12.06, s. 1.
5 Dz.U. L 81 z 22.03.07, s. 1.
6Dz.U. L 405 z 30.12.06, s. 41.
7  Dz.U. L 210 z 31.07.06, s. 82.
8 Dz.U. L 354 z 31.12.08, s. 62.
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9Dz.U. L 208 z 29.07.06, s. 28.
10Dz.U. L 163 z 2.07.96, s. 1.

Uzasadnienie

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the 
application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will 
determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission 
will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 
and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology, the present 
amendment will leave to the European Parliament the legal basis which is needed to object to 
measures in breach of the External relations acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the 
current comitology, Amendments 17 ands 18 will fall.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit drugi

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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