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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Artykuł 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) ustanawia ramy 
przyjmowania aktów wykonawczych. W szczególności art. 291 ust. 3 zobowiązuje Parlament 
Europejski i Radę do ustanowienia w drodze rozporządzenia przepisów i zasad ogólnych 
dotyczących trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję. 

We wniosku w sprawie takiego rozporządzenia (COM(2010)0083) Komisja dąży do realizacji 
tego wymogu poprzez wprowadzenie procedury doradczej i procedury badania w celu 
uregulowania przyjmowania aktów wykonawczych.

Proponowane rozporządzenie powinno wyraźnie uwzględniać nadanie Parlamentowi i Radzie 
równych praw w zakresie dostępu do informacji dotyczących posiedzeń komisji na mocy 
wymienionych nowych procedur. Artykuł 8 proponowanego rozporządzenia należy zatem 
wzmocnić, aby Parlamentowi i Radzie wyraźnie zapewnić jednakowy dostęp do takich 
informacji w momencie ich udostępnienia.

Automatyczne dostosowanie dotychczasowych procedur: doradczej, zarządzania 
i regulacyjnej zawartych w art. 3, 4 i 5 obowiązującej decyzji w sprawie komitologii1 bez 
przeglądu istniejących przepisów jest niewłaściwe. Należy przeprowadzić gruntowny 
przegląd istniejącego dorobku prawnego, aby określić, które środki odpowiednio wchodzą w 
zakres przepisów dotyczących aktów delegowanych zawartych w art. 290 TFUE, a które 
wchodzą w zakres aktów wykonawczych na mocy art. 291 TFUE. Artykuł 10 proponowanego 
rozporządzenia należy zatem wzmocnić, aby zobligować Komisję do dokonania takiego 
przeglądu oraz do przedłożenia po takim przeglądzie stosownego wniosku legislacyjnego.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Procedurę badania powinno się 
stosować tylko w przypadku przyjmowania 

(9) Podstawowy akt legislacyjny powinien 
wskazywać, do których środków powinno 

                                               
1  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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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.

się stosować procedurę badania, a do 
których procedurę doradczą. 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.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Parlament Europejski i Rada powinny 
być regularnie informowane o pracach 
komitetów.

(12) Parlament Europejski i Rada powinny 
być niezwłocznie i w pełni informowane
na równych zasadach o pracach 
komitetów, gdy tylko dostępne są odnośne 
dokumenty, i powinny one dysponować 
równym dostępem do informacji na temat 
tych prac.

Uzasadnienie

Nie jest wystarczające „regularne” informowanie Parlamentu i Rady. Obie instytucje należy 
informować „w czasie rzeczywistym”.

Poprawka 3
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Jeżeli projekt środków nie jest zgodny z 
opinią komitetu lub komitet nie wyda 
żadnej opinii, Komisja nie przyjmuje 
planowanych środków i niezwłocznie 
przedkłada Radzie propozycje dotyczącą 
środków, które należy przyjąć, lub
zmienioną wersję projektu środków do 
dalszej dyskusji oraz informuje o tym 
Parlament Europejski.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit -pierwszy (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów aktu podstawowego przyjętego 
zgodnie z art. 294 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) Parlament Europejski lub Rada 
mogą wyrazić sprzeciw wobec projektu 
środków, niezależnie od opinii komitetu, 
ze względu na to, że projekt środków jest 
sprzeczny z intencją prawodawcy 
wyrażoną w akcie podstawowym.
W takim przypadku proponowane środki 
nie są przyjmowane. Biorąc pod uwagę 
powody sprzeciwu Parlamentu 
Europejskiego lub Rady, Komisja może 
przedłożyć komitetowi zmieniony projekt 
środków.
Komisja informuje wówczas Parlament 
Europejski i Radę o działaniach, które 
zamierza podjąć.

Poprawka 5
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit drugi 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takim przypadku Komisja niezwłocznie 
informuje komitet o powodach przyjęcia 
przedmiotowych środków i może po raz 
drugi przedstawić je komitetowi do 
dyskusji. Jeżeli przyjęte środki nie są 
zgodne z drugą opinią komitetu lub jeśli 
nie zostały przedstawione do ponownej 
dyskusji w ciągu miesiąca od ich przyjęcia, 
Komisja niezwłocznie uchyla 
przedmiotowe środki. Jeżeli środki są 
zgodne z drugą opinią komitetu lub jeśli 
nie wydano żadnej opinii, przedmiotowe 
środki zachowują moc.

W takim przypadku Komisja niezwłocznie 
informuje komitet, Parlament Europejski i 
Radę o powodach przyjęcia 
przedmiotowych środków i może po raz 
drugi przedstawić je komitetowi do 
dyskusji. Jeżeli przyjęte środki nie są 
zgodne z drugą opinią komitetu lub jeśli
komitet nie wydał opinii, ale większość 
określona w art. 238 ust. 1 TFUE wyraża 
sprzeciw wobec danego środka, lub jeśli 
środki nie zostały przedstawione do 
ponownej dyskusji w ciągu miesiąca od ich 
przyjęcia, Komisja niezwłocznie uchyla 
przedmiotowe środki. Jeżeli środki są 
zgodne z drugą opinią komitetu lub jeśli 
nie wydano żadnej opinii, a większość 
określona w art. 238 ust. 1 TFUE nie 
wyraża sprzeciwu, przedmiotowe środki 
zachowują moc.

Uzasadnienie

Jeżeli w drugiej turze zwykła większość państw członkowskich w dalszym ciągu wyraża 
sprzeciw wobec środka, Komisja nie powinna być uprawniona do jego przyjęcia.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyniki głosowania, d) wyniki głosowania, w tym stanowiska 
poszczególnych państw członkowskich,

Uzasadnienie

Jest ważne, aby znać nie tylko ostateczne wyniki głosowania, ale także sposób głosowania 
poszczególnych państw członkowskich.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Parlament Europejski i Rada mają
jednakowy dostęp do informacji, o których 
mowa w ust. 1, i otrzymują je w tym 
samym czasie oraz na takich samych 
warunkach, gdy tylko informacje takie 
zostają udostępnione.

Poprawka 8

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

Parlament także powinien mieć możliwość udziału w posiedzeniach komitetu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja dokonuje badania 
obowiązujących europejskich przepisów 
prawnych i najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2011 r. przedkłada wniosek legislacyjny 
dostosowujący istniejące przepisy unijne 
do art. 290 i 291 TFUE, a w szczególności 
określający te środki, które wchodzą w 
zakres przepisów dotyczących aktów 
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delegowanych, o których mowa w art. 290 
TFUE oraz te, które wchodzą w skład 
przepisów dotyczących aktów 
wykonawczych, o których mowa w art. 
291 TFUE.
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