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Poprawka 8
Satu Hassi

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.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można określić żadnych kryteriów, dopóki istniejących aktów prawnych nie uzgodni się z 
art. 290 dotyczącym aktów delegowanych, który obecnie może mieć także zastosowanie do 
dziedzin, w których Parlament Europejski, wraz z przyjęciem Traktatu z Lizbony, stał się 
współprawodawcą. „Zaufanie jest dobre, kontrola jeszcze lepsza”. Procedura badania 
powinna więc być regułą.

Poprawka 9
Jo Leinen

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 

(9) Podstawowy akt legislacyjny powinien 
określać procedurę, która ma 
zastosowanie do przyjmowania aktów 
wykonawczych. Procedurę badania 
powinno się stosować tylko w przypadku 
przyjmowania środków o zasięgu ogólnym,
które nie uzupełniają lub nie zmieniają 
innych niż istotne elementów 
podstawowego aktu legislacyjnego 
zgodnie z art. 290 TFUE. Procedura ta 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 10
Satu Hassi

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) Podstawowy akt legislacyjny powinien 
wskazywać, do których środków powinno 
się stosować procedurę badania, a do 
których procedurę doradczą. Zasadniczo 
procedurę badania powinno się stosować 
w przypadku przyjmowania środków o 
zasięgu ogólnym, mających na celu 
wykonanie aktów podstawowych. 
Procedura ta powinna przewidywać taką 
kontrolę państw członkowskich, w wyniku 
której nie można przyjąć środków, jeśli nie 
są zgodne z opinią komitetu lub jeśli 
większość wyraża wobec nich sprzeciw, 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
zrewidować projekt środków, 
uwzględniając opinie wyrażone na forum 
komitetu.
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Or. en

Uzasadnienie

Nie można określić żadnych kryteriów, dopóki istniejących aktów prawnych nie uzgodni się z 
art. 291 dotyczącym aktów delegowanych, który obecnie może mieć także zastosowanie do 
dziedzin, w których Parlament Europejski, wraz z przyjęciem Traktatu z Lizbony, stał się 
współprawodawcą. „Zaufanie jest dobre, kontrola jeszcze lepsza”. Procedura badania 
powinna więc być regułą w przypadku, gdy nie ma zastosowania art. 291.

Poprawka 11
Satu Hassi

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

Or. en

Uzasadnienie

Demokracja jest kwestią wzajemnej kontroli i równowagi. Zasadniczo przyznawanie 
uprawnień powinno z reguły podlegać kontrolom. Nie do przyjęcia jest zatem stosowanie 
procedury doradczej jako domyślnej opcji.

Poprawka 12
Satu Hassi

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.
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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 13
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 14
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy uchylić decyzję 1999/468/WE. 
Aby zapewnić przejście między systemem 
przewidzianym w decyzji 1999/468/WE i 
niniejszym rozporządzeniem, wszelkie 
odesłania w obowiązującym 
prawodawstwie do procedur 
przewidzianych we wspomnianej decyzji, z 
wyjątkiem procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą przewidzianej w art. 
5a tej decyzji, należy rozumieć jako 
odesłania do odpowiednich procedur 
przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Na potrzeby 
obowiązujących aktów podstawowych, 
zawierających odesłania do art. 5a decyzji 
1999/468/WE, należy utrzymać skutki tego 

(14) Należy uchylić decyzję 1999/468/WE,
gdy tylko istniejące akty podstawowe 
zostaną dostosowane do art. 290 i 291 
TFUE.
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artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Automatyczne dostosowanie prowadziłoby do sytuacji sprzed traktatu lizbońskiego, co jest nie 
do przyjęcia w świetle zwiększonych od tamtej pory uprawnień Parlamentu. Wszystkie 
dziedziny polityki, które przed wejście w życie Traktatu z Lizbony nie były objęte zakresem 
współdecyzji, skutkowałyby jedynie aktami wykonawczymi, jako że warunkiem wstępnym 
stosowania procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą było przyjęcie odnośnego 
prawodawstwa w drodze współdecyzji. Jest to niedopuszczalne. Odpowiednie dostosowanie 
do art. 290 dziedzin, w których Parlament stał się niedawno współprawodawcą, jest 
wstępnym warunkiem dostosowania do art. 291.

Poprawka 15
Satu Hassi

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 
i wymaga, aby przyjęcie aktów 
wykonawczych przez Komisję podlegało 
kontroli państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie w 
przypadkach, gdy potrzebne są jednolite warunki, zgodnie z art. 291, nie zaś do wszystkich 
aktów wykonawczych. Akty wykonawcze mogą dotyczyć również wytycznych technicznych, 
które nie są wiążące. Mogą one być bardzo drażliwe politycznie (jak wytyczne techniczne 
zawarte w dyrektywie 2001/18), a przez to również wymagają kontroli.
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Poprawka 16
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Procedurę badania można stosować
tylko w przypadku przyjmowania:

2. Procedurę badania stosuje się 
zasadniczo tylko w przypadku 
przyjmowania środków wykonawczych, 
dla których wymagane są jednolite 
warunki, pod warunkiem że nie 
uzupełniają one ani nie zmieniają innych 
niż istotne elementów aktu legislacyjnego 
zgodnie z art. 290 TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można określić żadnych kryteriów, dopóki istniejących aktów prawnych nie uzgodni się z 
art. 291 dotyczącym aktów delegowanych, który obecnie może mieć także zastosowanie do 
dziedzin, w których Parlament Europejski, wraz z przyjęciem Traktatu z Lizbony, stał się 
współprawodawcą. „Zaufanie jest dobre, kontrola jeszcze lepsza”. Procedura badania 
powinna więc być regułą w przypadku, gdy nie ma zastosowania art. 291.

Poprawka 17
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Procedurę badania można stosować 
tylko w przypadku przyjmowania:

2. Procedurę badania można stosować w 
przypadku przyjmowania:

Or. en

Poprawka 18
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)



AM\816195PL.doc 9/19 PE441.271v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środków wykonawczych o zasięgu 
ogólnym;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wynikająca z poprawki tego samego autora do art. 2 ust. 2.

Poprawka 19
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) środków wykonawczych o zasięgu 
ogólnym;

a) środków wykonawczych o zasięgu 
ogólnym, które nie uzupełniają ani nie 
zmieniają innych niż istotne elementów 
aktu legislacyjnego zgodnie z art. 290 
TFUE;

Or. en

Poprawka 20
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) innych środków wykonawczych 
dotyczących:

skreślona

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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Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wynikająca z poprawki tego samego autora do art. 2 ust. 2.

Poprawka 21
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b) – punkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ii) środowiska, bezpieczeństwa lub 
ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, 
zwierząt lub roślin;

skreślony

Or. en

Poprawka 22
Satu Hassi

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

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana wynikająca z poprawki tego samego autora do art. 2 ust. 2.
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Poprawka 23
Corinne Lepage

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.

Or. fr

Poprawka 24
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli komitet nie wyda żadnej opinii, 
Komisja może przyjąć projekt środków. W 
przypadku gdy Komisja nie przyjmie
projektu środków, przewodniczący może 
przedstawić komitetowi zmienioną wersję 
projektu środków.

4. Jeżeli komitet nie wyda żadnej opinii, 
Komisja nie przyjmuje projektu środków,
w przypadku gdy większość określona w 
art. 238 ust. 1 TFUE wyraża sprzeciw 
wobec danego środka. Przewodniczący 
może przedstawić komitetowi zmienioną 
wersję projektu środków.

Or. en

Uzasadnienie

Akty wykonawcze proponowane przez Komisję powinny mieć poparcie przynajmniej zwykłej 
większości państw członkowskich.
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Poprawka 25
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli komitet nie wyda żadnej opinii, 
Komisja może przyjąć projekt środków. W 
przypadku gdy Komisja nie przyjmie 
projektu środków, przewodniczący może 
przedstawić komitetowi zmienioną wersję 
projektu środków.

4. Jeżeli w rozsądnym terminie Rada nie 
wyda żadnej opinii, Komisja może przyjąć 
projekt środków. W przypadku gdy 
Komisja nie przyjmie projektu środków, 
przewodniczący może przedstawić 
komitetowi zmienioną wersję projektu 
środków.

Or. fr

Poprawka 26
Corinne Lepage

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 
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.

Or. fr
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Poprawka 27
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 Komisja 
może przyjąć projekt środków, który nie 
jest zgodny z opinią komitetu, jeżeli jego 
nieprzyjęcie w jak najkrótszym terminie 
spowodowałoby poważne zakłócenia w 
działaniu rynków lub też zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi lub interesów 
finansowych Unii.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i 4
Komisja może przyjąć projekt środków, 
który nie jest zgodny z opinią komitetu, 
jeżeli większość określona w art. 238 ust. 
1 TFUE wyraża sprzeciw wobec danego 
środka lub jeżeli jego nieprzyjęcie w jak 
najkrótszym terminie spowodowałoby 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub 
interesów finansowych Unii.

Or. en

(W związku z poprawką tego samego autora do ust. 4.)

Uzasadnienie

Rozszerzenie prawa Komisji do pominięcia opinii komitetu także w przypadku, gdy nie 
wydano opinii, a zwykła większość państw członkowskich wyraziła sprzeciw. Trudno 
zrozumieć, dlaczego poważne zakłócenia w działaniu rynków miałyby być traktowane jako 
kryterium nieuwzględnienia przez Komisję stanowiska większości państw członkowskich.

Poprawka 28
Satu Hassi

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, 

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
komitet nie wydał opinii, ale większość 
określona w art. 238 ust. 1 TFUE wyraża 
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Komisja niezwłocznie uchyla 
przedmiotowe środki. Jeżeli środki są 
zgodne z drugą opinią komitetu lub jeśli 
nie wydano żadnej opinii, przedmiotowe 
środki zachowują moc.

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.

Or. en

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 29
Corinne Lepage

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 
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.

Or. fr
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Poprawka 30
Satu Hassi

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,

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 31
Satu Hassi

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 otrzymują 
informacje, o których mowa w ust. 1, gdy 
tylko są one dostępne.

Or. en

Uzasadnienie

Parlamentowi i Radzie należy przekazywać odnośne informacje, gdy tylko są one dostępne, 
tak aby utrzymać ustanowione prawo kontroli (droit de regard).

Poprawka 32
Jo Leinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 33
Satu Hassi

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.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament także powinien mieć możliwość udziału w posiedzeniach komitetu.

Poprawka 34
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Decyzja 1999/468/WE traci moc.  Decyzja 1999/468/WE traci moc ze 
skutkiem od dnia [...*].
* Wstawić datę wejścia w życie dostosowania 
istniejących aktów prawnych, jak określono w art. 
10a.

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązująca decyzja w sprawie komitologii powinna zostać uchylona dopiero po 
dostosowaniu istniejących aktów prawnych.

Poprawka 35
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowanie obowiązujących aktów 
podstawowych

skreślony

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:
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.

Or. en

Uzasadnienie

Automatyczne dostosowanie prowadziłoby do sytuacji sprzed traktatu lizbońskiego, co jest nie 
do przyjęcia w świetle zwiększonych od tamtej pory uprawnień Parlamentu. Wszystkie 
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dziedziny polityki, które przed wejście w życie Traktatu z Lizbony nie były objęte zakresem 
współdecyzji, skutkowałyby jedynie aktami wykonawczymi, jako że warunkiem wstępnym 
stosowania procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą było przyjęcie odnośnego 
prawodawstwa w drodze współdecyzji. Jest to niedopuszczalne.

Poprawka 36
Corinne Lepage

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja dokonuje badania 
obowiązujących europejskich przepisów 
prawnych i przed grudniem 2011 r. 
przedkłada wniosek legislacyjny 
określający, jakie środki wchodzą w 
zakres postanowień dotyczących aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, lub dotyczących aktów 
wykonawczych, o których mowa w art. 
291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 37
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Dostosowanie obowiązujących aktów 

prawnych
W terminie jednego roku od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
bada obowiązujące unijne przepisy 
prawne i przedstawia wnioski legislacyjne 
konieczne do ich dostosowania do 
przepisów Traktatu z Lizbony, a w 
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szczególności art. 290 i 291 TFUE.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie może się odbywać jedynie na zasadzie poszczególnych przypadków. Należy 
określić konkretny termin, w którym Komisja ma złożyć konieczne wnioski.

Poprawka 38
Satu Hassi

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

Or. en

Uzasadnienie

Wynik skreślenia art. 10.


