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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Komisja ponosi odpowiedzialność przed Parlamentem,

B. mając na uwadze, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) traktuje na 
równi Parlament i Radę,

C. mając na uwadze, że przepisy przyjęte zgodnie z art. 290 i 291 TFUE mogą mieć poważne 
konsekwencje dla społeczeństwa, środowiska naturalnego, gospodarki i zdrowia, oraz że 
art. 290 zapewnia, że te akty prawne są przedmiotem jawnej debaty na forum Parlamentu, 
a nie debaty za zamkniętymi drzwiami,

1. nalega, by decyzje, przyjmowane wcześniej zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, odtąd przyjmowano zasadniczo zgodnie z art. 290 TFUE lub zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą;

2. zwraca uwagę, że zakres stosowania aktów delegowanych jest szerszy niż zakres 
stosowania aktów prawnych przyjmowanych zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą oraz że w wielu przypadkach akty prawne, które podlegają obecnie kontroli PE, 
będą odtąd musiały być przyjmowane zgodnie z art. 290 TFUE;

3. wskazuje na fakt, że w podstawowym akcie prawnym należy przewidzieć wystarczającą 
ilość czasu na złożenie ewentualnego sprzeciwu, aby umożliwić Parlamentowi 
uzgodnienie stanowiska i podjęcie właściwej decyzji; 

4. podkreśla, że tzw. wczesne zatwierdzanie aktów delegowanych jest niezbędne jedynie w 
ściśle określonych i wyjątkowych przypadkach;

5. wzywa Komisję do zagwarantowania, że Parlament jako współprawodawca może w pełni 
wykonywać swoje prerogatywy:

 przekazując Parlamentowi i jednocześnie państwom członkowskim wszelkie informacje i 
pełną dokumentację wykorzystane przy przygotowaniu aktów delegowanych oraz 
projekty aktów delegowanych; w tym celu można wykorzystać i ulepszyć aktualny rejestr 
komitologii; 

 uwzględniając przerwy między posiedzeniami Parlamentu Europejskiego przy zgłaszaniu 
aktów delegowanych; oraz

 zapraszając Parlament na spotkania przygotowawcze dotyczące aktów delegowanych;

6. z uwagi na konieczność doprecyzowania warunków współpracy wzywa do przyjęcia 
porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie wykonania art. 290 przez Parlament, 
Radę i Komisję;
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7. wzywa Komisję do zapewnienia, że wszystkie podstawowe akty prawne zostaną możliwie 
szybko dostosowane do nowych postanowień art. 290 TFUE, gwarantując w ten sposób 
wkład sprawozdawców i ekspertów w podstawowe akty prawne, zważywszy że cele, 
treść, zakres stosowania i okres, na który przekazuje się uprawnienia, należy określić w 
przypadku każdego aktu. 


