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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.

Procedurę badania powinno się stosować w przypadku wszystkich środków wykonawczych 
dotyczących ochrony środowiska i zdrowia publicznego.  Należy zatem usunąć przepis w art. 
2 ust. 3 proponowanego rozporządzenia, który poprzez sformułowanie „w stosownych 
przypadkach” daje swobodę korzystania z procedury doradczej.

Proponowane rozporządzenie powinno ponadto 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.

Automatyczne dostosowanie dotychczasowych procedur: doradczej, zarządzania 
i regulacyjnej zawartych w art. 3, 4 i 5 obowiązującej decyzji w sprawie komitologii1 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. Artykuł 10 proponowanego rozporządzenia 
należy zatem skreślić.

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:

                                               
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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Poprawka1

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)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, co obejmuje środki 
dotyczące ochrony środowiska i ochrony 
zdrowia publicznego. 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.

Or. en

Poprawka 2

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.

(10) Procedura doradcza powinna mieć 
zastosowanie w stosunku do wszystkich 
innych środków wykonawczych.

Or. en
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Poprawka 3

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 regularnie informowane o pracach 
komitetów i powinny mieć jednakowy 
dostęp do informacji dotyczących tych 
prac.

Or. en

Poprawka 4

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 
artykułu.

(14) Należy uchylić decyzję 1999/468/WE. 
Aby zapewnić przejście między systemem 
przewidzianym w decyzji 1999/468/WE i 
niniejszym rozporządzeniem, na potrzeby 
obowiązujących aktów podstawowych, 
zawierających odesłania do art. 5a decyzji 
1999/468/WE, należy utrzymać skutki tego 
artykułu.

Or. en
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Poprawka 5

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.

3. W odniesieniu do wszystkich innych 
środków wykonawczych zastosowanie ma 
procedura doradcza.

Or. en

Poprawka 6

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. 

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10
Dostosowanie obowiązujących aktów 

podstawowych

skreślony

1. W przypadku gdy akty podstawowe, 
przyjęte przed wejściem w życie 
niniejszego rozporządzenia, przewidują 
wykonywanie uprawnień wykonawczych 
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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


