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Objaśnienie używanych znaków
*
***
***I
***II
***III

Procedura konsultacji
Procedura zgody
Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu
Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn
Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i
kursywą w prawej kolumnie.
Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu,
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.
Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego
Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą.
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu
▌ lub przekreśla (przykład: „ABCD”). Zmianę brzmienia zaznacza się przez
wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie
lub przekreślenie zastąpionego tekstu.
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi
(przekształcenie)
(COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))
(Zwykła procedura legislacyjna – przekształcenie)
Parlament Europejski,
– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie
(COM(2012)0403),
– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez
Komisję (C7–0197/2012),
– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14
listopada 2012 r.1,
– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych2,
– uwzględniając pismo z dnia 11 listopada 2013 r. skierowane przez Komisję Prawną do
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu PE,
– uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu,
– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7–0000/2013),
A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna złożona z odpowiednich służb prawnych
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że omawiany wniosek nie zawiera
żadnych zmian merytorycznych innych, niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w
odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów istniejących tekstów z tymi
poprawkami, wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,
1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia
konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i
Komisji;
2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne
1
2

Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 85.
Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;
3. zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu
Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) W celu zapewnienia jednolitych
warunków wykonywania niniejszego
rozporządzenia należy powierzyć Komisji
uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te
powinny być wykonywane zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu
kontroli przez państwa członkowskie
wykonywania uprawnień wykonawczych
przez Komisję10,

(20) W celu zapewnienia jednolitych
warunków wykonywania niniejszego
rozporządzenia należy powierzyć Komisji
uprawnienia wykonawcze, w szczególności
jeżeli chodzi o określenie projektu,
modelu i formatu pewnych dokumentów.
Uprawnienia te powinny być wykonywane
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu
kontroli przez państwa członkowskie
wykonywania uprawnień wykonawczych
przez Komisję10,

______________

______________

10 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

10 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) „zawiadomienie o przywozie” oznacza
zawiadomienie przez importera lub jego
pośrednika lub przedstawiciela w chwili
wprowadzania do Unii okazu gatunku
włączonego do załączników C lub D, na
formularzu przewidzianym w art. 19 ust. 2

d) „zawiadomienie o przywozie” oznacza
zawiadomienie przez importera lub jego
pośrednika lub przedstawiciela w chwili
wprowadzania do Unii okazu gatunku
włączonego do załączników C lub D, na
formularzu przewidzianym w art. 10 ust. 3

PR\1001985PL.doc

5/16

PE516.935v01-00

PL

;

;
Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 – wprowadzenie
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. W konsultacji z danymi krajami
pochodzenia i biorąc pod uwagę wszelkie
opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego,
Komisja może , w drodze aktów
wykonawczych, wprowadzić ogólne
ograniczenia lub ograniczenia odnoszące
się do niektórych krajów pochodzenia,
dotyczące wprowadzania do Unii :

6. Komisja jest uprawniona, po konsultacji
z danymi krajami pochodzenia i biorąc pod
uwagę wszelkie opinie
Grupy ds. Przeglądu Naukowego, do
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z
art. 20 wprowadzających ogólne
ograniczenia lub ograniczenia odnoszące
się do niektórych krajów pochodzenia,
dotyczące wprowadzania do Unii:

Or. en

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit drugi
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akty wykonawcze, o których mowa w
akapicie pierwszym przyjmuje się zgodnie
z procedurą sprawdzającą, o której mowa
w art. 21 ust. 2.

skreślony

Or. en
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Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – tytuł
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wydawanie świadectw

Wydawanie świadectw, zezwoleń i
zawiadomień
Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1a. W drodze aktów wykonawczych
Komisja ustala format świadectw, o
których mowa w ust. 1. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 21 ust. 2.
Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1b. Po otrzymaniu wniosku i wymaganej
dokumentacji towarzyszącej od danej
osoby oraz pod warunkiem że spełnione
zostały wszystkie wymogi jej wydania,
organ administracyjny państwa
członkowskiego może wydać zezwolenie
do celów określonych w art. 4 ust. 1 i 2.
Or. en
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Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 c (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1b. W drodze aktów wykonawczych
Komisja ustala format zezwolenia, o
którym mowa w ust. 1a. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 21 ust. 2.
Or. en

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 d (nowy)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka
1d. W drodze aktów wykonawczych
Komisja ustala format zawiadomienia o
przywozie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i
4. Te akty wykonawcze przyjmuje się
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 21 ust. 2.
Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 19

skreślony

Dodatkowe uprawnienia wykonawcze
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1. Komisja określa w drodze aktów
wykonawczych wzór dokumentów, o
których mowa w art. 4, art. 5, art. 7 ust. 4 i
art. 10. Te akty wykonawcze przyjmuje się
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 21 ust. 2.
2. Komisja określa, w drodze aktów
wykonawczych, formularz przedstawienia
zawiadomienia o przywozie. Te akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 21 ust. 2.
Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 4
ust. 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8
ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12 ust.
4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, powierza się
Komisji na czas nieokreślony od dnia [data
wejścia w życie podstawowego aktu
ustawodawczego lub każda inna data
ustalona przez ustawodawcę].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów
delegowanych, o których mowa w art. 4
ust. 6 i 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art.
8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5, art. 12
ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, powierza się
Komisji na czas nieokreślony od dnia [data
wejścia w życie podstawowego aktu
ustawodawczego lub każda inna data
ustalona przez ustawodawcę].
Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa
w art. 4 ust. 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1, 2 i

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa
w art. 4 ust. 6 i 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1,
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3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5,
art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, może
zostać w dowolnym momencie odwołane
przez Parlament Europejski lub przez
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub w określonym w tej
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa
ona na ważność jakichkolwiek już
obowiązujących aktów delegowanych.

2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11 ust. 5,
art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3, może
zostać w dowolnym momencie odwołane
przez Parlament Europejski lub przez
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od
następnego dnia po jej opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub w określonym w tej
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa
ona na ważność jakichkolwiek już
obowiązujących aktów delegowanych.
Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na
podstawie w art. 4 ust. 7, art. 5 ust. 5, art. 7
ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6, art. 11
ust. 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust. 1, 2 i 3
wchodzi w życie tylko jeśli Parlament
Europejski albo Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie [dwóch miesięcy]
od przekazania tego aktu Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed
upływem tego terminu, zarówno Parlament
Europejski, jak i Rada poinformowały
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin
ten przedłuża się o [dwa miesiące]
z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub
Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na
podstawie w art. 4 ust. 6 i 7, art. 5 ust. 5,
art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6,
art. 11 ust. 5, art. 12 ust. 4 oraz art. 18 ust.
1, 2 i 3 wchodzi w życie tylko jeśli
Parlament Europejski albo Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie [dwóch
miesięcy] od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
jeśli, przed upływem tego terminu,
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada
poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o [dwa
miesiące] z inicjatywy Parlamentu
Europejskiego lub Rady.
Or. en
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UZASADNIENIE
Podpisana w 1973 r. Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i
Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) ma na celu zagwarantowanie, że
międzynarodowy handel okazami dzikich zwierząt i roślin nie zagraża przetrwaniu gatunku.
Wykaz gatunków objętych konwencją znajduje się w trzech załącznikach wraz z różnymi
stopniami ich ochrony. Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 ustanawia ochronę gatunków
dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. W przedmiotowym rozporządzeniu
zawarto przepisy dotyczące przywozu, wywozu i powrotnego wywozu, a także wewnętrznego
handlu UE okazami gatunków wymienionych w czterech załącznikach do rozporządzenia.
Każda zmiana w wykazie gatunków wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Rady
(WE) nr 338/97, np. w celu wdrożenia decyzji o umieszczeniu w wykazie podjętych przez
Konferencję Stron Konwencji, dokonuje się w drodze rozporządzenia Komisji (ostatnie z
lutego 2012 r.).
Komisja zainicjowała ujednolicenie rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Aby umożliwić
dalsze zmiany dotyczące aktów delegowanych i wykonawczych (po przyjęciu Traktatu z
Lizbony) za właściwe uznano zastąpienie ujednolicenia rozporządzenia (WE) nr 338/97 jego
przekształceniem, aby uwzględnić konieczne zmiany.
Wszystkie zmiany będące wynikiem przekształcenia rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97
wynikają z konieczności aktualizacji wniosku w związku z Traktatem z Lizbony w celu
zastąpienia starych przepisów nowymi (w tym aktualizacji podstawy prawnej, tj. art. 192 ust.
1 TFUE, który odpowiada dawnemu art. 175 ust. 1) TWE, w szczególności w odniesieniu do
zasad procedury komitologii.
W ramach wniosku dotyczącego przekształcenia nie dokonano żadnych wyborów
politycznych, zmiany merytoryczne wynikały z postanowień traktatów lub nowego
prawodawstwa dotyczącego tej samej tematyki.
Ze względu na charakter tych dostosowań i modyfikacji sprawozdawca proponuje niewiele
poprawek do przekształconego wniosku dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 338/97.
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ANNEX: LETTER FROM THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS
Ref.: D(2013)55514

Mr Matthias Groote
Chair of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety
ASP 12G201
Brussels
Subject:

Protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
(Recast) 2012/0196(COD) - COM(2012)0403

Dear Chairman,
The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules
of Procedure.
Paragraph 3 of that Rule reads as follows:
"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the
committee responsible."
In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the
proposal which contain changes.
However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement, the committee
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the proposal, it shall
immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and the latter should
inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on the amendments
and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."
Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified
as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the
earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the
existing texts, without any change in their substance.
PE516.935v01-00
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Furthermore, pursuant to Rules 86(2) and 86(3), the Committee on Legal Affairs considered
that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party
were necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.
In conclusion, after discussing it at its meeting of 5 November 2013, the Committee on Legal
Affairs, unanimously1, recommends that your Committee, as the committee responsible,
proceed to examine the above proposal in accordance with Rule 87.
Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

1

The following Members were present: Baldassarre (Vice-Chair), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu
(Vice-Chair), Françoise Castex (Vice-Chair), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia
Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo,
Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Vice-Chair), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra
Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.
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ANNEX: OPINION OF THE CONSULTATIVE WORKING PARTY OF THE LEGAL
SERVICES OF THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE
COMMISSION

CONSULTATIVE WORKING PARTY
OF THE LEGAL SERVICES

Brussels, 25 September 2013
OPINION
FOR THE ATTENTION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
THE COUNCIL
THE COMMISSION
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Proposal on
the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
COM(2012)403 final of 19.7.2012 - 2012/0196 (COD)
Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured
use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the
Consultative Working Party consisting of the respective legal services of the European
Parliament, the Council and the Commission met on 24 September and 17 October 2012 and
on 17 September 2013 for the purpose of examining the aforementioned proposal submitted
by the Commission.
At those meetings1, an examination of the proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council recasting Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December
1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein resulted
in the Consultative Working Party’s establishing, by common accord, as follows.
1) As far as the explanatory memorandum is concerned, in order to be drafted in full
compliance with the relevant requirements laid down by the Inter-institutional Agreement
such a document should have specified which provisions of the earlier act remain unchanged
in the proposal, as is provided for under point 6(a)(iii) of that agreement.
2) In Article 13(3), first subparagraph, the initial words "Not later than 3 March 1997" should
be replaced by the words "Not later than three months before the date of application of
Regulation (EC) No 338/97".

1

The Consultative Working Party had at its disposal the English, French and German language versions
of the proposal and worked on the basis of the English version, being the master-copy language version of the
text under discussion.

PE516.935v01-00

PL

14/16

PR\1001985PL.doc

3) In Article 18(1)(b) of the recast proposal, the reference made to "point (a) of the second
subparagraph of Article 7(1)" should be adapted so as to read as a reference made to "point
(b)(i) of the third subparagraph of Article 7(1)".
In consequence, examination of the proposal has enabled the Consultative Working Party to
conclude, without dissent, that the proposal does not comprise any substantive amendments
other than those identified as such. The Working Party also concluded, as regards the
codification of the unchanged provisions of the earlier act with those substantive amendments,
that the proposal contains a straightforward codification of the existing legal text, without any
change in its substance.
However, as far as Article 2(d), Article 4(6) and (7), Article 5(5) and (7), Article 7, Article
8(4), Article 9(6), Article 11(5), Article 12(4) and (5), Article 15(1), (4), first and third
subparagraphs, and (5), Article 18 and Article 19(1) of the draft recast act are concerned, it
was discussed whether or not those texts should have been entirely identified with the greyshaded type generally used for marking substantive changes.
On the one hand, the Legal Services of the European Parliament and of the Commission
considered that the presentation used in those texts for identifying the replacements of certain
wordings currently contained in the corresponding provisions of Regulation (EC) No 338/97
with new wordings, taken from standard wordings agreed between the three institutions,
sufficiently describes the substantive amendments proposed for those existing provisions.
On the other hand, the Legal Service of the Council considered that the change in procedure
cannot be separated from the substantive issues to which that procedure relates and that
therefore the entire texts of the said provisions should have been identified by using that
grey-shaded type.
Nevertheless, the three legal services shared the view that the draft texts submitted by the
Commission for those new provisions should be understood as meaning that the Commission
had intended to propose only that the reference to the regulatory procedure with scrutiny
currently contained in certain of the corresponding texts of the existing act be replaced with a
delegation to the Commission of the power to adopt acts in accordance with Article 290
TFEU and that the reference to the regulatory procedure currently contained in the others be
replaced with a conferral of implementing powers on the Commission in accordance with
Article 291 TFEU and Regulation (EU) No 182/2011.
As regards the replacement of references to the regulatory procedure with scrutiny with
delegations to the Commission of the power to adopt acts in accordance with Article 290
TFEU, it was also the common understanding of the three legal services that, as part of the
recast exercise, the legislator should evaluate, in accordance with the Treaties, whether that
proposed alignment of the existing comitology provisions with the new system of delegated
acts can be considered acceptable or whether, with regard to one or more of the provisions
concerned, a different solution should be envisaged, such as conferring implementing powers
on the Commission or on the Council in accordance with Article 291 TFEU and Regulation
(EU) No 182/2011, or none of those, so leaving the relevant measures for the legislative
procedure.
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Similarly, as regards the replacement of references to the regulatory procedure with conferrals
of implementing powers on the Commission in accordance with Article 291 TFEU and
Regulation (EU) No 182/2011, it was also the common understanding of the three legal
services that, as part of the recast exercise, the legislator should evaluate, in accordance with
the Treaties, whether that proposed alignment of the existing comitology provisions with the
new system of implementing acts can be considered acceptable or whether, with regard to one
or more of the provisions concerned, a different solution should be envisaged, such as
delegating powers to the Commission in accordance with Article 290 TFEU or conferring
implementing powers on the Council in accordance with Article 291 TFEU or none of those,
so leaving the relevant measures for the legislative procedure.
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