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Poprawka 16
Cristian Silviu Buşoi

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 w pełni informowane o 
pracach komitetów. Jeżeli uznane to 
zostanie za konieczne do sprawowania 
kontroli, Parlamentowi Europejskiemu 
należy umożliwić uczestnictwo w 
posiedzeniach komitetów bez prawa 
udziału w głosowaniu na temat projektu 
środków wykonawczych.

Or. en

Poprawka 17
Louis Grech

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.
Zawarte w istniejących aktach 
podstawowych odniesienia do procedur 
przewidzianych w tej decyzji należy jak 
najszybciej, a w żadnym wypadku nie 
później niż ...*, dostosować do nowych 
przepisów dotyczących przekazywanych 
uprawnień i uprawnień wykonawczych, 
określonych w art. 290 i 291 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Do 
momentu tego dostosowania, aby 
zapewnić przejście między systemem 
przewidzianym w decyzji 1999/468/WE i 
niniejszym rozporządzeniem, procedury 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
powinny być stosowane tymczasowo w 
przypadkach, kiedy obowiązujące 
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prawodawstwo zawiera odniesienie do 
procedur przewidzianych we wspomnianej 
decyzji, z wyjątkiem procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą 
przewidzianej w art. 5a tej decyzji, która 
powinna nadal być stosowana 
tymczasowo.
_____________

* Dwa lata od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia..

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że przewidziany w art. 9 i 10 mechanizm „automatycznego dostosowania” opiera 
się na niewłaściwym założeniu, że wszystkie uprawnienia wykonawcze podlegające obecnie 
procedurom komitologii innym niż procedura regulacyjna połączona z kontrolą muszą w 
następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony zostać uznane za uprawnienia do 
przyjmowania aktów wykonawczych w rozumieniu art. 291 TFUE. Pomija się przy tym fakt, 
że mogą istnieć uprawnienia wykonawcze, które należą do kategorii aktów delegowanych 
(art. 290 TFUE), nawet jeśli nie podlegają procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą. W 
związku z tym każde dostosowanie obowiązującego prawodawstwa powinno następować na 
zasadzie indywidualnej.

Poprawka 18
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Komisja powinna przeanalizować 
obowiązujące prawo wspólnotowe i 
niezwłocznie przedstawić konieczne 
wnioski legislacyjne dotyczące jego 
dostosowania do przepisów Traktatu z 
Lizbony, zwłaszcza do art. 290 i 291 
TFUE. 

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie istniejącego wspólnotowego dorobku prawnego do przepisów dotyczących 
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aktów delegowanych i aktów wykonawczych powinno zostać dokonane w najbliższej 
przyszłości, przy czym należy przeprowadzać analizę konkretnych przypadków. 

Poprawka 19
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
zamierza wyrazić zastrzeżenia wobec 
projektu środków zgodnie z art. 6a, 
instytucja ta powinna uwzględnić pilny 
charakter środków wykonawczych i nie 
utrudniać działań Komisji służących 
celom wspomnianym w pierwszym zdaniu 
ust. 5. W związku z tym Parlament 
Europejski i Rada przekazują swoje 
zastrzeżenia w takim samym terminie, jaki 
komitet ma na przekazanie swojej opinii.
W takim przypadku Komisja natychmiast 
modyfikuje swoje środki wykonawcze, 
uwzględniając uwagi Parlamentu 
Europejskiego lub Rady, i przyjmuje je. 
Komisja informuje Parlament Europejski 
i Radę o modyfikacjach. Jeżeli 
zastrzeżenia są nadal aktualne, Komisja 
uchyla te środki i przedstawia komitetowi 
nowe, kiedy tylko przestaną istnieć 
uwarunkowania wymagające pilnego 
przyjęcia środków określone w ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy art. 6a mogłyby stanowić przeszkodę dla Komisji w przyjmowaniu pilnych środków, 
dlatego Parlament Europejski i Rada powinny je wykorzystywać w sposób rozsądny, biorąc 
pod uwagę pilny charakter danej kwestii i respektując taki sam termin jak komitet. Limit 
czasowy na skorzystanie z art. 6 jest konieczny, gdyż w przeciwnym wypadku nieskuteczne 
stałoby się odstępstwo od ust. 3.
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Poprawka 20
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Parlament Europejski ma prawo 
uczestniczyć w posiedzeniach komitetu.
W tym celu Parlament Europejski 
desygnuje maksymalnie trzech 
przedstawicieli, którzy będą brać udział w 
tych posiedzeniach. Przedstawiciele 
Parlamentu Europejskiego nie 
uczestniczą w żaden sposób w 
podejmowaniu decyzji na temat opinii, 
jaką ma wydać komitet. Przekazują oni 
jak najszybciej odpowiedniej komisji 
parlamentarnej sprawozdanie z obrad.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby Parlament znał przyczyny leżące u podstaw opinii wydawanych przez 
komitety. W tym celu lepiej będzie, jeżeli Parlament Europejski będzie otrzymywał informacje 
bezpośrednio od swoich przedstawicieli. Przedstawiciele ci są jedynie przedstawicielami, a 
nie członkami komitetu, dlatego też nie biorą oni udziału w ewentualnych głosowaniach.

Poprawka 21
Louis Grech

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 [...*].

Na potrzeby obowiązujących aktów 
podstawowych, zawierających odesłania 
do uchylonej decyzji, utrzymuje się skutki 
jej art. 5a.
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_____________

* Dwa lata od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia..

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że przewidziany w art. 9 i 10 mechanizm „automatycznego dostosowania” opiera 
się na niewłaściwym założeniu, że wszystkie uprawnienia wykonawcze podlegające obecnie 
procedurom komitologii innym niż procedura regulacyjna połączona z kontrolą muszą w 
następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony zostać uznane za uprawnienia do 
przyjmowania aktów wykonawczych w rozumieniu art. 291 TFUE.  Pomija się przy tym fakt, 
że mogą istnieć uprawnienia wykonawcze, które należą do kategorii aktów delegowanych 
(art. 290 TFUE), nawet jeśli nie podlegają procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą. W 
związku z tym każde dostosowanie obowiązującego prawodawstwa powinno następować na 
zasadzie indywidualnych przypadków.

Poprawka 22
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 - ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja 1999/468/WE traci moc. Decyzja 1999/468/WE traci moc z dniem 1 
grudnia 2010 r.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na drugie zdanie w art. 12 w przeciwnym wypadku istniałaby czasowa luka prawna. 
Odniesienie w aktach podstawowych do decyzji w sprawie komitologii nr 1999/438/WE 
trafiałoby w próżnię w okresie między wejściem w życie niniejszego rozporządzenia a 
rozpoczęciem automatycznego dostosowania zgodnie z art. 10.
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Poprawka 23
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Dostosowanie obowiązujących aktów 

prawnych
9a. Do ...* Komisja dokonuje przeglądu 
aktów podstawowych przyjętych przed 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia w celu dostosowania 
takich aktów do nowych przepisów 
dotyczących przekazywanych uprawnień i 
uprawnień wykonawczych określonych w 
art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej. Komisja składa 
regularnie sprawozdania Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie na temat 
postępów tego przeglądu. W odpowiednich 
przypadkach sprawozdaniom tym 
towarzyszy odpowiedni wniosek 
legislacyjny.
_____________
* Dwa lata od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia..

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że przewidziany w art. 9 i 10 mechanizm „automatycznego dostosowania” opiera 
się na niewłaściwym założeniu, że wszystkie uprawnienia wykonawcze podlegające obecnie 
procedurom komitologii innym niż procedura regulacyjna połączona z kontrolą muszą w 
następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony zostać uznane za uprawnienia do 
przyjmowania aktów wykonawczych w rozumieniu art. 291 TFUE. Pomija się przy tym fakt, 
że mogą istnieć uprawnienia wykonawcze, które należą do kategorii aktów delegowanych 
(art. 290 TFUE), nawet jeśli nie podlegają procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą. W 
związku z tym każde dostosowanie obowiązującego prawodawstwa powinno następować na 
zasadzie indywidualnej.
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Poprawka 24
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowanie obowiązujących aktów 
podstawowych

Środki przejściowe

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:

1. Do momentu dostosowania – zgodnie z 
art. 9a – aktów podstawowych przyjętych 
przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia, przewidujących
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;

a) w przypadku, gdy akt podstawowy 
zawiera odesłanie do art. 3 decyzji 
1999/468/WE, zastosowanie ma 
procedura doradcza, o której mowa w art. 
4 niniejszego rozporządzenia;

b) odesłania do art. 4 i 5 decyzji 
1999/468/WE rozumie się jako odesłania 
do art. 5 niniejszego rozporządzenia;

b) w przypadku, gdy akt podstawowy 
zawiera odesłanie do art. 4 i 5 decyzji 
1999/468/WE, zastosowanie ma 
procedura badania, o której mowa w art. 5 
niniejszego rozporządzenia;

c) odesłania do art. 6 decyzji 
1999/468/WE rozumie się jako odesłania 
do art. 6 niniejszego rozporządzenia;

c) w przypadku, gdy akt podstawowy 
zawiera odesłanie do art. 6 decyzji 
1999/468/WE, zastosowanie ma art. 6 
niniejszego rozporządzenia;

d) odesłania do art. 7 i 8 decyzji 
1999/468/WE rozumie się jako odesłania 
do art. 8 niniejszego rozporządzenia.

d) w przypadku, gdy akt podstawowy 
zawiera odesłanie do art. 7 i 8 decyzji 
1999/468/WE, zastosowanie ma art. 8 
niniejszego rozporządzenia.

2. Artykuły 3 i 7 niniejszego 
rozporządzenia mają zastosowanie do 
wszystkich istniejących komitetów.

2. Artykuły 3 i 7 niniejszego 
rozporządzenia mają zastosowanie do 
wszystkich istniejących komitetów do 
celów ust. 1..

Or. en
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Uzasadnienie

Wydaje się, że przewidziany w art. 9 i 10 mechanizm „automatycznego dostosowania” opiera 
się na niewłaściwym założeniu, że wszystkie uprawnienia wykonawcze podlegające obecnie 
procedurom komitologii innym niż procedura regulacyjna połączona z kontrolą muszą w 
następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony zostać uznane za uprawnienia do 
przyjmowania aktów wykonawczych w rozumieniu art. 291 TFUE. Pomija się przy tym fakt, 
że mogą istnieć uprawnienia wykonawcze, które należą do kategorii aktów delegowanych 
(art. 290 TFUE), nawet jeśli nie podlegają procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą. W 
związku z tym każde dostosowanie obowiązującego prawodawstwa powinno następować na 
zasadzie indywidualnej.


