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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Możliwość przyjęcia aktów wykonawczych jest ujęta w art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, który stanowi, że jeżeli konieczne są jednolite warunki wykonywania 
prawnie wiążących aktów Unii, prawodawca może powierzyć uprawnienia wykonawcze 
Komisji.

Traktat lizboński traktuje równo Parlament i Radę w przypadku, gdy zastosowanie ma zwykła 
procedura ustawodawcza między innymi w odniesieniu do przyznania uprawnień 
wykonawczych Komisji. Jest zatem szczególnie istotne, aby zachować uprawnienia 
kontrolne, które obecnie gwarantuje Parlamentowi art. 8 decyzji Rady 1999/468/WE, oraz 
zapewnić współprawodawcom możliwość sprzeciwu wobec projektu środków. Parlament 
powinien mieć ponadto dostęp do posiedzeń komitetu; należy także zagwarantować pewne 
usprawnienia w odniesieniu do informacji przekazywanych Parlamentowi i Radzie (np. 
porządki obrad z dużym wyprzedzeniem, protokoły posiedzeń, szczegółowe listy do 
głosowania).

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej wymaga obecnie, aby 
Parlament Europejski i Rada ustanowiły 
przepisy i ogólne zasady dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję.

(3) Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej wymaga obecnie, aby 
Parlament Europejski i Rada ustanowiły z 
wyprzedzeniem przepisy i ogólne zasady 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostosowanie do brzmienia art. 291 TFUE.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Poprawka

(4a) Wszędzie tam, gdzie zastosowanie ma 
zwykła procedura ustawodawcza, w 
szczególności w odniesieniu do przyznania 
uprawnień wykonawczych Komisji, należy 
zapewnić traktowanie Parlamentu 
Europejskiego na równi z Radą.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z traktatem lizbońskim sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie traktowania 
Parlamentu na równi z Radą w odniesieniu do przyznawania uprawnień wykonawczych 
w przypadkach, gdy akt podstawowy został przyjęty zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą.

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 w pełni informowane o 
pracach komitetów.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby Parlament był informowany nie tylko regularnie, ale również w pełni.

Poprawka 4
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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 – jeżeli konieczne są jednolite 
warunki wykonywania prawnie wiążących 
aktów Unii – aby przyjęcie takich 
wiążących aktów wykonawczych przez 
Komisję podlegało kontroli państw 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostosowanie do brzmienia art. 291 TFUE. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli projekt środków jest zgodny z 
opinią komitetu, jest on przyjmowany 
przez Komisję, chyba że pojawiły się 
wyjątkowe okoliczności lub nowe 
elementy, które uzasadniłyby nieprzyjęcie 
środków. W takim przypadku 
przewodniczący może przedstawić 
komitetowi nowy projekt środków, jakie 
planuje się przyjąć.

2. Jeżeli projekt środków jest zgodny z 
opinią komitetu, jest on przyjmowany 
przez Komisję bez uszczerbku dla art. 6a, 
chyba że pojawiły się wyjątkowe 
okoliczności lub nowe elementy, które 
uzasadniłyby nieprzyjęcie środków. W 
takim przypadku przewodniczący może 
przedstawić komitetowi nowy projekt 
środków, jakie planuje się przyjąć.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostosowanie do nowo wprowadzanego art. 6a.
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Poprawka 6

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 może – bez uszczerbku dla art. 6a 
– przyjąć projekt środków. W przypadku 
gdy Komisja nie przyjmie projektu 
środków, przewodniczący może 
przedstawić komitetowi zmienioną wersję 
projektu środków.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostosowanie do nowo wprowadzanego art. 6a.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 
Komisja może – bez uszczerbku dla art. 6a 
– 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.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostosowanie do nowo wprowadzanego art. 6a.

Poprawka 8
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku procedury badania, jeżeli 
środki nie są zgodne z opinią komitetu 
zgodnie z art. 5 ust. 3, Komisja uchyla 
środki przyjęte zgodnie z ust. 2.

4. W przypadku procedury badania, jeżeli 
środki nie są zgodne z opinią komitetu 
zgodnie z art. 5 ust. 3, Komisja uchyla 
środki przyjęte zgodnie z ust. 2 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu ulepszenie tekstu i uniknięcie nieporozumień.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Monitorowanie przez Parlament 
Europejski i Radę wykonywania 

uprawnień wykonawczych przez Komisję
Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
uznają, że projekt środków, których 
przyjęcie się rozważa i które zostały 
przedłożone komitetowi zgodnie z aktem 
podstawowym przyjętym na mocy art. 294 
traktatu, nie byłby zgodny z tym aktem 
podstawowym, wyrażają odnośne 
zastrzeżenia, a Komisja ponownie bada 
taki projekt środków. Uwzględniając 
przyczyny zastrzeżeń i działając w terminie 
określonym w stosowanej procedurze, 
Komisja może przedłożyć komitetowi nowy 
projekt środków albo też przedłożyć 
projekt Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie na podstawie Traktatu.
Komisja informuje Parlament Europejski, 
Radę i komitet o działaniach, jakie 
zamierza podjąć w tym względzie, wraz z 
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podaniem uzasadnienia tych działań.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament powinien zachować uprawnienia kontrolne obecnie gwarantowane na mocy art. 8 
decyzji w sprawie komitologii (decyzja 1999/468/WE).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) porządki dzienne posiedzeń komitetów, a) porządki dzienne posiedzeń komitetów, 
udostępniane w odpowiednim czasie przed 
obradami,

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić udostępnianie porządków obrad z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby 
Parlament był jak najszybciej powiadamiany o projekcie środków, które będą omawiane na 
posiedzeniu, a tym samym przygotował się do przyszłych działań.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdania zbiorcze wraz z wykazami 
organów i organizacji, do których należą 
przedstawiciele wyznaczeni przez państwa 
członkowskie,

b) sprawozdania zbiorcze wraz z wykazami 
organów i organizacji, do których należą 
przedstawiciele wyznaczeni przez państwa 
członkowskie, jak również wszelkie 
dostępne protokoły obrad,

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość dostępu nie tylko do sprawozdania zbiorczego, ale także do 
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protokołu obrad (możliwość ubiegania się o dostęp do protokołu jest ujęta w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym między Parlamentem Europejskim i Komisją (2008/C 143/01)).

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyniki głosowania, d) szczegółowe wyniki głosowania, w tym 
objaśnienie głosowania poszczególnych 
państw członkowskich,

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest poznanie przyczyn głosowania przeciw lub wstrzymania się od głosu, gdyż może to 
stanowić dobrą wskazówkę na temat ewentualnych problemów związanych z projektem 
środków.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Parlament Europejski ma prawo 
uczestniczyć w posiedzeniach komitetu.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest poznanie przyczyn głosowania przeciw lub wstrzymania się od głosu, gdyż może to 
stanowić dobrą wskazówkę na temat ewentualnych problemów związanych z projektem 
środków.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 7 decyzji 1999/468/WE i art. 8 niniejszego rozporządzenia dotyczą przede wszystkim 
przekazywania informacji, a art. 8 decyzji 1999/468/WE odnosi się do uprawnień 
kontrolnych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) odesłania do art. 8 decyzji 
1999/468/WE rozumie się jako odesłania 
do art. 6a niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostosowanie do nowo wprowadzanego art. 6a.


