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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

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

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Tego rodzaju propozycje korekty wymagają zgody właściwych służb 
technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego maksymalne 
dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po 
wypadku jądrowym lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego (przekształcenie)
(COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Procedura konsultacji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2010)0184),

– uwzględniając art. 31 Traktatu Euratom, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C7-0137/2010),

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 29 czerwca 2010 r. skierowane do Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że zdaniem konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych poprawek 
merytorycznych poza poprawkami określonymi jako takie we wniosku, oraz mając na 
uwadze, że jeżeli chodzi o kodyfikację niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów 
oraz przedmiotowych poprawek, wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejących 
tekstów, bez jakichkolwiek zmian co do ich istoty,

1. zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej 
służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, z uwzględnieniem poniższych 
poprawek;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia merytorycznych zmian do wniosku Komisji;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Jeśli okoliczności tego wymagają, 
Komisja niezwłocznie powinna przyjąć
rozporządzenie zobowiązujące do
stosowania ustanowionych wcześniej 
maksymalnych dozwolonych poziomów
skażenia.

(8) Komisja powinna niezwłocznie 
zastosować  ustanowione wcześniej 
maksymalne dozwolone poziomy skażenia 
do konkretnego wypadku jądrowego lub 
zdarzenia radiacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana treści punktu preambuły dla zachowania spójności z treścią art. 2 w formie 
zmienionej przez sprawozdawcę (poprawka 10).

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Takie maksymalne dozwolone 
poziomy skażenia w należyty sposób 
uwzględniają najnowsze zalecenia 
naukowe, dostępne obecnie na skalę 
międzynarodową, a zarazem 
odzwierciedlają potrzebę uspokojenia 
ludności i uniknięcia rozbieżności 
w międzynarodowej praktyce regulacyjnej.

(8a) Te maksymalne dozwolone poziomy 
skażenia w należyty sposób uwzględniają 
najnowsze zalecenia naukowe, dostępne 
obecnie na skalę międzynarodową, a 
zarazem odzwierciedlają potrzebę 
uspokojenia ludności i uniknięcia 
rozbieżności w międzynarodowej praktyce 
regulacyjnej.

Or. en

(Zob. sformułowanie punktu 10 preambuły oryginału tego tekstu, nieznacznie zmienione: 
wytłuszczoną kursywą)

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przeorganizuje i nieznacznie zmienia punkt 10 preambuły, gdyż odnosi 
się do maksymalnych dozwolonych poziomów i jest bezpośrednio powiązana z punktem 8 
preambuły.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania, zgodnie z art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
aktów delegowanych dotyczących 
dostosowania maksymalnych 
dozwolonych poziomów skażenia 
radioaktywnego środków spożywczych 
oraz pasz (załączniki I i III) oraz wykazu 
środków spożywczych o mniejszym 
znaczeniu (załącznik II).  Szczególne 
znaczenie ma przeprowadzenie przez 
Komisję stosownych konsultacji podczas 
prac przygotowawczych, w tym na 
szczeblu ekspertów.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie punktu preambuły celem uzgodnienia z poprawką 15 oraz w następstwie 
wprowadzenia przez sprawozdawcę poprawek zmieniających art. 5.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Na podstawie aktualnych dostępnych 
danych z dziedziny ochrony przed 
promieniowaniem ustalono pochodne 
poziomy odniesienia, które to poziomy
mogą być wykorzystywane jako podstawa 
do wyznaczenia maksymalnych 
dozwolonych poziomów skażenia 
promieniotwórczego, stosowanych 
niezwłocznie po wypadku jądrowym lub 
w każdym innym przypadku 1 zdarzenia 
radiacyjnego , które może doprowadzić 

skreślony
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lub doprowadziło do znacznego skażenia 
promieniotwórczego środków spożywczych 
i pasz.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca uważa, że treść tego punktu preambuły została niejasno sformułowana (Co 
oznaczają „pochodne poziomy odniesienia”?) i nie przystaje do zastosowania przez Komisję 
maksymalnych poziomów w rozumieniu zarówno aktualnego art. 2, jak i jego wersji 
zmienionej (poprawka 10 sprawozdawcy zmieniająca art. 2 ust.1)

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Takie maksymalne dozwolone 
poziomy skażenia w należyty sposób 
uwzględniają najnowsze zalecenia 
naukowe, dostępne obecnie na skalę 
międzynarodową, a zarazem 
odzwierciedlają potrzebę uspokojenia 
ludności i uniknięcia rozbieżności 
w międzynarodowej praktyce regulacyjnej.

skreślony

Or. en

(Treść oryginalnego punktu 10 preambuły po nieznacznej zmianie staje się punktem 8a 
preambuły (nowym))

Uzasadnienie

Zob. tę samą treść punktu preambuły w 2. poprawce sprawozdawcy, która tak przeorganizuje 
punkt 8a preambuły (nowy), by łączył się on bezpośrednio z punktem 8. 
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jednakże konieczne jest należyte 
uwzględnienie warunków szczególnych 
w danej sytuacji, a zatem ustanowienie 
procedury umożliwiającej szybkie 
dostosowanie tych uprzednio ustalonych 
maksymalnych dozwolonych poziomów 
skażenia do okoliczności każdego 
konkretnego wypadku jądrowego lub 
w każdym innym przypadku 1 zdarzenia 
radiacyjnego , które może doprowadzić 
lub doprowadziło do znacznego skażenia 
promieniotwórczego środków spożywczych 
i pasz.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

„Procedura umożliwiająca szybkie dostosowanie tych uprzednio ustalonych maksymalnych 
dozwolonych poziomów skażenia” odnosi się do procedury określonej w art. 3, który 
sprawozdawca proponuje skreślić (zob. poprawka 13 sprawozdawcy do art. 3). 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Rozporządzenie zobowiązujące do
stosowania maksymalnych dozwolonych 
poziomów skażenia powinno również
sprzyjać jedności rynku wewnętrznego
oraz unikaniu odchyleń w handlu 
w ramach Unii .

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Zmieniając art. 2, sprawozdawca kieruje się chęcią usunięcia „rozporządzenia 
zobowiązującego do  stosowania”, które nie jest jasne z prawnego punktu widzenia (zob. 
uzasadnienie do poprawki zmieniającej art. 2 ust. 1). 

Ponadto poprzez stosowanie poziomów określonych w podstawowym rozporządzeniu, decyzja 
jako taka nie wpłynie na jedność rynku wewnętrznego ani nie zaszkodzi handlowi. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu ułatwienia dostosowania 
maksymalnych dozwolonych 
poziomów skażenia należy ustanowić 
procedury umożliwiające przeprowadzenie 
konsultacji z ekspertami, włączając w to 
grupę ekspertów, określoną w art. 31 
Traktatu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Procedury te są teraz jasno opisane w zmienionym art. 5 oraz w art. 5a - 5c, które przewidują 
zasięganie opinii ekspertów, wymienionych w art. 31 traktatu. Analogiczny punkt 8b 
preambuły (nowy) dostatecznie reguluje zasięganie opinii ekspertów i odnosi się do 
odpowiedniej procedury prawnej dotyczącej „dostosowania poziomów”.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Należy zastrzec Radzie prawo do tego, 
by mogła bezpośrednio wykonać swoje 
uprawnienie do przyjęcia rozporządzenia 
dotyczącego zatwierdzenia we właściwym 
czasie środków zaproponowanych przez 
Komisję w pierwszym miesiącu po 
wypadku jądrowym lub zdarzeniu 

skreślony
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radiacyjnym. Właściwy wniosek dotyczący 
dostosowania lub potwierdzenia przepisów 
ustanowionych w rozporządzeniu 
przyjętym przez Komisję, w szczególności 
określenia maksymalnych dozwolonych 
poziomów skażenia promieniotwórczego, 
powinien być oparty na art. 31 Traktatu, z 
uwagi na ochronę zdrowia ludności. 
Pozostaje to bez uszczerbku dla 
możliwości wykorzystania w dłuższej 
perspektywie czasowej po wypadku lub 
zdarzeniu radiacyjnym innych 
instrumentów prawnych lub innej 
podstawy prawnej w celu kontrolowania 
wprowadzanych na rynek środków 
spożywczych lub pasz.

Or. en

(Drugie i trzecie zdanie uzasadnienia poniżej powtarzają (w nieznacznie zmienionej formie) 
fragment Uzasadnienia (ii) Ocena)

Uzasadnienie

Zdaniem sprawozdawcy niniejszy punkt preambuły w niezbyt jasny sposób uzasadnia potrzebę 
zastrzeżenia dla Rady uprawnień wykonawczych w art. 3, jeśli chodzi o kontekst, charakter i 
treść aktu podstawowego, jaki ma zostać wdrożony. Ponadto sprawozdawca nie jest 
przekonany co do wartości dodanej tego dwupoziomowego podejścia, w ramach którego 
Rada może na końcu zatwierdzić lub dostosować decyzje Komisji, która – w normalnym 
przebiegu wydarzeń - powinna być jedynym organem wykonawczym. (Zob. również 
uzasadnienie do popr. 13 wprowadzonej przez sprawozdawcę).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy Komisja otrzyma, 
w szczególności na podstawie ustaleń 
Europejskiej  Wspólnoty Energii 
Atomowej  dotyczących wczesnej 
wymiany informacji w razie 1 zdarzenia 
radiacyjnego  lub na podstawie konwencji 
MAEA  o wczesnym powiadamianiu o 
wypadku jądrowym z dnia 

1. W przypadku, gdy Komisja otrzyma, 
w szczególności na podstawie ustaleń 
Europejskiej  Wspólnoty Energii 
Atomowej  dotyczących wczesnej 
wymiany informacji w razie zdarzenia 
radiacyjnego  lub na podstawie konwencji 
MAEA  o wczesnym powiadamianiu o 
wypadku jądrowym z dnia 
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26 września 1986 r., oficjalne informacje o 
wypadkach jądrowych lub o  każdym 
innym przypadku 1 zdarzenia 
radiacyjnego , potwierdzające, że doszło 
lub może dojść do osiągnięcia 
maksymalnych dozwolonych poziomów 
skażenia w odniesieniu do środków 
spożywczych, określonych  w załączniku I, 
lub maksymalnych dozwolonych 
poziomów skażenia w odniesieniu do pasz, 
określonych w załączniku III,  jeśli 
wymagają tego okoliczności, niezwłocznie 
przyjmuje rozporządzenie zobowiązujące 
do  stosowania tych maksymalnych 
dozwolonych poziomów.

26 września 1986 r., oficjalne informacje o 
wypadkach jądrowych lub o każdym 
innym przypadku zdarzenia radiacyjnego, 
potwierdzające, że doszło lub może dojść 
do osiągnięcia maksymalnych 
dozwolonych poziomów skażenia w 
odniesieniu do środków spożywczych, 
określonych  w załączniku I lub 
maksymalnych dozwolonych poziomów 
skażenia w odniesieniu do pasz 
określonych w załączniku III, jeśli 
wymagają tego okoliczności, niezwłocznie 
przyjmuje te maksymalne dozwolone 
poziomy w odniesieniu do konkretnego 
wypadku jądrowego lub zdarzenia 
radiacyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia w określonych sytuacjach to 
wyraźne uprawnienie wykonawcze, które powinno być powierzone Komisji zgodnie z art. 291 
TFUE (stosowanego przez odniesienie do art. 106a traktatu Euratom).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Okres ważności każdego rozporządzenia 
w rozumieniu ust. 1 jest jak najkrótszy 
i nie przekracza trzech miesięcy, z 
zastrzeżeniem przepisów art. 3 ust. 4.

2. Komisja ustanawia okres, podczas 
którego powinny mieć zastosowanie 
poziomy stosowane do konkretnego 
wypadku jądrowego lub zdarzenia 
radiacyjnego. Okres ten nie przekracza 
trzech miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 10.
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Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dla celów niniejszego artykułu, 
Komisja zasięga opinii ekspertów, w tym  
grupy ekspertów, o której mowa w art. 31 
Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki 10.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 skreślony
1. Po konsultacji z ekspertami, włączając 
w to grupę ekspertów określoną w art. 31 
Traktatu, zwaną dalej „grupą 
ekspertów” , Komisja przedkłada Radzie 
wniosek dotyczący rozporządzenia w celu 
dostosowania lub potwierdzenia przepisów 
rozporządzenia określonego w art. 2 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia  w okresie 
miesiąca od jego przyjęcia.
2. Przedkładając wniosek dotyczący 
rozporządzenia określonego w ust. 1, 
Komisja  bierze pod uwagę podstawowe 
normy, ustanowione zgodnie z art. 30 i 31 
Traktatu, włącznie z zasadą, że wszelkie 
narażenie na promieniowanie ma być 
utrzymywane na najniższym, rozsądnie 
osiągalnym poziomie, uwzględniając 
aspekt ochrony zdrowia ludności oraz 
czynniki ekonomiczne i społeczne.
3. Rada, stanowiąc większością 
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kwalifikowaną, podejmuje decyzję 
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia określonego w ust. 1 i 2 
w terminie określonym w art. 2 ust. 2.
4. W przypadku gdy Rada nie podejmie 
decyzji w tym terminie, nadal obowiązują 
poziomy wymienione w  załącznikach I i 
III , do czasu gdy Rada podejmie decyzję 
lub do czasu gdy Komisja wycofa swój 
wniosek w związku z tym, że warunki 
wymienione w art. 2 ust. 1 już nie mają 
zastosowania.

Or. en

Niniejsze uzasadnienie zawiera nieznacznie zmieniony tekst z fragmentu Uzasadnienia (ii) 
Ocena

Uzasadnienie

System określony w art. 3, zgodnie z którym Rada może przyjmować rozporządzenie celem 
„dostosowania lub potwierdzenia przepisów rozporządzenia ad hoc” Komisji wydaje się 
niepotrzebny i stanowi źródło niepewności prawnej.  Wydaje się, że owe środki Rady można 
określić jako „akty wykonawcze do aktualnego rozporządzenia”. Tymczasem zgodnie z art. 
291 TFUE (stosowanego przez odniesienie do art. 106a traktatu Euratom), Radzie można 
udzielić takiego uprawnienia tylko w „należycie uzasadnionych przypadkach”, gdyż to 
Komisja jest zwyczajowo odpowiedzialna za korzystanie z takiego uprawnienia.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 skreślony
Okres ważności każdego rozporządzenia 
w rozumieniu art. 3 jest ograniczony. 
Okres ten może być zmieniony na wniosek 
państwa członkowskiego lub z inicjatywy 
Komisji, zgodnie z procedurą ustanowioną 
w art. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Skreślenie w związku z propozycją skreślenia art. 3.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zapewnienia, że ustanowione w 
załącznikach I i III maksymalne 
dozwolone poziomy skażenia uwzględniają 
wszelkie nowe pojawiające się dane 
naukowe, Komisja od czasu do czasu 
zasięga opinii ekspertów, włączając grupę 
ekspertów.

1. W celu uwzględnienia wszelkich 
nowych pojawiających się danych 
naukowych, Komisja dostosowuje 
załączniki I, II i III w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 5a i z 
warunkami ustanowionymi w art. 5b i 5c.

2. Na wniosek państwa członkowskiego 
lub Komisji maksymalne dozwolone 
poziomy skażenia ustanowione 
w  załącznikach I i III  mogą być 
zmieniane lub uzupełniane, po 
przedłożeniu Radzie wniosku Komisji 
zgodnie z procedurą ustanowioną 
w art. 31 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję zezwala na zmienianie i uzupełnianie załączników. Jest to 
jednoznacznie przypadek aktu delegowanego. Zgodnie z art. 290 TFUE (stosowanego przez 
odniesienie do art. 106a traktatu Euratom) akt delegowany może udzielać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów nieustawodawczych o zasięgu ogólnym celem 
uzupełnienia lub zmienienia niektórych innych niż istotne elementów aktu ustawodawczego. 
Dostosowanie do postępu technicznego jest właśnie powodem zmieniania załączników, a 
dostosowanie to jest najpowszechniejszą przyczyną uciekania się do aktów delegowanych.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 5, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat 
począwszy od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja przedkłada 
sprawozdanie na temat przekazanych 
uprawnień najpóźniej sześć miesięcy 
przed końcem tego pięcioletniego okresu. 
Przekazanie uprawnień jest 
automatycznie przedłużane na ten sam 
okres, chyba że Rada je wycofa zgodnie 
z art. 5b.
2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja Europejska 
informuje o nim jednocześnie Parlament 
Europejski i Radę.
3. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych przyznaje się Komisji na 
warunkach określonych w art. 5b i 5c.

Or. en

(Zob. już przyjęte sformułowania w rozporządzeniu 438/2010 w sprawie zwierząt domowych, 
Dz.U. L 132, z 29.5.2010, s. 3-10 i w dyrektywie 2010/30 UE w sprawie etykietowania 

produktów związanych z energią, Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1-12).

Uzasadnienie

Treść art. 5a, 5b i 5c jest identyczna z treścią aktów prawnych (np. rozporządzanie w sprawie 
zwierząt domowych; etykietowania i wskazywania informacji o zużyciu energii przez produkty 
związane z energią). które niedawno zostały przyjęte i które przewidują akty delegowane.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5b
Odwołanie przekazania uprawnień

1. Przekazanie uprawnień przewidziane w 
art. 5 może zostać odwołane przez Radę.
2. W przypadku wszczęcia procedury 
wewnętrznej mającej na celu podjęcie 
decyzji o ewentualnym odwołaniu 
przekazanych uprawnień, Rada dokłada 
starań, aby powiadomić Parlament 
Europejski i Komisję w rozsądnym czasie 
przed podjęciem ostatecznej decyzji, 
określając, które przekazane uprawnienia 
mogłyby zostać odwołane, i wskazując 
ewentualne przyczyny odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Wchodzi ona w życie bezzwłocznie 
lub z dniem w niej określonym. Nie 
narusza ona ważności już obowiązujących 
aktów delegowanych. Jest ona 
publikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do wprowadzonej przez sprawozdawcę poprawki 16.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5c
Sprzeciw wobec aktów delegowanych
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1. Rada może wyrazić sprzeciw wobec 
aktu delegowanego w terminie dwóch 
miesięcy od daty powiadomienia.
Z inicjatywy Rady termin ten wydłuża się 
o dwa miesiące.
2. Jeśli przed upływem tego terminu Rada 
nie wyrazi sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz wchodzi w życie z dniem podanym w 
tym akcie.
Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wejść w życie przed 
upływem tego terminu, jeżeli Rada 
poinformuje Komisję i Parlament 
Europejski, że postanowiła nie zgłaszać 
sprzeciwu.
3. Jeśli Rada wyrazi sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. W 
przypadku wyrażenia sprzeciw wobec aktu 
delegowanego Rada przedstawia powody 
tego sprzeciwu.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie popr. 16 wprowadzonej przez sprawozdawcę.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Zasady wykonywania  niniejszego 
rozporządzenia, a także dostosowania
wykazu środków spożywczych o 
mniejszym znaczeniu oraz  maksymalnych 
dozwolonych  poziomów skażenia, jakie 
się do nich stosują, określonych w 
załączniku II,  oraz dostosowania
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maksymalnych dozwolonych  poziomów 
skażenia pasz , określonych w załączniku 
III,  są przyjmowane zgodnie z procedurą 
o której mowa  w art.  195 ust. 2
rozporządzenia Rady (WE)
nr  1234/2007 , która będzie stosowana na 
zasadzie analogii. W tym celu Komisja jest 
wspomagana przez  komitet doraźny. 

Or. en

Uzasadnienie

Doszło do połączenia art. 8 z art. 5, gdyż oba odnoszą się do przeglądu maksymalnych 
poziomów (załączniki I i III) i/lub przyjmowania wykazu z załącznika II, co można 
rozpatrywać łącznie za pośrednictwem przekazywania uprawnień (akty delegowane) Komisji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – przypis 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19. Żywność dla niemowląt oznacza
środki spożywcze przeznaczone do 
karmienia niemowląt podczas pierwszych 
czterech do sześciu miesięcy życia, same 
w sobie spełniające potrzeby pokarmowe
tej kategorii osób, kierowane do sprzedaży 
detalicznej w łatwo rozpoznawanych 
opakowaniach i oznaczone jako „preparaty 
żywnościowe dla niemowląt”.

Żywność dla niemowląt oznacza  środki 
spożywcze przeznaczone do karmienia 
niemowląt w wieku poniżej dwunastu
miesięcy, które to środki same w sobie 
spełniają potrzeby pokarmowe tej 
kategorii osób, kierowane są do sprzedaży 
detalicznej w łatwo rozpoznawanych 
opakowaniach i oznaczone jako „preparaty 
żywnościowe dla niemowląt”.

Or. en

Uzasadnienie

Dla celów szczególnych zastosowań środków spożywczych, które spełniają szczególne wymogi 
odnośnie do niemowląt, odsyłamy do definicji „niemowlęcia” ujętej w: art. 2 lit. a dyrektywy 
Komisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie 
zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz.U. L 339 z 6.12.2006, s. 16-35); w art. 
2 lit. a) dyrektywy Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do 
początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz 
zmieniającej dyrektywę 1999/21/WE (Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1-33):
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UZASADNIENIE

Charakter wniosku:

Na mocy traktatu Euratom zasięgnięto opinii komisji ITRE w sprawie wniosku dotyczącego 
omówionego powyżej rozporządzenia Rady zgodnie z art. 87 Regulaminu Parlamentu.

Wniosek polega w głównej mierze na kodyfikacji niezmienionych przepisów z trzech 
rozporządzeń przyjętych w latach 1987-1990, które ustanawiają poziomy skażenia 
radioaktywnego w przypadku zdarzenia radiacyjnego. Wprowadzenie jednak nowego punktu 
preambuły (pkt 15), który wnosi konieczne umocowanie jednego artykułu (art. 3 ust. 3) 
przewidującego zastrzeżenie uprawnień wykonawczych przez Radę, pociąga za sobą 
wprowadzenie merytorycznej zmiany, co z kolei uzasadnia wybór procedury przekształcenia.

Zgodnie z art. 87 poprawki do przekształcanego tekstu wniosku dopuszczone są tylko wtedy, 
gdy dotyczą one tych fragmentów, które zawierają zmiany, po zweryfikowaniu przez komisję 
właściwą w kwestiach prawnych (JURI), że wniosek nie wprowadza zmian merytorycznych 
innych niż te, które we wniosku określono jako takie.
Techniczne sprawdzenie adekwatności procedury prawnej przekształcenia zostało 
potwierdzono przez komisję JURI pismem z dnia 29 czerwca br., w którym zezwolono 
sprawozdawcy komisji ITRE do przystąpienia do rozpatrywania istoty wniosku.

Ocena sprawozdawcy
(i) Treść wniosku:

Za pośrednictwem punktu preambuły wniosek dotyczący przekształcenia przewiduje 
uzasadnienie ex-post przepisów, które pozostają niezmienione (w formie wprowadzonej do 
rozporządzenia z 1987 r. oraz jego zmienionych wersji). 
Treść rozporządzenia polega na mechanizmie dwóch poziomów interwencji w przypadku 
dojścia do wypadku jądrowego lub zdarzenia radiacyjnego: 
- natychmiastowym przyjęciu przez Komisję rozporządzenia „ad hoc” stosującego się do 
określonego obszaru i na ograniczony okres ważności, dotyczącego maksymalnych 
dozwolonych poziomów skażenia radioaktywnego, określonych w załącznikach I i III do 
wniosku;
- przedłożeniu przez Komisję wniosku do Rady dotyczącego dostosowania lub potwierdzenie 
tego rozporządzenia „ad hoc” w ciągu miesiąca od jego przyjęcia. 
Celem procedury przekształcenia jest właśnie uzasadnienie prawa Rady do tego ”by mogła 
bezpośrednio wykonać swoje uprawnienie do przyjęcia rozporządzenia dotyczącego 
zatwierdzenia we właściwym czasie środków zaproponowanych przez Komisję”. Dokonuje 
się to poprzez określenie nowego15 punktu preambuły, który stanowi, że: „(n)ależy zastrzec 
Radzie” takie prawo.     

Wniosek dotyczący przekształcenia mógłby skłonić sprawozdawcę do rozpatrzenia 
następujących kwestii:

- czy owo uzasadnienie udziela dostatecznego umocowania zastrzeżeniu Radzie uprawnień 
wykonawczych, co i tak stanowi odstępstwo od zwyczajowych przepisów zastrzegających 
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uprawnienia wykonawcze Komisji; 
- czy te uprawnienia wykonawcze delegowane na Radę zostały jako takie właściwie określone 
i obwarowane, w szczególności na mocy nowych przepisów Traktatu z Lizbony w świetle 
„aktów delegowanych” i „wykonawczych” (art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej), również mających zastosowanie w dziedzinie Euratom (zob. art. 106a ust. 1 
wersji skonsolidowanej traktatu Euratom, zgodnie z którym art. 285-304 TFUE stosuje się do 
traktatu Euratom).   

(ii) Ocena:
Sprawozdawca jest zdania, że punktu 15 preambuły – który jest jedynym fragmentem 
zawierającym zmiany - nie można oddzielić od artykułu, do którego się odnosi.  Gdyby tego 
dokonać, sprawozdawca musiałby rozpatrzyć prawomocność art. 3, a następnie mechanizmu 
wynikającego z tych uprawnień udzielonych Radzie w kolejnych artykułach wniosku.
Istnieje zatem potrzeba rozważenia spójności całego rozporządzenia, i to wykraczając poza 
procedurę przekształcenia. W tym sensie mechanizm - który polega na natychmiastowym 
przyjęciu rozporządzenia ad hoc w przypadku dojścia do wypadku jądrowego w celu 
zastosowania maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia jak przewiduje aktualne 
rozporządzenie, jeśli to możliwe ze pośrednictwem Rady – budzi poważne wątpliwości 
sprawozdawcy.  
Sprawozdawca pragnie wyrazić następujące zastrzeżenia:  

 rozwiązania, które zostały określone w kontekście, jaki powstał po katastrofie w 
Czarnobylu, musiałyby zostać skorelowane z obecnym systemem uprawnień 
wykonawczych

- Rozporządzenie ad hoc przyjęte przez Komisję zgodnie z art. 2 wniosku zostało zbyt 
ogólnikowo określone. W obecnej formie wydaje się udzielać Komisji prawa do 
podejmowania natychmiastowych właściwych działań, polegających na przyjmowaniu 
środków „wykonawczych” do tego aktu podstawowego w rozumieniu art. 291 TFUE. 
Nie podważając konieczności przyjmowania takich środków przez Komisję, sprawozdawca 
uważa, że warunki ich przyjmowania powinny zostać jasno sprecyzowane zgodnie z art. 291, 
podobnie jak i warunki dokonywania ich przeglądu.  

- System przewidziany w art. 3, na mocy którego Rada może przyjmować rozporządzenie 
„celem dostosowania lub potwierdzenia przepisów rozporządzenia ad hoc”, jest niejasny.  W 
tym przypadku również wydaje się, że te środki Rady można określić jako akty wykonawcze 
do aktualnego rozporządzenia. Jednakże tylko „w należycie uzasadnionych przypadkach” 
można udzielić Radzie takiego uprawnienia, gdyż to Komisja jest zwyczajowo 
odpowiedzialna jest za korzystanie z takiego uprawnienia1.
Zdaniem sprawozdawcy omawiany wniosek w niezbyt jasny sposób uzasadnia potrzebę 
zastrzeżenia dla Rady uprawnień wykonawczych, jeśli chodzi o kontekst, charakter i treść 
aktu podstawowego, jaki ma zostać wdrożony. Ponadto sprawozdawca nie jest przekonany
co do wartości dodanej tego dwupoziomowego podejścia, w ramach którego Rada może na 

                                               
1 Art. 291 ust. 2 TFUE ma następujące brzmienie: „Jeżeli konieczne są jednolite warunki wykonywania prawnie 
wiążących aktów Unii, akty te powierzają uprawnienia wykonawcze Komisji lub, w należycie uzasadnionych 
przypadkach oraz w przypadkach określonych w artykułach 24 i 26 Traktatu o Unii Europejskiej, Radzie”.
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końcu zatwierdzić lub dostosować decyzje Komisji, która w normalnym przebiegu wydarzeń 
powinna być jedynym organem wykonawczym.   

 maksymalne dozwolone poziomy ujęte we wniosku (załącznik I i III) same w sobie 
budzą niepewność prawną 

- Zgodnie z art. 5 ust. 2 poziomy te mogą być „zmieniane lub uzupełniane” po przedłożeniu 
Radzie wniosku Komisji „(n)a wniosek państwa członkowskiego lub Komisji”. Jest to 
równoznaczne z uzupełnieniem lub zmianą pewnych innych niż istotne elementów aktu 
prawnego, co powinno iść w parze z systemem „aktów delegowanych” zgodnie z art. 290 
TFUE. Z tego względu prawo inicjatywy powinno pozostać wyłącznie po stronie Komisji; 
jakakolwiek inicjatywa ze strony państwa członkowskiego byłaby wyraźnym pogwałceniem 
przepisów traktatu. 
- kodyfikując istniejące rozporządzenia przyjęte w latach 90., wniosek wciąż odnosi się do 
przestarzałych tekstów: zob. definicję „żywności dla niemowląt” w załączniku I.  

Zalecenia:
Chociaż omawiany wniosek rozpatrywany jest w procedurze przekształcenia, sprawozdawca 
wzywa komisję ITRE do dokonania merytorycznej zmiany wniosku, wykraczając poza same 
wyróżnione na szaro fragmenty, tak by zagwarantować pewność prawną i spójność tekstu. 

Sprawozdawca zaproponowałby zatem szczegółowe poprawki do ujednoliconych fragmentów 
wniosku, aby:

- usprawnić procedurę na wypadek zagrożenia jądrowego poprzez wyraźne nadanie 
Komisji roli nadzorczej oraz wyjaśnienie systemu jej aktów (przyjęcie, przegląd). W tym celu 
sprawozdawca sugeruje, by Komisja została upoważniona do:
(i) natychmiastowego zastosowania maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia 
promieniotwórczego, jak określono w załącznikach (zob. zmieniony art. 2);  
(ii) przyjmowania „aktów delegowanych”, aby dokonać przeglądu lub uzupełnienia 
poziomów skażenia oraz wykazu środków spożywczych o mniejszym znaczeniu i pasz, aby w 
należyty sposób uwzględnić postęp techniczny (zob. zmieniony art. 5 oraz następujące 
procedury w art. 5a-5c).    

- służyć interesowi obywateli poprzez lepsze zarządzanie sytuacją powypadkową, 
dzięki ograniczeniu interwencji i marginesu manewru udzielonych państwom 
członkowskim:
(i) z jednej strony, gdyż procedura „potwierdzenia” lub „dostosowania” zastosowania 
maksymalnych dozwolonych poziomów przez Radę wydaje się zbyteczna i budzi niepewność 
prawną, sprawozdawca sugeruje skreślenie tego poziomu interweniowania (art. 3 i art. 4).
(ii) z drugiej zaś strony, inicjatywy państw członkowskich dotyczące przeglądu i dodawania 
poziomów skażenia (art. 5 i art. 8), jak również przepisy dotyczące wdrożenia rozporządzenia 
(art. 8), są odpowiednio usprawnione za pośrednictwem systemu aktów 
delegowanych/wykonawczych (zmienione art. 2 i art. 5).       

- zagwarantować pewność prawną całego wniosku za sprawą:
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(i) zestawienia przestarzałych procedur – przyjętych przez analogię do procedur 
„komitologii” w obszarze Euratom – które omawiany wniosek zamierza skodyfikować w 
ramach przepisów Traktatu z Lizbony;
(ii) uaktualnienia definicji, gdzie to konieczne. 

Z proceduralnego punktu widzenia wprowadzenie tych proponowanych zmian 
merytorycznych wiązałyby się z powiadomieniem Rady i Komisji o zamiarze sprawozdawcy, 
przed głosowaniem nad projektem sprawozdania, jak przewiduje to art. 87 Regulaminu.
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ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Ref.: D(2010)32731

Mr Herbert REUL
Chair of Committee on Industry, Research and Energy
ASP 10E206
Brussels

Subject: Proposal for a Council regulation laying down maximum permitted levels of 
radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency (Recast).
COM(2010)184 final of 27.4.2010 - 2010/0098 (CNS)

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 Commission 
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 or in the opinion of the Consultative Working Party 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 
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their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 23 June 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 19 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (Chair), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer 
Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr 
Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.
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ZAŁĄCZNIK: OPINIA GRUPY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB PRAWNYCH 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

GRUPA KONSULTACYJNA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 4 czerwca 2010 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego maksymalne dozwolone 
poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku 
jądrowym lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego (przekształcenie)
COM(2010)0184 z dnia 27.4.2010 r. – 2010/0098(CNS)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli 
odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się w dniu 
6 maja 2010 r. w celu zbadania wyżej wspomnianego wniosku przedłożonego przez Komisję.

W wyniku przeprowadzonej podczas  posiedzenia1 analizy wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Rady przekształcającego rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87 z dnia 
22 grudnia 1987 r. ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia 
radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym 
innym przypadku zdarzenia radiacyjnego, rozporządzenia Komisji (Euratom) nr 944/89 z dnia 
12 kwietnia 1989 r. ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia 
radioaktywnego w środkach spożywczych o mniejszym znaczeniu w następstwie wypadku 
jądrowego lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego oraz rozporządzenia 
Komisji (Euratom) nr 770/90 z dnia 29 marca 1990 r. ustanawiającego maksymalne 
dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego pasz w następstwie wypadku jądrowego 
lub wszelkich innych przypadków pogotowia radiologicznego, konsultacyjna grupa robocza 
uzgodniła jednomyślnie, że wniosek nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych 
poza tymi, które są zaznaczone jako takie. Grupa robocza uznała również, że w odniesieniu 
do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów prawnych z tymi istotnymi 
zmianami przedmiotowy wniosek dotyczy zwykłej kodyfikacji istniejącego tekstu, bez zmian 
merytorycznych.

                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową 
wniosku i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję językową omawianego tekstu.
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Wydziału Prawnego PE  służb prawnych Rady służb prawnych Komisji


