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PR_COD_1am

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). 
Sugestie 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 Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji (COM(2010)0083),

– uwzględniając art. 291 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, 
Komisji Budżetowej, Komisji Rozwoju, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów, Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Transportu i 
Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji 
Rybołówstwa, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych 
(A7-0000/2010),

1. w pierwszym czytaniu przyjmuje stanowisko określone poniżej;

2 zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Należy określić kryteria wyboru 
procedury przyjmowania aktów 
wykonawczych. Aby osiągnąć większą 
spójność oraz zapewnić proporcjonalność 
wymogów proceduralnych względem 
charakteru aktów wykonawczych, jakie 
mają zostać przyjęte, kryteria te powinny 
być wiążące.

(8) Należy określić kryteria wyboru 
procedury przyjmowania aktów 
wykonawczych. Aby osiągnąć większą 
spójność oraz zapewnić proporcjonalność 
wymogów proceduralnych względem 
charakteru aktów wykonawczych, jakie 
mają zostać przyjęte, kryteria te powinny 
być wiążące, w tym znaczeniu, że 
procedurę badania można stosować tylko 
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pod warunkiem ich spełnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić charakter kryteriów określających wybór między procedurą badania a 
procedurą doradczą.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Parlament Europejski i Rada mogą 
w każdym momencie wskazać Komisji, że 
uważają projekt aktu wykonawczego za 
przekraczający uprawnienia wykonawcze 
przewidziane w akcie podstawowym. W 
takim wypadku Komisja powinna dokonać 
przeglądu danego projektu środka i 
poinformować Parlament Europejski i 
Radę o działaniach, jakie zamierza 
podjąć, oraz uzasadnić je.

Or. en

Uzasadnienie

Przewidziane wcześniej w art. 8 decyzji w sprawie komitologii uprawnienia kontrolne są 
niezbędne dla każdego współprawodawcy, ponieważ umożliwiają mu informowanie Komisji 
na wczesnym etapie, jeśli uważa, że projekt aktu wykonawczego przekracza uprawnienia 
wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym.

Poprawka 3

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 

(14) Należy uchylić decyzję 1999/468/WE 
i dostosować jak najszybciej, a w każdym 
razie nie później niż do dnia 31 grudnia 
2012 r., odniesienia do procedur 
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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.

przewidzianych w niniejszej decyzji 
zawarte w obowiązujących aktach 
podstawowych do nowych zasad w sprawie 
uprawnień przekazanych i wykonawczych 
określonych w art. 290 i 291 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  Do 
czasu tego dostosowania, aby zapewnić 
przejście między systemem przewidzianym 
w decyzji 1999/468/WE i niniejszym 
rozporządzeniem, procedury przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu powinny 
mieć tymczasowo zastosowanie, w 
przypadku gdy obowiązujące 
prawodawstwo zawiera odniesienia do 
procedur przewidzianych we wspomnianej 
decyzji, z wyjątkiem procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą 
przewidzianej w art. 5a tej decyzji, która 
tymczasowo wciąż powinna mieć 
zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że przejściowe ustalenia przewidziane w art. 10 wniosku to tylko 
techniczne rozwiązanie, które nie przeszkodzi w koniecznym dostosowaniu dorobku na 
podstawie analizy poszczególnych przypadków.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Wyżej wspomniane dostosowanie 
powinno dotyczyć w pierwszej kolejności 
tych obszarów polityki, które nie podlegały 
art. 251 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, a które podlegają 
teraz zwykłej procedurze ustawodawczej.

Or. en
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Uzasadnienie

Pierwszeństwo w dostosowywaniu do postanowień w sprawie aktów delegowanych i aktów 
wykonawczych powinny mieć te obszary polityki, które nie podlegały współdecyzji, a które 
teraz podlegają zwykłej procedurze ustawodawczej.

Poprawka 5

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”) 
określa potrzebę jednolitych warunków 
wdrażania i wymaga, aby przyjęcie aktów 
wykonawczych przez Komisję podlegało 
kontroli państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie tego artykułu powinno wyraźnie oddawać, że art. 291 TFUE pozostawia 
Parlamentowi i Radzie określenie sytuacji, w których jednolite warunki są konieczne do 
wdrożenia aktów przyjętych w ramach zwykłej procedury ustawodawczej i – co za tym idzie –
gdzie uprawnienia wykonawcze mają zostać powierzone Komisji, oraz decydowanie, jaki tryb 
kontroli przez państwa członkowskie ma zastosowanie do wykonywania takich uprawnień 
wykonawczych.

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 

4. Jeżeli komitet nie wyda żadnej opinii, 
Komisja nie przyjmuje projektu środków. 
Przewodniczący może przedstawić 
komitetowi projekt środków do dalszej 
dyskusji lub przedstawić mu zmienioną 
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projektu środków. wersję projektu środków.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęcie środka wykonawczego w ramach procedury badania powinno nastąpić tylko po 
wyraźnym zatwierdzeniu środka przez komitet.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja oficjalnie przekazuje 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
dokumenty, o których mowa w lit. c) i e) 
ust. 1 w tym samym czasie, w którym 
przekazuje je członkom komitetu.

Or. en

Uzasadnienie

Projekty środków przedstawiane komitetowi, w tym każde kolejne zmienione wersje oraz 
ostateczne projekty środków, powinny być nie tylko dostępne prawodawcy, ale również 
aktywnie mu zgłaszane natychmiast po ich udostępnieniu.

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Parlament Europejski i Rada mogą w 
każdym momencie wskazać Komisji, że 
uważają projekt aktu wykonawczego za 
przekraczający uprawnienia wykonawcze 
przewidziane w akcie podstawowym. W 
takim wypadku Komisja dokonuje 
przeglądu danego projektu środka i 
poinformować Parlament Europejski i 
Radę o działaniach, jakie zamierza 



PE441.207v02-00 10/14 PR\817540PL.doc

PL

podjąć, oraz uzasadnić je.

Or. en

Uzasadnienie

Przewidziane wcześniej w art. 8 decyzji w sprawie komitologii uprawnienia kontrolne są 
niezbędne dla każdego współprawodawcy, ponieważ umożliwiają mu informowanie Komisji 
na wczesnym etapie, jeśli uważa, że projekt aktu wykonawczego przekracza uprawnienia 
wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowanie obowiązujących aktów 
prawnych
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Komisja dokona przeglądu aktów 
podstawowych przyjętych przed wejściem 
w życie niniejszego rozporządzenia, mając 
na celu dostosowanie tych aktów do 
nowych zasad dotyczących uprawnień 
przekazanych i uprawnień wykonawczych 
określonych w art. 290 i 291 TFUE. 
Komisja składa regularnie sprawozdania 
na temat tego przeglądu Parlamentowi 
Europejskiemu oraz Radzie. W 
odpowiednich przypadkach 
sprawozdaniom tym towarzyszą wnioski 
legislacyjne. Dostosowanie to powinno 
dotyczyć w pierwszej kolejności tych 
obszarów polityki, które nie podlegały 
art. 251 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, a które podlegają 
teraz zwykłej procedurze ustawodawczej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że przejściowe ustalenia przewidziane w art. 10 wniosku to tylko 
techniczne rozwiązanie, które nie przeszkodzi w koniecznym dostosowaniu dorobku na 
podstawie analizy poszczególnych przypadków. Pierwszeństwo w dostosowywaniu do 
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postanowień w sprawie aktów delegowanych i aktów wykonawczych powinny mieć te obszary 
polityki, które nie podlegały współdecyzji, a które teraz podlegają zwykłej procedurze 
ustawodawczej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowanie obowiązujących aktów 
podstawowych

Środki tymczasowe mające zastosowanie 
do obowiązujących aktów podstawowych

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że przejściowe ustalenia przewidziane w art. 10 wniosku to tylko 
techniczne rozwiązanie, które nie przeszkodzi w koniecznym dostosowaniu dorobku na 
podstawie analizy poszczególnych przypadków.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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: 

Do czasu dostosowania aktów 
podstawowych przyjętych przed wejściem 
w życie niniejszego rozporządzenia 
zgodnie z art. 9a, w przypadku gdy takie 
akty przewidują 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 odniesienie 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 

b) w przypadku gdy akt podstawowy 
zawiera odniesienie do art. 4 i 5 decyzji 
1999/468/WE, zastosowanie ma 
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do art. 5 niniejszego rozporządzenia; 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 odniesienie 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 odniesienie do art. 7 i 8 decyzji 
1999/468/WE, zastosowanie ma art. 8 
niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że przejściowe ustalenia przewidziane w art. 10 wniosku to tylko 
techniczne rozwiązanie, które nie przeszkodzi w koniecznym dostosowaniu dorobku na 
podstawie analizy poszczególnych przypadków.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Artykuły 3 i 7 niniejszego rozporządzenia 
mają zastosowanie do wszystkich 
istniejących komitetów na potrzeby ust. 1.

Or. en 

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że przejściowe ustalenia przewidziane w art. 10 wniosku to tylko 
techniczne rozwiązanie, które nie przeszkodzi w koniecznym dostosowaniu dorobku na 
podstawie analizy poszczególnych przypadków.
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UZASADNIENIE

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprowadza nowe rozróżnienie między aktami 
delegowanymi (art. 290 TFUE) a aktami wykonawczymi (art. 291 TFUE). Te pierwsze, o 
charakterze quasi prawodawczym, podlegają kontrolom określonym dla każdego przypadku 
przez prawodawcę unijnego. Parlament przyjął w tej sprawie rezolucję („rezolucja w sprawie 
kompetencji w zakresie przekazywania uprawnień ustawodawczych”) w dniu 5 maja 2010 r1. 
Te drugie przedstawione są w traktacie jako wyjątek od zasady stanowiącej, że państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za przyjmowanie wszystkich środków prawa krajowego 
niezbędnych do wdrożenia prawnie wiążących aktów unijnych. Zgodnie z tym wyjątkiem 
kiedy potrzebne są jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów unijnych, akty 
te przekazują uprawnienia wykonawcze Komisji2, z zastrzeżeniem „trybu kontroli ze strony 
państw członkowskich”3. W ramach zwykłej procedury ustawodawczej Parlament jest teraz 
współodpowiedzialny za określanie tego trybu kontroli4.

Sprawozdawca zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje wniosek i odnotowuje w tym projekcie 
sprawozdania kilka kwestii niezwykle ważnych dla Parlamentu i które należałoby uwzględnić 
w tekście ustawodawczym. 

Po pierwsze, należy wyraźnie zaznaczyć, że automatyczne dostosowanie istniejących 
procedur komitologii zaproponowane przez Komisję w art. 10 jest tylko przejściowym 
uzgodnieniem bez uszczerbku dla zbliżającego się dostosowania każdej procedury 
ustawodawczej, tak aby uwzględnić wszystkie poszczególne przypadki. Z przyczyn 
praktycznych oraz aby zachować pewność prawa, dostosowanie to należałby przeprowadzić 
w pewnych ramach czasowych, ukazując w ten sposób zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych instytucji na rzecz praktycznego urzeczywistnienia zmian w unijnych
ramach prawnych, jakie przyniósł traktat lizboński (zob. poprawki 3, 4, 9, 10 i 11).

Po drugie, sprawozdawca uważa za niezwykle ważne informowanie Parlamentu i Rady. W 
związku z tym, że to prawodawca decyduje w pierwszej kolejności o wykorzystaniu aktów 
delegowanych i/lub aktów wykonawczych i ustanawia tryb kontroli mający zastosowanie do 
obu systemów (dla aktów wykonawczych – w rozpatrywanym właśnie wniosku), Parlament i 
Rada muszą być informowane przez Komisję o sposobie wykonywania uprawnień 
wykonawczych. Projekty aktów wykonawczych (w tym kolejne projekty, jeśli wprowadza się 
zmiany do pierwszego projektu) powinny zatem być aktywnie przekazywane Parlamentowi i 
Radzie (zob. poprawka 7). Umożliwi to współprawodawcom jak najszybsze reagowanie, jeśli 
któryś z nich stwierdzi, że projekt środka wykonawczego przekracza uprawnienia 
wykonawcze przekazane Komisji w akcie podstawowym. Komisja powinna mieć wtedy 
obowiązek poinformowania prawodawcy o działaniach, jakie zamierza podjąć w związku z 
danym zastrzeżeniem Parlamentu lub Rady, jak również obowiązek uzasadnienia swojego 
sposobu działania (zob. poprawki 2 i 8).
                                               
1 P7_TA-PROV (2010) 0127, A7-0110/2010.
2 W pewnych nadzwyczajnych przypadkach (art. 24 i 26 Traktatu UE) uprawnienia takie mogą być przekazane 
Radzie.
3 Art. 291 ust. 1, 2 i 3 TFUE
4 Art. 291 ust. 3 TFUE
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Po trzecie, sprawozdawca chciałby wyjaśnić, w jakim sensie kryteria określające wybór 
procedury badania lub procedury doradczej uważanie są za „wiążące” dla prawodawcy (zob. 
poprawka 1). 

Sprawozdawca chciałby podkreślić brzmienie traktatu oraz właściwe dla roli prawodawcy 
prawo decydowania przy określaniu, czy warunki zawarte w traktacie zostały spełnione. 
Ponadto rozporządzenie powinno uznać, że niektóre akty wykonawcze mogą nie być wiążące 
(zob. poprawka 5).

Projekt sprawozdania porusza również kwestię konsekwencji, jakie ma dla Komisji brak 
opinii komitetu (zob. poprawka 6).


