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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dalszych działań związanych z przekazaniem uprawnień ustawodawczych i 
kontrolą przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez 
Komisję
(2012/2323(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję1,

– uwzględniając wspólne porozumienie w sprawie aktów delegowanych, zatwierdzone 
przez Konferencję Przewodniczących w dniu 3 marca 2011 r.,

– uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem 
Europejskim a Komisją Europejską2, zwłaszcza jego punkt 15 oraz załącznik 1,

– uwzględniając wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 września 2012 r. w sprawie
C-355/10, Parlament przeciwko Radzie (dotychczas niepublikowany), oraz toczącą się 
sprawę C-427/12, Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie kompetencji w zakresie 
przekazywania uprawnień ustawodawczych3,

– uwzględniając pismo przewodniczącego Parlamentu do przewodniczącego Rady z dnia 8 
lutego 2013 r. w sprawie braku postępów w Radzie,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Rozwoju, jak również 
Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Rybołówstwa oraz Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0000/2013),

A. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony umożliwił Parlamentowi i Radzie („prawodawca”) 
przekazanie części swoich uprawnień Komisji w formie aktu ustawodawczego („akt 
podstawowy”); mając na uwadze, że przekazywanie uprawnień to delikatna operacja, w 
której Komisja otrzymuje polecenie wykonania uprawnień będących nieodłączną częścią 
zadań prawodawcy; mając na uwadze, że punktem wyjścia w analizie kwestii 

                                               
1 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
2 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.
3 Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 6.
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przekazywania uprawnień musi zatem być zawsze swoboda prawodawcy; mając na 
uwadze, że zgodnie z ustalonym orzecznictwem przyjmowanie istotnych norm w 
rozpatrywanej dziedzinie jest zastrzeżone dla prawodawcy; mając na uwadze, że 
przekazane uprawnienia mogą obejmować wyłącznie uzupełniające lub zmieniające 
części aktu ustawodawczego, które są inne niż istotne; mając na uwadze, że przyjmowane 
przez Komisję akty delegowane będące wynikiem przekazywania uprawnień będą aktami 
ogólnymi o charakterze nieustawodawczym; mając na uwadze, że akt podstawowy musi 
wyraźnie określać cel, zawartość, zakres i czas trwania przekazania uprawnień oraz 
definiować warunki, jakim podlega przekazanie uprawnień;

B. mając na uwadze, że w celu dokonania ustaleń praktycznych oraz uzgodnionych uściśleń i 
preferencji dotyczących przekazywania uprawnień ustawodawczych zgodnie z art. 290 
TFUE, Parlament, Rada i Komisja zawarły wspólne porozumienie w sprawie aktów 
delegowanych w celu zapewnienia sprawnego wykonywania przekazanych uprawnień 
oraz skutecznej kontroli takich uprawnień przez Parlament Europejski i Radę;

C. mając na uwadze, że zgodnie z Traktatami państwa członkowskie przyjmują wszelkie 
środki prawa krajowego niezbędne do wprowadzenia w życie prawnie wiążących aktów 
Unii; mając na uwadze, że gdy istnieje konieczność zastosowania jednolitych warunków 
wykonywania prawnie wiążących aktów Unii, akty te powierzają Komisji (a w 
wyjątkowych przypadkach Radzie) uprawnienia wykonawcze zgodnie z art. 291 TFUE; 
mając na uwadze, że gdy akt podstawowy wymaga, aby przyjęcie aktów wykonawczych 
przez Komisję podlegało kontroli państw członkowskich, takie akty powinny powierzać 
Komisji uprawnienia wykonawcze zgodnie z rozporządzeniem (EU) Nr 182/2011; mając 
na uwadze, że najważniejszym zobowiązaniem podjętym przez Komisję w oświadczeniu 
załączonym do wspomnianego rozporządzenia było możliwie najszybsze dostosowanie 
dorobku do nowego systemu aktów delegowanych i wykonawczych podczas obecnej 
kadencji, w tym aktów podstawowych odnoszących się do procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą;

D. mając na uwadze, że to prawodawca w każdym przypadku określa poziom 
szczegółowości aktu ustawodawczego, a tym samym decyduje, czy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, jak również ustala, czy konieczne będą 
uprawnienia zapewniające jednolite warunki wykonania aktu ustawodawczego; mając na 
uwadze, że nie ma obowiązku powierzenia takich uprawnień delegowanych lub 
wykonawczych; mając na uwadze, że takie powierzenie powinno być jednak 
uwzględniane, w przypadku gdy konieczne jest zapewnienie elastyczności i skuteczności, 
a nie można ich osiągnąć za pośrednictwem zwykłej procedury ustawodawczej; mając na 
uwadze, że decyzja w sprawie powierzenia uprawnień delegowanych lub wykonawczych 
musi być oparta na obiektywnych przesłankach umożliwiających sądową kontrolę 
przyjętego rozwiązania;

E. mając na uwadze, że negocjacje ustawodawcze w sprawie różnych dokumentów wykazały 
rozbieżne interpretacje wśród instytucji odnośnie do określonych kwestii; mając na 
uwadze, że zgodnie z art. 37a Regulaminu przy kontroli wniosku zawierającego akty 
delegowane komisje Parlamentu mogą zwracać się do Komisji Prawnej o wydanie opinii; 
mając na uwadze, że dnia 13 stycznia 2012 r. Konferencja Przewodniczących przyjęła 
wspólne stanowisko, a 19 kwietnia 2012 r. przyjęła podejście przekrojowe służące 
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poszczególnym komisjom do przezwyciężania rozbieżności opinii; mając na uwadze, że 
konieczne jest rozszerzenie działań w ramach wspólnego stanowiska polegające na 
określeniu przez Parlament własnych kryteriów stosowania art. 290 i 291 TFUE oraz 
dążeniu do ustalenia takich kryteriów z Radą i Komisją;

1. uważa, że Parlament powinien przyjąć następujące kryteria przy stosowaniu art. 290 i 
art. 291 TFUE:

 O charakterze wiążącym lub niewiążącym środka musi zadecydować jego istota i treść; na 
mocy art. 290 TFUE możliwe jest przekazanie wyłącznie uprawnień do przyjęcia prawnie 
wiążących środków.

 Komisja może zmieniać akty ustawodawcze wyłącznie w drodze aktów delegowanych. 
Obejmuje to zmianę załączników, z uwagi na to, że załączniki stanowią integralną część 
aktu ustawodawczego. Nie jest możliwe dodawanie ani usuwanie załączników w celu 
spowodowania lub uniknięcia stosowania aktów delegowanych; jeżeli prawodawca 
uważa, że tekst powinien stanowić integralną część aktu podstawowego, może postanowić 
zawrzeć taki tekst w załączniku.

 Środki służące do dalszego określenia dokładnej treści zobowiązań wskazanych w akcie 
ustawodawczym mają na celu uzupełnienie podstawowego aktu przez dodanie elementów 
innych niż istotne.

 Środki umożliwiające wybór priorytetów, celów, oczekiwanych rezultatów powinny 
zostać przyjęte w drodze aktów delegowanych, jeżeli prawodawca postanowi nie zawierać 
ich w akcie ustawodawczym.

 Środki służące (dalszemu) określeniu warunków, kryteriów lub wymogów, jakie mają 
zostać spełnione – realizację których muszą zapewnić państwa członkowskie lub inne 
osoby lub podmioty, których ustawodawstwo bezpośrednio dotyczy – z definicji zmieniać 
będą treść ustawodawstwa oraz wprowadzać nowe zasady ogólnego stosowania. W 
rezultacie stworzenie takich dalszych zasad lub kryteriów może zostać dokonane 
wyłącznie w drodze aktu delegowanego. Przeciwnie, wdrożenie zasad lub kryteriów już 
ustanowionych w akcie podstawowych (lub przyszłym akcie delegowanym), bez zmiany 
istoty praw lub zobowiązań z nich wynikających i bez dokonywania dalszych wyborów 
dotyczących strategii politycznej, ma miejsce w drodze aktów wykonawczych. 

 W pewnych okolicznościach Komisja jest uprawniona do przyjęcia dodatkowych 
wiążących zasad o charakterze nieustawodawczym mających ogólne zastosowanie i 
wpływających na istotę praw i zobowiązań określonych w akcie podstawowym. Środki te, 
z definicji, uzupełniają środki określone w akcie podstawowym, definiując w szerszym 
zakresie strategie polityczne Unii. Można to osiągnąć wyłącznie w drodze aktu 
delegowanego.

 Środek określający rodzaj informacji, jaka ma zostać przekazana na mocy aktu 
podstawowego (tj. dokładna treść informacji) zwykle stanowi uzupełnienie zobowiązania 
przekazania informacji i powinien być zrealizowany w drodze aktów delegowanych.

 Środek określający uzgodnienia dotyczące przekazywania informacji (np. formatu) 
zwykle nie stanowi uzupełnienia zobowiązania przekazywania informacji. Przeciwnie taki 
środek umożliwia jednolite zastosowanie. Należy zatem wdrożyć taki środek, co do 
zasady, w drodze aktów wykonawczych.

 Środki ustanawiające określoną procedurę (tj. sposób realizacji lub wykonania) mogą 
stanowić akt delegowany lub akt wykonawczy (lub nawet istotny element aktu 
podstawowego) w zależności od jego treści, kontekstu lub charakteru postanowień 
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określonych w akcie podstawowym. Środki określające szczegóły procedur w celu 
zapewniania jednolitych warunków realizacji zobowiązania określonego w akcie 
podstawowym na ogół powinny być środkami wykonawczymi.

 Tak jak w przypadku procedur, uprawnienie do określania metod (tj. sposobów 
wykonywania konkretnych czynności w sposób regularny i systematyczny) lub 
metodologii (tj. zasad dotyczących określania metod) może przewidywać akty delegowane 
lub wykonawcze w zależności od treści i kontekstu.

 Na ogół, akty delegowane powinny być stosowane w przypadkach, w których akt 
podstawowy pozostawia Komisji szeroki margines swobody w kwestiach uzupełniania 
ram legislacyjnych określonych w akcie podstawowym.

 Zezwolenia mogą stanowić środki o ogólnym zastosowaniu. Ma to miejsce na przykład w 
przypadku decyzji w sprawie zezwolenia lub zakazu odnośnie do włączenia określonej 
substancji do produktów spożywczych, kosmetycznych itp. Decyzje te mają charakter 
ogólny, gdyż dotyczą każdego podmiotu pragnącego stosować daną substancję. W takich 
przypadkach, jeżeli decyzja Komisji w pełni opiera się na kryteriach określonych w akcie 
podstawowym, powinna stanowić akt wykonawczy, z zastrzeżeniem, że prawodawca nie 
postanowił utrzymać zezwoleń jako integralnej części aktu podstawowego w formie 
załącznika; w przypadku dodania nowej treści normatywnej wpływającej na istotę praw i 
zobowiązań, a tym samym dodania do aktu podstawowego elementów politycznych, które 
są ustalane w drugiej kolejności, lub wyborów w kwestii strategii politycznej, i 
uzupełnienia jej w ten sposób, środek taki stanowić powinien akt delegowany.

 Akt ustawodawczy może wyłącznie przyznawać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
o charakterze nieustawodawczym mających ogólne zastosowanie. Środki o charakterze 
indywidualnym nie mogą zatem zostać przyjęte w drodze aktów delegowanych. Aktem o 
ogólnym zastosowaniu jest akt, który określa zasady, jakie mają mieć zastosowanie do 
nieokreślonej liczby adresatów.

 Akty wykonawcze nie powinny wprowadzać dodatkowych elementów politycznych, a 
uprawnienia przekazane Komisji nie powinny pozostawiać szerokiego marginesu 
swobody.

 Środki implikujące tymczasowe odstępstwo od zasad określonych na mocy aktu 
podstawowego mającego zastosowanie w określonej sytuacji, w jasno określonych
warunkach oraz w określonym czasie nie zmieniają ani nie uzupełniają aktu 
podstawowego. Powinny zatem zostać przyjęte w drodze aktów wykonawczych. 
Jednakże, kiedy środki te implikują bardziej stałe odstępstwo od zasad ustanowionych w 
akcie podstawowym, wykraczające poza czas określony, powinny zostać przyjęte w 
drodze aktów delegowanych.

2. wzywa Komisję i Radę do przystąpienia do negocjacji z Parlamentem w celu osiągnięcia 
porozumienia w sprawie kryteriów, o których mowa powyżej; uważa, że można to 
osiągnąć w ramach zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego 
stanowienia prawa, uwzględniającej takie kryteria;

3. wyraża poważne zaniepokojenie, że dostosowanie dorobku do Traktatu z Lizbony jest 
tylko częściowo realne po upływie czterech lat od jego wejścia w życie; wzywa Komisję 
do zaprezentowania propozycji dotyczących dostosowania; wzywa prezydencję Rady do 
dołożenia wszelkich starań w celu osiągnięcia postępu w znajdujących się obecnie w 
impasie rozmowach z Radą na temat pakietów, włączając propozycje w zakresie rolnictwa 
i rybołówstwa; uważa, że przynajmniej wszystkie sprawy, które wcześniej rozstrzygane 
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były na podstawie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, powinny obecnie zostać 
dostosowane do art. 290 TFUE;

4. wyraża zaniepokojenie, że pomimo faktu, iż może być to dobrym rozwiązaniem w 
niektórych przypadkach, systematyczne utrzymywanie wszystkich elementów strategii 
politycznej w akcie podstawowym mogłoby, w odpowiednim czasie, uniemożliwić 
stosowanie art. 290 TFUE jako ważnego środka racjonalizacji procesu ustawodawczego, 
stanowiącego jego pierwotne założenie;

5. zachęca swoje komisje do ścisłego monitorowania korzystania z aktów delegowanych i 
aktów wykonawczych w zakresie stosownej sfery odpowiedzialności;

6. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Celem niniejszego sprawozdania jest dokonanie bilansu stosowania w praktyce art. 290 i art. 
291 TFUE oraz udostępnienie sprawozdawcom praktycznych wskazówek odnośnie do aktów 
delegowanych i aktów wykonawczych. Do dnia 18 lipca 2013 r. Parlament otrzymał 69 aktów 
delegowanych (4 w 2010 r., 7 w 2011 r., 38 w 2012 r. i jak dotąd 20 w 2013 r.), spośród 
których 64 to rozporządzenia delegowane, 2 – dyrektywy delegowane, a 3 – decyzje 
delegowane, i żaden ze współprawodawców nie zgłosił jak dotąd zastrzeżeń do aktu 
delegowanego.

Duże nadzieje pokładane w sprawozdaniach w sprawie przekazywania uprawnień 
ustawodawczych oraz rozporządzenia w sprawie aktów wykonawczych z 2010 r. i 2011 r. – w 
ramach których sprawozdawca pełnił obowiązki – nie zostały urzeczywistnione w taki 
sposób, jak pierwotnie oczekiwano. Dokumenty te miały na celu dalsze usprawnienie kontroli 
wykonywanej przez współprawodawców prawa wtórnego i tym samym wzmocnienie 
legitymacji demokratycznej tych aktów. Miały również służyć zwiększeniu skuteczności i 
dalszym uproszczeniom prawodawstwa na szczeblu europejskim.

W celu sporządzenia niniejszego sprawozdania powołano administracyjny zespół projektowy 
składający się z administratorów pracujących dla komisji opiniodawczych oraz odpowiednich 
służb Parlamentu oraz opracowano dokument roboczy, przedstawiający ogólny zarys 
najważniejszych kwestii, które można określić jako dotyczące następujących dwóch 
obszarów:

1. Dokonanie wyboru pomiędzy aktami delegowanymi i wykonawczymi stwarza 
trudności podczas wielu negocjacji dotyczących nowych wniosków ustawodawczych 
składanych przez Komisję, a także wniosków, których celem jest dostosowanie 
istniejącego prawodawstwa do traktatu lizbońskiego.

2. Szereg wątpliwości dotyczy przygotowywania i przyjmowania przez Komisję aktów 
delegowanych i projektów aktów wykonawczych, a także dalszego postępowania z 
nimi w Parlamencie Europejskim, co obejmuje także różne sposoby wykonywania 
przez Parlament przyznanych mu uprawnień kontrolnych, udział ekspertów oraz 
zapewnienie sprawnego i wydajnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi 
instytucjami, a także w obrębie Parlamentu.

Zarys koncepcji aktów delegowanych i wykonawczych oraz dobór prawidłowych i 
najbardziej odpowiednich przepisów zamieszczanych w akcie podstawowym stanowią 
kwestie, które stają się integralną częścią większości negocjacji w sprawie wniosków 
ustawodawczych. Sprawozdawca przedstawia zatem kilka praktycznych propozycji na temat 
tego, jak zabezpieczyć prerogatywy Parlamentu oraz jakich wskazówek udzielać posłom i 
pracownikom, z uwzględnieniem różnych stanowisk przyjętych przez Parlament, „podejścia 
przekrojowego” przyjętego przez Konferencję Przewodniczących oraz regularnych badań 
przeglądowych przeprowadzonych przez Parlament.

W związku z tym ważne jest, aby komisje częściej korzystały z możliwości zwracania się do 
Komisji Prawnej o wydanie opinii zgodnie z art. 37a Regulaminu w sprawie stosowania 
aktów delegowanych.
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Ostatecznym celem niniejszego sprawozdania jest konsolidacja prac realizowanych zarówno 
na szczeblu administracyjnym, jak i politycznym w instytucjach UE, ze szczególnym 
uwzględnieniem współprawodawców i Komisji, odnośnie do kwestii związanych z aktami 
delegowanymi i aktami wykonawczymi w okresie ostatnich czterech lat oraz stworzenie 
warunków do tego, by kwestie te stały się częścią zbliżającego się przeglądu Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa z 2003 r.


