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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Artykuł 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) ustanawia ramy 
przyjmowania aktów wykonawczych. W szczególności art. 291 ust. 3 zobowiązuje Parlament 
i Radę do uprzedniego ustanowienia w drodze rozporządzenia przepisów i zasad ogólnych 
dotyczących trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję.

Automatyczne dostosowanie dotychczasowych procedur – doradczej, zarządzania 
i regulacyjnej – zawartych w art. 3, 4 i 5 obowiązującej decyzji w sprawie komitologii jest 
niewłaściwe. Należy przeprowadzić gruntowny przegląd istniejącego dorobku prawnego, aby 
określić, które środki wchodzą w zakres zawartych w art. 290 TFUE przepisów dotyczących 
aktów delegowanych. W tym celu Komisja powinna przygotować odpowiednie wnioski 
ustawodawcze. Dopóki ten gruntowny przegląd nie zostanie przeprowadzony, prerogatywy 
prawodawców powinny być gwarantowane odpowiednimi przepisami przejściowymi.

Należy wykorzystać sposobność naprawy niedociągnięć w obecnych metodach postępowania. 
W szczególności należy poprawić dostęp Parlamentu do informacji dotyczących procedur 
wykonawczych. Należy zatem wzmocnić art. 8 proponowanego rozporządzenia.

Obecnie procedura wykonawcza dotyczy nie tylko sporządzania aktów wykonawczych. 
W rzeczy samej istnieją przypadki, gdy właśnie okoliczności braku aktu wykonawczego 
powinny być znane prawodawcy (np. w procedurze kontroli zgodności przewidzianej w art. 5 
rozporządzenia (WE) nr 2099/2002, gdzie oceniana jest potrzeba transpozycji przepisów 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej do prawa Unii).

W niektórych przypadkach zgodnie z decyzją w sprawie komitologii dostęp Parlamentu do 
informacji był zapewniany w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, w której pewną 
rolę odgrywał jednomiesięczny okres „prawa do kontroli” (np. w postępowaniach poufnych, 
takich jak postępowanie dotyczące ustanawiania „czarnej listy” przewoźników lotniczych, 
kiedy to stosowana jest pilna procedura konsensualna). Zniesienie tego okresu wydaje się 
dopuszczalne jedynie wtedy, gdy gwarantowany będzie terminowy i pełny dostęp Parlamentu 
do informacji.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Prawnej, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

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 w pełni informowane o pracach 
komitetów równocześnie z członkami 
komitetu.

Uzasadnienie

Należy poprawić informowanie Parlamentu.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Do czasu dostosowania dorobku 
prawnego UE w tym zakresie do Traktatu 
z Lizbony przepisy przejściowe powinny 
umożliwiać Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawowanie odpowiedniej 
kontroli – osobno dla każdego przypadku 
– nad uprawnieniami przyznanymi 
Komisji zgodnie z art. 202 Traktatu WE, 
które obecnie podlegają przekazaniu 
uprawnień, o którym mowa w art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisję wspomaga komitet złożony 
z przedstawicieli państw członkowskich, 
któremu przewodniczy przedstawiciel 
Komisji.

2. Komisję wspomaga komitet złożony 
z przedstawicieli państw członkowskich, 
któremu przewodniczy przedstawiciel 
Komisji. Przedstawiciele Parlamentu 
Europejskiego mają prawo uczestniczyć 
jako obserwatorzy.

Uzasadnienie

Należy poprawić informowanie Parlamentu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Parlament Europejski i Rada mają 
dostęp do informacji, o których mowa 
w ust. 1.

2. Parlament Europejski i Rada 
równocześnie z komitetem mają dostęp do 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
a także do wszystkich innych informacji 
objętych postępowaniem komitetowym.
Kolejne modyfikacje dokumentów 
przedstawionych Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie są wyraźnie 
wskazywane, jednak w żadnym wypadku 
nie zmniejszają międzyinstytucjonalnej 
przejrzystości.

Poprawka 5
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Kwestie podlegające postępowaniu 

komitetowemu

Parlament Europejski i Rada mogą 
analizować, omawiać i komentować 
wszelkie kwestie podlegające 
postępowaniu komitetowemu.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na potrzeby obowiązujących aktów 
podstawowych, zawierających odesłania 
do uchylonej decyzji, utrzymuje się skutki 
jej art. 5a, z wyjątkiem jego ust. 3 i 4.
Zastosowanie ma również art. 10 ust. 2a 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Zastosowanie powinien mieć minimalny okres na wniesienie zastrzeżeń do aktów 
delegowanych zgodnie z rezolucją Parlamentu z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie kompetencji 
w zakresie przekazywania uprawnień ustawodawczych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowanie obowiązujących aktów 
podstawowych

Przepisy przejściowe
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Uzasadnienie

Należy podkreślić, że przepisy te są przejściowe i mają zastosowanie jedynie do czasu 
dostosowania do Traktatu z Lizbony całego dorobku prawnego w zakresie aktów 
delegowanych i wykonawczych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do środków o zasięgu ogólnym 
zastosowanie ma następująca procedura:
a) Przed przyjęciem środka Komisja 
przedkłada końcowy projekt 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
b) Parlament Europejski lub Rada mogą 
zgłosić sprzeciw wobec środka w ciągu 
dwóch miesięcy od daty przedłożenia. 
Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
lub Rady termin ten jest przedłużany 
o dwa miesiące.
c) Jeżeli do chwili upływu tego terminu 
Parlament Europejski ani Rada nie 
zgłoszą sprzeciwu wobec danego środka, 
Komisja przyjmuje go. Środek ten może 
zostać przyjęty i wejść w życie przed 
upływem tego terminu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformują Komisję, że nie zamierzają 
zgłaszać sprzeciwu.
d) Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
zgłoszą sprzeciw wobec danego środka, 
nie zostaje on przyjęty. Instytucja 
zgłaszająca sprzeciw wobec środka 
określa powody tego sprzeciwu.

Uzasadnienie

Mechanizm ten gwarantuje prerogatywy prawodawców i odnosi się do przypadków, gdy 
procedura regulacyjna lub procedura zarządzania dotycząca przyjmowania aktów o zasięgu 
ogólnym powinna być zastąpiona procedurą dotyczącą aktów delegowanych. Termin 
zgłaszania sprzeciwu stanowi minimum w przypadku aktów delegowanych zgodnie z rezolucją 
Parlamentu z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie kompetencji w zakresie przekazywania 
uprawnień ustawodawczych. 
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