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_____________________________________________________________ 

 

Poprawka 1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Szczególnie waŜne jest, aby w czasie 

prac przygotowawczych do przyjęcia 

aktów delegowanych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów. Przygotowując i opracowując 

akty delegowane, Komisja powinna 

zapewnić jednoczesne, terminowe 

i odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. 

(4) Szczególnie waŜne jest, aby w czasie 

prac przygotowawczych do przyjęcia 

aktów delegowanych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, aby uzyskać obiektywne, 

rzetelne, pełne i zaktualizowane 

informacje. Przygotowując i opracowując 

akty delegowane, Komisja powinna 

zapewnić jednoczesne, terminowe 

i odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie. 

 

Poprawka 2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 19 

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2008 

Artykuł 54 a – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 6 

ust. 3, art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 5, art. 12 ust. 

6, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 4 i art. 17 ust. 3, 

powierza się na czas nieokreślony. 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 6 

ust. 3, art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 5, art. 12 ust. 

6, art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 4 i art. 17 ust. 3, 

powierza się Komisji na okres trzech lat od 

dnia …*. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania 

uprawnień nie później niŜ dziewięć 

miesięcy przed końcem okresu trzech lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłuŜone na takie same 

okresy, chyba Ŝe Parlament Europejski 

lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłuŜeniu nie później niŜ trzy miesiące 

przed końcem kaŜdego okresu. 

 ______________ 

 * Dz.U.: wstawić datę wejścia w Ŝycie 

niniejszego rozporządzenia. 

Uzasadnienie 

Bardziej właściwe wydaje się ograniczenie przekazania uprawnień w czasie i zobowiązanie 

Komisji do złoŜenia sprawozdania z jego wykonywania w celu uzyskania regularnej oceny 

i analizy wykorzystania przez nią przekazania uprawnień. 

 

 

 

 


