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Poprawka 15
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Procedura przyjmowania aktów 
wykonawczych podlega zasadom 
pomocniczości i proporcjonalności. Akty 
wykonawcze stanowią uzupełnienie aktów 
ustawodawczych i powinny być 
przekazywane państwom członkowskim, 
za pośrednictwem Rady, w celu 
sprawdzenia zgodności z tymi zasadami.

Or. fr

Poprawka 16
Jan Huitema, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, 
Atidzhe Alieva-Veli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) System ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011 
sprawdził się, ogólnie rzecz biorąc, w 
praktyce i stworzył odpowiednią 
równowagę instytucjonalną, jeżeli chodzi o 
rolę Komisji i innych zainteresowanych 
podmiotów. System ten powinien zatem 
funkcjonować w dalszym ciągu w formie 
niezmienionej, z wyjątkiem kilku 
ukierunkowanych zmian dotyczących 
konkretnych aspektów procedury na 
szczeblu komitetu odwoławczego. Celem 
tych mian jest zapewnienie szerszej 
odpowiedzialności politycznej i 
odpowiedzialności za delikatne z 
politycznego punktu widzenia akty 
wykonawcze, jednak bez dokonywania 
zmian odpowiedzialności prawnej i 

(2) System ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011 
sprawdził się, ogólnie rzecz biorąc, w 
praktyce i stworzył odpowiednią 
równowagę instytucjonalną, jeżeli chodzi o 
rolę Komisji i innych zainteresowanych 
podmiotów. System ten powinien zatem 
funkcjonować w dalszym ciągu w formie 
niezmienionej, z wyjątkiem kilku 
ukierunkowanych zmian dotyczących 
konkretnych aspektów procedury na 
szczeblu komitetu odwoławczego. Celem 
tych zmian jest zapewnienie szerszej 
odpowiedzialności politycznej i 
odpowiedzialności za delikatne z 
politycznego punktu widzenia akty 
wykonawcze, jednak bez dokonywania 
zmian odpowiedzialności prawnej i 
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instytucjonalnej za akty wykonawcze w 
formie wprowadzonej rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011.

instytucjonalnej za akty wykonawcze w 
formie wprowadzonej rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011. Zmiany te powinny 
zagwarantować utrzymanie wiarygodności 
opinii naukowych niezależnych 
europejskich organów naukowych, aby w 
procesie decyzyjnym stymulować i 
zapewnić podejście oparte na wiedzy.

Or. en

Poprawka 17
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) System ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011 
sprawdził się, ogólnie rzecz biorąc, w 
praktyce i stworzył odpowiednią 
równowagę instytucjonalną, jeżeli chodzi o 
rolę Komisji i innych zainteresowanych 
podmiotów. System ten powinien zatem 
funkcjonować w dalszym ciągu w formie 
niezmienionej, z wyjątkiem kilku 
ukierunkowanych zmian dotyczących 
konkretnych aspektów procedury na 
szczeblu komitetu odwoławczego. Celem 
tych mian jest zapewnienie szerszej 
odpowiedzialności politycznej i 
odpowiedzialności za delikatne z 
politycznego punktu widzenia akty 
wykonawcze, jednak bez dokonywania 
zmian odpowiedzialności prawnej i 
instytucjonalnej za akty wykonawcze w 
formie wprowadzonej rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011.

(2) System ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011 
sprawdził się, ogólnie rzecz biorąc, w 
praktyce i stworzył odpowiednią 
równowagę instytucjonalną, jeżeli chodzi o 
rolę Komisji i innych zainteresowanych 
podmiotów, choć odnotowano pewne 
drobne problemy w odniesieniu do 
przepisów dotyczących funkcjonowania 
komitetu odwoławczego. Dlatego 
kluczowe elementy tego systemu powinny 
zatem funkcjonować w dalszym ciągu w 
formie niezmienionej, z wyjątkiem kilku 
ukierunkowanych zmian dotyczących 
konkretnych aspektów procedury na 
szczeblu komitetu odwoławczego. Celem 
tych zmian jest zapewnienie szerszej 
odpowiedzialności politycznej i 
odpowiedzialności za delikatne z 
politycznego punktu widzenia akty 
wykonawcze, a także zastosowanie 
podejścia opartego na dowodach, które 
nie podważa zaufania do podmiotów 
oceniających ryzyko w Unii ani ich 
integralności naukowej, jednak bez 
dokonywania zmian odpowiedzialności 
prawnej i instytucjonalnej za akty 
wykonawcze w formie wprowadzonej 
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rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

Or. ro

Poprawka 18
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) System ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ogólnie 
okazał się skuteczny w praktyce i stworzył 
odpowiednią równowagę instytucjonalną, 
jeżeli chodzi o rolę Komisji i innych 
zainteresowanych podmiotów. System ten 
powinien zatem funkcjonować w dalszym 
ciągu w formie niezmienionej, z 
wyjątkiem kilku ukierunkowanych zmian 
dotyczących konkretnych aspektów 
procedury na szczeblu komitetu 
odwoławczego. Celem tych zmian jest 
zapewnienie szerszej odpowiedzialności 
politycznej i odpowiedzialności za 
delikatne z politycznego punktu widzenia 
akty wykonawcze, jednak bez 
dokonywania zmian odpowiedzialności 
prawnej i instytucjonalnej za akty 
wykonawcze w formie wprowadzonej 
rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

(2) Ogólnie rzecz biorąc, system 
ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) 
nr 182/2011 powinien co do zasady 
zapewniać równowagę instytucjonalną, 
jeżeli chodzi o rolę Komisji i innych 
zainteresowanych podmiotów. System ten 
należy zatem zmienić, zwłaszcza w 
odniesieniu do pewnych aspektów 
procedury na szczeblu komitetu 
odwoławczego. Celem tych zmian jest 
zwiększenie udziału Rady, jeśli chodzi o 
delikatne z politycznego punktu widzenia 
akty wykonawcze, w szczególnych 
przypadkach, gdy po zastosowaniu 
zwyczajnych procedur sprawdzających te 
akty nie zostaje wydana żadna opinia.

Or. fr

Poprawka 19
Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) System ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011 

(2) System ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011 
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sprawdził się, ogólnie rzecz biorąc, w 
praktyce i stworzył odpowiednią 
równowagę instytucjonalną, jeżeli chodzi o 
rolę Komisji i innych zainteresowanych 
podmiotów. System ten powinien zatem 
funkcjonować w dalszym ciągu w formie 
niezmienionej, z wyjątkiem kilku 
ukierunkowanych zmian dotyczących 
konkretnych aspektów procedury na 
szczeblu komitetu odwoławczego. Celem 
tych zmian jest zapewnienie szerszej 
odpowiedzialności politycznej i 
odpowiedzialności za delikatne z 
politycznego punktu widzenia akty 
wykonawcze, jednak bez dokonywania 
zmian odpowiedzialności prawnej i 
instytucjonalnej za akty wykonawcze w 
formie wprowadzonej rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011.

sprawdził się, ogólnie rzecz biorąc, w 
praktyce i stworzył odpowiednią 
równowagę instytucjonalną, jeżeli chodzi o 
rolę Komisji i innych zainteresowanych 
podmiotów. System ten powinien zatem 
funkcjonować w dalszym ciągu w formie 
niezmienionej, z wyjątkiem kilku 
ukierunkowanych zmian dotyczących 
konkretnych aspektów procedury na 
szczeblu komitetu odwoławczego. Celem 
tych zmian jest zapewnienie szerszej 
odpowiedzialności politycznej i 
odpowiedzialności za delikatne z 
politycznego punktu widzenia akty 
wykonawcze, zwłaszcza w dziedzinie 
opodatkowania, zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, bezpieczeństwa żywnościowego, 
ochrony środowiska i zmiany klimatu, 
jednak bez dokonywania zmian 
odpowiedzialności prawnej i 
instytucjonalnej za akty wykonawcze w 
formie wprowadzonej rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011.

Or. it

Poprawka 20
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) System ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011 
sprawdził się, ogólnie rzecz biorąc, w 
praktyce i stworzył odpowiednią 
równowagę instytucjonalną, jeżeli chodzi o 
rolę Komisji i innych zainteresowanych 
podmiotów. System ten powinien zatem 
funkcjonować w dalszym ciągu w formie 
niezmienionej, z wyjątkiem kilku 
ukierunkowanych zmian dotyczących 
konkretnych aspektów procedury na 
szczeblu komitetu odwoławczego. Celem 
tych mian jest zapewnienie szerszej 

(2) System ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011 
sprawdził się, ogólnie rzecz biorąc, w 
praktyce i stworzył odpowiednią 
równowagę instytucjonalną, jeżeli chodzi o 
rolę Komisji i innych zainteresowanych 
podmiotów. System ten powinien zatem 
funkcjonować w dalszym ciągu w formie 
niezmienionej, z wyjątkiem kilku 
ukierunkowanych zmian dotyczących 
konkretnych aspektów procedury na 
szczeblu komitetu odwoławczego. Celem 
tych zmian jest zapewnienie szerszej 
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odpowiedzialności politycznej i 
odpowiedzialności za delikatne z 
politycznego punktu widzenia akty 
wykonawcze, jednak bez dokonywania 
zmian odpowiedzialności prawnej i 
instytucjonalnej za akty wykonawcze w 
formie wprowadzonej rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011.

odpowiedzialności politycznej i 
odpowiedzialności za delikatne z 
politycznego punktu widzenia akty 
wykonawcze z uwzględnieniem zasady 
ostrożności, bez podważania oceny ryzyka 
przeprowadzonej przez unijne agencje 
oceny i bez dokonywania zmian 
odpowiedzialności prawnej i 
instytucjonalnej za akty wykonawcze w 
formie wprowadzonej rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011.

Or. es

Poprawka 21
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) System ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011 
sprawdził się, ogólnie rzecz biorąc, w 
praktyce i stworzył odpowiednią 
równowagę instytucjonalną, jeżeli chodzi o 
rolę Komisji i innych zainteresowanych 
podmiotów. System ten powinien zatem 
funkcjonować w dalszym ciągu w formie 
niezmienionej, z wyjątkiem kilku 
ukierunkowanych zmian dotyczących 
konkretnych aspektów procedury na 
szczeblu komitetu odwoławczego. Celem 
tych mian jest zapewnienie szerszej 
odpowiedzialności politycznej i 
odpowiedzialności za delikatne z 
politycznego punktu widzenia akty 
wykonawcze, jednak bez dokonywania 
zmian odpowiedzialności prawnej i 
instytucjonalnej za akty wykonawcze w 
formie wprowadzonej rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011.

(2) System ustanowiony na mocy 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011 
sprawdził się, ogólnie rzecz biorąc choć z 
pewnymi zastrzeżeniami, w praktyce i 
stworzył odpowiednią równowagę 
instytucjonalną, jeżeli chodzi o rolę 
Komisji i innych zainteresowanych 
podmiotów. System ten powinien zatem 
funkcjonować w dalszym ciągu w formie 
niezmienionej, z wyjątkiem kilku 
ukierunkowanych zmian dotyczących 
konkretnych aspektów procedury na 
szczeblu komitetu odwoławczego, który 
nie funkcjonuje zadowalająco. Celem tych 
zmian jest zapewnienie szerszej 
odpowiedzialności politycznej i 
odpowiedzialności za delikatne z 
politycznego punktu widzenia akty 
wykonawcze, jednak bez dokonywania 
zmian odpowiedzialności prawnej i 
instytucjonalnej za akty wykonawcze w 
formie wprowadzonej rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011.
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Or. en

Poprawka 22
Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W szeregu określonych 
przypadków rozporządzenie (UE) 
nr 182/2011 przewiduje skierowanie 
sprawy do komitetu odwoławczego. W 
praktyce do komitetu odwoławczego 
zwracano się w przypadkach, gdy w 
komitecie nie osiągnięto kwalifikowanej 
większości w ramach procedury 
sprawdzającej, która to większość 
przemawiałaby za projektem lub 
przeciwko niemu, a tym samym wystąpiła 
sytuacja braku opinii. W większości 
przypadków sytuacja ta miała miejsce w 
odniesieniu do kwestii związanych z 
organizmami modyfikowanymi 
genetycznie oraz genetycznie 
modyfikowaną żywnością i paszą, a także 
środkami ochrony roślin.

(3) W szeregu określonych 
przypadków rozporządzenie (UE) 
nr 182/2011 przewiduje skierowanie 
sprawy do komitetu odwoławczego. W 
praktyce do komitetu odwoławczego 
zwracano się w przypadkach, gdy w 
komitecie nie osiągnięto kwalifikowanej 
większości w ramach procedury 
sprawdzającej, która to większość 
przemawiałaby za projektem lub 
przeciwko niemu, a tym samym wystąpiła 
sytuacja braku opinii. W większości 
przypadków sytuacja ta miała miejsce w 
odniesieniu do kwestii związanych z 
organizmami modyfikowanymi 
genetycznie, genetycznie modyfikowaną 
żywnością i paszą, zdrowiem i 
dobrostanem zwierząt oraz środkami 
ochrony roślin, wobec których powinno się 
stosować zasadę ostrożności.

Or. it

Poprawka 23
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W szeregu określonych 
przypadków rozporządzenie (UE) 
nr 182/2011 przewiduje skierowanie 

(3) W szeregu określonych 
przypadków rozporządzenie (UE) 
nr 182/2011 przewiduje skierowanie 
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sprawy do komitetu odwoławczego. W 
praktyce do komitetu odwoławczego 
zwracano się w przypadkach, gdy w 
komitecie nie osiągnięto kwalifikowanej 
większości w ramach procedury 
sprawdzającej, która to większość 
przemawiałaby za projektem lub 
przeciwko niemu, a tym samym wystąpiła 
sytuacja braku opinii. W większości 
przypadków sytuacja ta miała miejsce w 
odniesieniu do kwestii związanych z 
organizmami modyfikowanymi 
genetycznie oraz genetycznie 
modyfikowaną żywnością i paszą, a także 
środkami ochrony roślin.

sprawy do komitetu odwoławczego. W 
praktyce komitet odwoławczy uchylił się 
od odpowiedzialności w przypadkach, gdy 
w komitecie nie osiągnięto kwalifikowanej 
większości w ramach procedury 
sprawdzającej, która to większość 
przemawiałaby za projektem lub 
przeciwko niemu, a tym samym wystąpiła 
sytuacja braku opinii. W większości 
przypadków sytuacja ta miała miejsce w 
odniesieniu do kwestii związanych z 
organizmami modyfikowanymi 
genetycznie oraz genetycznie 
modyfikowaną żywnością i paszą, a także 
środkami ochrony roślin.

Or. en

Poprawka 24
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Doświadczenie pokazało, że w 
przeważającej większości przypadków 
wynik komitetu badającego projekt 
powtarzał się na poziomie komitetu 
odwoławczego, a wynikiem był brak 
opinii. Komitet odwoławczy nie zdołał 
zatem pomóc w uzyskaniu jasności 
odnośnie do stanowiska państw 
członkowskich.

(4) Doświadczenie pokazało, że w 
przeważającej większości przypadków 
wynik komitetu badającego projekt 
powtarzał się na poziomie komitetu 
odwoławczego, a wynikiem był brak 
opinii. Komitet odwoławczy nie zdołał 
zatem pomóc w uzyskaniu jasności 
odnośnie do stanowiska państw 
członkowskich, pozostawiając Komisji 
podejmowanie decyzji w imieniu państw 
członkowskich w sytuacji „braku opinii”.

Or. ro

Poprawka 25
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Doświadczenie pokazało, że w 
przeważającej większości przypadków 
wynik komitetu badającego projekt 
powtarzał się na poziomie komitetu 
odwoławczego, a wynikiem był brak 
opinii. Komitet odwoławczy nie zdołał 
zatem pomóc w uzyskaniu jasności 
odnośnie do stanowiska państw 
członkowskich.

(4) Doświadczenie pokazało, że w 
przeważającej większości przypadków 
wynik komitetu badającego projekt 
powtarzał się na poziomie komitetu 
odwoławczego, a wynikiem był brak 
opinii. Komitet odwoławczy nie spełnił 
zatem funkcji, jaką jest uzyskanie jasności 
odnośnie do stanowiska państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 26
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W rozporządzeniu (UE) 
nr 182/2011 postanowiono, że w takich 
sytuacjach Komisja może przyjąć projekt 
aktu wykonawczego, pozostawiając tym 
samym Komisji swobodę uznania.

(5) W rozporządzeniu (UE) 
nr 182/2011 postanowiono, że w takich 
sytuacjach Komisja może przyjąć projekt 
aktu wykonawczego, pozostawiając tym 
samym Komisji swobodę uznania w 
dążeniu do skutecznego stosowania 
prawodawstwa.

Or. ro

Poprawka 27
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Ta swoboda uznania jest jednak 
znacznie ograniczona w przypadkach 
dotyczących udzielania zezwoleń na 

(6) Ta swoboda uznania jest jednak 
znacznie ograniczona w przypadkach 
dotyczących udzielania zezwoleń na 
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produkty lub substancje, jak na przykład w 
obszarze genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy, jako że Komisja ma 
obowiązek podjąć decyzję w rozsądnym 
terminie i nie może wstrzymać się od jej 
podjęcia.

produkty lub substancje, jak na przykład w 
obszarze genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy, jako że Komisja ma 
obowiązek podjąć decyzję w rozsądnym 
terminie i nie może wstrzymać się od jej 
podjęcia. Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich zauważył w decyzji w 
sprawie 1582/2014, że Komisja musi 
przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących terminów udzielenia 
zezwolenia na wprowadzenie organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie.

Or. es

Poprawka 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Komisja jest uprawniona do 
podejmowania decyzji w takich sprawach, 
jednak ze względu na szczególną wagę 
kwestii, których dotyczą decyzje, państwa 
członkowskie również powinny w pełnym 
zakresie zrealizować swoją 
odpowiedzialność związaną z procesem 
decyzyjnym. Nie dzieje się tak jednak w 
sytuacji, gdy państwa członkowskie nie są 
w stanie osiągnąć kwalifikowanej 
większości, ze względu na – między 
innymi – wysoką liczbę przedstawicieli 
wstrzymujących się od głosu lub 
nieobecnych w momencie głosowania.

(7) Komisja jest uprawniona do 
podejmowania decyzji w takich sprawach, 
jednak ze względu na szczególną wagę 
kwestii, których dotyczą decyzje, państwa 
członkowskie również powinny w pełnym 
zakresie zrealizować swoją 
odpowiedzialność związaną z procesem 
decyzyjnym. Nie dzieje się tak jednak w 
sytuacji, gdy państwa członkowskie nie są 
w stanie osiągnąć kwalifikowanej 
większości, ze względu na – między 
innymi – wysoką liczbę przedstawicieli 
wstrzymujących się od głosu lub celowo 
nieobecnych w momencie głosowania. 
Dlatego też, ze względu na delikatny z 
politycznego punktu widzenia charakter 
aktu, który spowodował blokadę, 
ostateczną decyzję należałoby pozostawić 
Radzie.

Or. fr
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Poprawka 29
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Komisja jest uprawniona do 
podejmowania decyzji w takich sprawach, 
jednak ze względu na szczególną wagę 
kwestii, których dotyczą decyzje, państwa 
członkowskie również powinny w pełnym 
zakresie zrealizować swoją 
odpowiedzialność związaną z procesem 
decyzyjnym. Nie dzieje się tak jednak w 
sytuacji, gdy państwa członkowskie nie są 
w stanie osiągnąć kwalifikowanej 
większości, ze względu na – między 
innymi – wysoką liczbę przedstawicieli 
wstrzymujących się od głosu lub 
nieobecnych w momencie głosowania.

(7) Komisja jest uprawniona do 
podejmowania decyzji w takich sprawach, 
jednak ze względu na szczególną wagę 
kwestii, których dotyczą decyzje, państwa 
członkowskie również powinny w pełnym 
zakresie zrealizować swoją 
odpowiedzialność związaną z procesem 
decyzyjnym. Nie dzieje się tak jednak w 
sytuacji, gdy państwa członkowskie nie są 
w stanie osiągnąć kwalifikowanej 
większości.

Or. es

Uzasadnienie

W chwili publikacji wniosku Komisji liczba głosów wstrzymujących się lub nieobecności 
podczas głosowania była wysoka. Od początku 2019 r. ta sytuacja zmieniła się zdecydowanie.

Poprawka 30
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Komisja jest uprawniona do 
podejmowania decyzji w takich sprawach, 
jednak ze względu na szczególną wagę 
kwestii, których dotyczą decyzje, państwa 
członkowskie również powinny w pełnym 
zakresie zrealizować swoją 
odpowiedzialność związaną z procesem 
decyzyjnym. Nie dzieje się tak jednak w 

(7) Komisja jest obecnie uprawniona 
do podejmowania decyzji w takich 
sprawach, jednak ze względu na 
szczególną wagę kwestii, których dotyczą 
decyzje, brak decyzji powinien oznaczać, 
że nie można udzielić zezwolenia, a 
państwa członkowskie muszą w pełnym 
zakresie zrealizować swoją 
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sytuacji, gdy państwa członkowskie nie są 
w stanie osiągnąć kwalifikowanej 
większości, ze względu na – między 
innymi – wysoką liczbę przedstawicieli 
wstrzymujących się od głosu lub 
nieobecnych w momencie głosowania.

odpowiedzialność związaną z procesem 
decyzyjnym. Nie dzieje się tak jednak 
obecnie w sytuacji, gdy państwa 
członkowskie nie są w stanie osiągnąć 
kwalifikowanej większości, ze względu na 
– między innymi – wysoką liczbę 
przedstawicieli wstrzymujących się od 
głosu lub nieobecnych w momencie 
głosowania.

Or. en

Poprawka 31
Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Komisja jest uprawniona do 
podejmowania decyzji w takich sprawach, 
jednak ze względu na szczególną wagę 
kwestii, których dotyczą decyzje, państwa 
członkowskie również powinny w pełnym 
zakresie zrealizować swoją 
odpowiedzialność związaną z procesem 
decyzyjnym. Nie dzieje się tak jednak w 
sytuacji, gdy państwa członkowskie nie są 
w stanie osiągnąć kwalifikowanej 
większości, ze względu na – między 
innymi – wysoką liczbę przedstawicieli 
wstrzymujących się od głosu lub 
nieobecnych w momencie głosowania.

(7) Komisja jest uprawniona do 
podejmowania decyzji w takich sprawach, 
jednak ze względu na szczególną wagę 
kwestii, których dotyczą decyzje, państwa 
członkowskie również powinny w pełnym 
zakresie zrealizować swoją 
odpowiedzialność związaną z procesem 
decyzyjnym. Nie dzieje się tak jednak w 
sytuacji, gdy państwa członkowskie nie są 
w stanie osiągnąć kwalifikowanej 
większości.

Or. it

Poprawka 32
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(7) Komisja jest uprawniona do 
podejmowania decyzji w takich sprawach, 
jednak ze względu na szczególną wagę 
kwestii, których dotyczą decyzje, państwa 
członkowskie również powinny w pełnym 
zakresie zrealizować swoją 
odpowiedzialność związaną z procesem 
decyzyjnym. Nie dzieje się tak jednak w 
sytuacji, gdy państwa członkowskie nie są 
w stanie osiągnąć kwalifikowanej 
większości, ze względu na – między 
innymi – wysoką liczbę przedstawicieli 
wstrzymujących się od głosu lub 
nieobecnych w momencie głosowania.

(7) Komisja jest uprawniona do 
podejmowania decyzji w takich sprawach, 
jednak ze względu na szczególną wagę 
kwestii, których dotyczą decyzje, państwa 
członkowskie również powinny w pełnym 
zakresie zrealizować swoją 
odpowiedzialność związaną z procesem 
decyzyjnym. Nie dzieje się tak jednak w 
sytuacji, gdy państwa członkowskie nie są 
w stanie osiągnąć kwalifikowanej 
większości.

Or. ro

Poprawka 33
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dla zwiększenia wartości dodanej 
komitetu odwoławczego należy zatem 
wzmocnić jego rolę, wprowadzając 
możliwość odbycia kolejnego posiedzenia 
komitetu odwoławczego w sytuacji, gdy 
nie została wydana żadna opinia. 
Odpowiednim poziomem reprezentacji na 
kolejnym posiedzeniu komitetu 
odwoławczego powinien być poziom 
ministerialny, co pozwoli na 
przeprowadzenie debaty politycznej. Aby 
organizacja takiego kolejnego posiedzenia 
była możliwa, należy przedłużyć termin, 
jakim dysponuje komitet odwoławczy na 
wydanie opinii.

skreśla się

Or. es

Uzasadnienie

Zwiększenie liczby posiedzeń nie wpłynie na głosowanie przedstawicieli państw 
członkowskich.
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Poprawka 34
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dla zwiększenia wartości dodanej 
komitetu odwoławczego należy zatem 
wzmocnić jego rolę, wprowadzając 
możliwość odbycia kolejnego posiedzenia 
komitetu odwoławczego w sytuacji, gdy 
nie została wydana żadna opinia. 
Odpowiednim poziomem reprezentacji na 
kolejnym posiedzeniu komitetu 
odwoławczego powinien być poziom 
ministerialny, co pozwoli na 
przeprowadzenie debaty politycznej. Aby 
organizacja takiego kolejnego posiedzenia 
była możliwa, należy przedłużyć termin, 
jakim dysponuje komitet odwoławczy na 
wydanie opinii.

(8) Dla zwiększenia wartości dodanej 
komitetu odwoławczego należy zatem 
wzmocnić jego rolę, wprowadzając 
możliwość odbycia kolejnego posiedzenia 
komitetu odwoławczego w sytuacji, gdy 
nie została wydana żadna opinia. 
Odpowiednim poziomem reprezentacji na 
kolejnym posiedzeniu komitetu 
odwoławczego powinien być poziom 
ministerialny, co pozwoli na 
przeprowadzenie debaty politycznej. Aby 
organizacja takiego kolejnego posiedzenia 
była możliwa, należy przedłużyć termin, 
jakim dysponuje komitet odwoławczy na 
wydanie opinii, przy jednoczesnym 
poszanowaniu potrzeby szybkiego podjęcia 
decyzji.

Or. en

Poprawka 35
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Podmioty oceniające ryzyko 
powinny uwzględnić analizę społeczno-
ekonomiczną udzielenia zezwoleń na 
produkty, ponieważ modyfikacje 
zaproponowane w procedurze głosowania 
komitetu odwoławczego mogą opóźnić 
proces decyzyjny, zwłaszcza w przypadku 
spraw szczególnie newralgicznych.
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Or. ro

Poprawka 36
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy zmienić zasady głosowania 
w odniesieniu do komitetu odwoławczego, 
aby zminimalizować ryzyko scenariusza, w 
którym opinia nie zostanie wydana, oraz 
wzmocnić motywację przedstawicieli 
państw członkowskich do zajmowania 
wyraźnego stanowiska. W tym celu na 
potrzeby obliczania większości 
kwalifikowanej za uczestniczące państwa 
członkowskie należy uznawać jedynie te 
państwa członkowskie, które są obecne 
lub reprezentowane oraz które nie 
wstrzymują się od głosu. Dla zapewnienia 
reprezentatywności wyników głosowania 
za ważne należy uznać jedynie to 
głosowanie, w którym uczestniczącymi 
członkami komitetu odwoławczego jest 
zwykła większość państw członkowskich. 
Jeżeli przed upływem terminu, jakim 
dysponuje komitet na podjęcie decyzji, nie 
uzyskano kworum, uznaje się, że komitet 
nie wydał opinii, tak jak ma to miejsce 
obecnie.

skreśla się

Or. es

Uzasadnienie

Obecnie niewiele państw członkowskich wstrzymuje się od głosu. Wyeliminowanie możliwości 
wstrzymania się od głosu oznacza fundamentalną zmianę w podziale uprawnień między 
instytucjami.

Poprawka 37
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy zmienić zasady głosowania 
w odniesieniu do komitetu odwoławczego, 
aby zminimalizować ryzyko scenariusza, w 
którym opinia nie zostanie wydana, oraz 
wzmocnić motywację przedstawicieli 
państw członkowskich do zajmowania 
wyraźnego stanowiska. W tym celu na 
potrzeby obliczania większości 
kwalifikowanej za uczestniczące państwa 
członkowskie należy uznawać jedynie te 
państwa członkowskie, które są obecne 
lub reprezentowane oraz które nie 
wstrzymują się od głosu. Dla zapewnienia 
reprezentatywności wyników głosowania 
za ważne należy uznać jedynie to 
głosowanie, w którym uczestniczącymi 
członkami komitetu odwoławczego jest 
zwykła większość państw członkowskich. 
Jeżeli przed upływem terminu, jakim 
dysponuje komitet na podjęcie decyzji, nie 
uzyskano kworum, uznaje się, że komitet 
nie wydał opinii, tak jak ma to miejsce 
obecnie.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 38
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy zmienić zasady głosowania 
w odniesieniu do komitetu odwoławczego, 
aby zminimalizować ryzyko scenariusza, w 
którym opinia nie zostanie wydana, oraz 
wzmocnić motywację przedstawicieli 
państw członkowskich do zajmowania 
wyraźnego stanowiska. W tym celu na 

skreśla się
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potrzeby obliczania większości 
kwalifikowanej za uczestniczące państwa 
członkowskie należy uznawać jedynie te 
państwa członkowskie, które są obecne 
lub reprezentowane oraz które nie 
wstrzymują się od głosu. Dla zapewnienia 
reprezentatywności wyników głosowania 
za ważne należy uznać jedynie to 
głosowanie, w którym uczestniczącymi 
członkami komitetu odwoławczego jest 
zwykła większość państw członkowskich. 
Jeżeli przed upływem terminu, jakim 
dysponuje komitet na podjęcie decyzji, nie 
uzyskano kworum, uznaje się, że komitet 
nie wydał opinii, tak jak ma to miejsce 
obecnie.

Or. en

Poprawka 39
Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy zmienić zasady głosowania 
w odniesieniu do komitetu odwoławczego, 
aby zminimalizować ryzyko scenariusza, w 
którym opinia nie zostanie wydana, oraz 
wzmocnić motywację przedstawicieli 
państw członkowskich do zajmowania 
wyraźnego stanowiska. W tym celu na 
potrzeby obliczania większości 
kwalifikowanej za uczestniczące państwa 
członkowskie należy uznawać jedynie te 
państwa członkowskie, które są obecne 
lub reprezentowane oraz które nie 
wstrzymują się od głosu. Dla zapewnienia 
reprezentatywności wyników głosowania 
za ważne należy uznać jedynie to 
głosowanie, w którym uczestniczącymi 
członkami komitetu odwoławczego jest 
zwykła większość państw członkowskich. 
Jeżeli przed upływem terminu, jakim 
dysponuje komitet na podjęcie decyzji, nie 

(9) Należy zmienić zasady głosowania 
w odniesieniu do komitetu odwoławczego, 
aby zminimalizować ryzyko scenariusza, w 
którym opinia nie zostanie wydana, oraz 
wzmocnić motywację przedstawicieli 
państw członkowskich do zajmowania 
wyraźnego stanowiska. Dla zapewnienia 
reprezentatywności wyników głosowania 
za ważne należy uznać jedynie to 
głosowanie, w którym uczestniczącymi 
członkami komitetu odwoławczego jest 
zwykła większość państw członkowskich. 
Jeżeli przed upływem terminu, jakim 
dysponuje komitet na podjęcie decyzji, nie 
uzyskano kworum, uznaje się, że komitet 
nie wydał opinii, tak jak ma to miejsce 
obecnie.
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uzyskano kworum, uznaje się, że komitet 
nie wydał opinii, tak jak ma to miejsce 
obecnie.

Or. it

Poprawka 40
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W szczególnych przypadkach 
Komisja powinna mieć możliwość 
zwrócenia się do Rady, aby ta wskazała 
swoje stanowisko i orientację w 
odniesieniu do szerszych skutków braku 
opinii, w tym instytucjonalnych, 
prawnych, politycznych i 
międzynarodowych. Komisja powinna 
uwzględnić stanowisko wyrażone przez 
Radę w ciągu trzech miesięcy od daty 
przekazania sprawy. W uzasadnionych 
przypadkach Komisja może, odsyłając 
sprawę, wskazać krótszy termin.

skreśla się

Or. es

Uzasadnienie

Upolitycznienie podejmowania decyzji nie ułatwia budowy zaufania do systemu.

Poprawka 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W szczególnych przypadkach 
Komisja powinna mieć możliwość 
zwrócenia się do Rady, aby ta wskazała 

(10) W przypadku gdy na szczeblu 
komitetu odwoławczego nie udało się 
wydać żadnej opinii, Komisja powinna 
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swoje stanowisko i orientację w 
odniesieniu do szerszych skutków braku 
opinii, w tym instytucjonalnych, prawnych, 
politycznych i międzynarodowych. 
Komisja powinna uwzględnić stanowisko 
wyrażone przez Radę w ciągu trzech 
miesięcy od daty przekazania sprawy. W 
uzasadnionych przypadkach Komisja 
może, odsyłając sprawę, wskazać krótszy 
termin.

mieć obowiązek przekazania sprawy 
Radzie w celu podjęcia ostatecznej decyzji. 
Zważywszy na uprawnienia kontrolne 
przysługujące Parlamentowi na mocy 
art. 11 rozporządzenia (UE) nr 182/2011, 
Komisja może zwrócić się do niego, aby 
wskazał swoje stanowisko i orientację w 
odniesieniu do szerszych skutków braku 
opinii, w tym instytucjonalnych, prawnych, 
politycznych i międzynarodowych. 
Decyzja podjęta przez Radę powinna być 
dla Komisji wiążąca. Rada powinna 
również uwzględnić stanowisko wyrażone 
przez Parlament w ciągu trzech miesięcy 
od daty przekazania sprawy. W 
przypadkach uzasadnionych pilnymi 
względami powinna istnieć możliwość 
wskazania krótszego terminu przy 
przekazywaniu sprawy.

Or. fr

Poprawka 42
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W szczególnych przypadkach 
Komisja powinna mieć możliwość 
zwrócenia się do Rady, aby ta wskazała 
swoje stanowisko i orientację w 
odniesieniu do szerszych skutków braku 
opinii, w tym instytucjonalnych, prawnych, 
politycznych i międzynarodowych. 
Komisja powinna uwzględnić stanowisko 
wyrażone przez Radę w ciągu trzech 
miesięcy od daty przekazania sprawy. W 
uzasadnionych przypadkach Komisja 
może, odsyłając sprawę, wskazać krótszy 
termin.

(10) W szczególnych przypadkach 
Komisja powinna mieć możliwość 
zwrócenia się do Rady i Parlamentu, aby 
te wskazały swoje stanowiska i orientacje 
w odniesieniu do szerszych skutków braku 
opinii, w tym instytucjonalnych, prawnych, 
politycznych i międzynarodowych. 
Komisja powinna uwzględnić stanowisko 
wyrażone przez współustawodawców w 
ciągu trzech miesięcy od daty przekazania 
sprawy. W uzasadnionych przypadkach 
Komisja może, odsyłając sprawę, wskazać 
krótszy termin.

Or. fr
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Uzasadnienie

Propozycja zwracania się do Rady o niewiążącą opinię wydaje się dyskusyjna.  Komitety 
składają się z przedstawicieli państw członkowskich – organów wykonawczych – a Komisja 
proponuje teksty wyłącznie na mocy uprawnień przekazanych jej w ramach procedury 
współdecyzji obejmującej Parlament i Radę. Nie ma powodu, aby w sprawach związanych z 
przekazaniem uprawnień dokonanym w ramach procedury współdecyzji zwracać się do Rady 
– organu ustawodawczego, nie wykonawczego – a nie do Parlamentu.

Poprawka 43
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy zwiększyć przejrzystość 
głosowania przedstawicieli państw 
członkowskich na szczeblu komitetu 
odwoławczego i upublicznić sposób 
głosowania poszczególnych 
przedstawicieli państw członkowskich.

(11) Należy zwiększyć przejrzystość 
głosowania przedstawicieli państw 
członkowskich na szczeblu komitetu 
odwoławczego i upublicznić sposób 
głosowania poszczególnych 
przedstawicieli państw członkowskich oraz 
skład komitetów, a także podawać 
uzasadnienie, które pozwoli obywatelom 
zrozumieć sens głosowania.

Or. es

Uzasadnienie

Obywatele muszą wiedzieć, czy podstawą głosowania były względy polityczne, czy naukowe.

Poprawka 44
Bronis Ropė
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy zwiększyć przejrzystość 
głosowania przedstawicieli państw 
członkowskich na szczeblu komitetu 
odwoławczego i upublicznić sposób 

(11) Należy zwiększyć przejrzystość 
głosowania przedstawicieli państw 
członkowskich na szczeblu komitetu 
odwoławczego i upublicznić sposób 
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głosowania poszczególnych 
przedstawicieli państw członkowskich.

głosowania poszczególnych 
przedstawicieli państw członkowskich. 
Potrzeba również więcej przejrzystości w 
odniesieniu do porządków dziennych 
posiedzeń oraz omawianych dokumentów 
i aktów.

Or. en

Poprawka 45
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy zwiększyć przejrzystość 
głosowania przedstawicieli państw 
członkowskich na szczeblu komitetu 
odwoławczego i upublicznić sposób 
głosowania poszczególnych 
przedstawicieli państw członkowskich.

(11) Należy zwiększyć przejrzystość 
głosowania przedstawicieli państw 
członkowskich na szczeblu komitetu i 
komitetu odwoławczego i upublicznić 
sposób głosowania poszczególnych 
przedstawicieli państw członkowskich i ich 
obecność na posiedzeniach komitetu 
odwoławczego.

Or. en

Poprawka 46
Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy zwiększyć przejrzystość 
głosowania przedstawicieli państw 
członkowskich na szczeblu komitetu 
odwoławczego i upublicznić sposób 
głosowania poszczególnych 
przedstawicieli państw członkowskich.

(11) Należy zwiększyć przejrzystość w 
kwestii składu komitetu odwoławczego i 
głosowania przedstawicieli państw 
członkowskich na jego szczeblu, 
upubliczniając sposób głosowania 
poszczególnych przedstawicieli państw 
członkowskich.
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Or. it

Poprawka 47
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy zwiększyć przejrzystość 
głosowania przedstawicieli państw 
członkowskich na szczeblu komitetu 
odwoławczego i upublicznić sposób 
głosowania poszczególnych 
przedstawicieli państw członkowskich.

(11) Należy ustanowić przejrzysty 
proces wyznaczania przedstawicieli 
państw członkowskich i upublicznić ich 
prace.

Or. fr

Poprawka 48
Jan Huitema, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Zmiana zasad proceduralnych 
może doprowadzić do zmodyfikowania 
procesu podejmowania decyzji między 
państwami członkowskimi. Dlatego 
wprowadzając proponowane zmiany, 
należy uwzględnić skutki społeczno-
gospodarcze.

Or. en

Poprawka 49
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
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Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) w art. 3 ust. 7 dodaje się akapit 
szósty w brzmieniu:

skreśla się

„Jeżeli komitet odwoławczy nie wydał 
opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 akapit drugi, 
przewodniczący może podjąć decyzję o 
zwołaniu kolejnego posiedzenia komitetu 
odwoławczego na szczeblu 
ministerialnym. W takich sytuacjach 
komitet odwoławczy wydaje opinię w 
ciągu trzech miesięcy od pierwszego 
przekazania sprawy.”.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=pl)

Uzasadnienie

Trzecie posiedzenie przedstawicieli państw członkowskich, nawet na szczeblu ministerialnym, 
nie zmieni sposobu głosowania z poprzednich posiedzeń.

Poprawka 50
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli komitet odwoławczy nie wydał 
opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 akapit drugi, 
przewodniczący może podjąć decyzję o 
zwołaniu kolejnego posiedzenia komitetu 
odwoławczego na szczeblu ministerialnym. 
W takich sytuacjach komitet odwoławczy 
wydaje opinię w ciągu trzech miesięcy od 
pierwszego przekazania sprawy.

Jeżeli komitet odwoławczy nie wydał 
opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 akapit drugi, 
przewodniczący może – za zgodą 
większości państw członkowskich 
obecnych w czasie głosowania – podjąć 
decyzję o zwołaniu kolejnego posiedzenia 
komitetu odwoławczego na szczeblu 
ministerialnym. W takich sytuacjach 
komitet odwoławczy wydaje opinię w 
ciągu trzech miesięcy od pierwszego 
przekazania sprawy.
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Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=pl)

Poprawka 51
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 3 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli komitet odwoławczy nie wydał 
opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 akapit drugi, 
przewodniczący może podjąć decyzję o 
zwołaniu kolejnego posiedzenia komitetu 
odwoławczego na szczeblu ministerialnym. 
W takich sytuacjach komitet odwoławczy 
wydaje opinię w ciągu trzech miesięcy od 
pierwszego przekazania sprawy. ;

Jeżeli komitet odwoławczy nie wydał 
opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 akapit drugi, 
przewodniczący lub zwykła większość 
przedstawicieli państw członkowskich 
może podjąć decyzję o zwołaniu kolejnego 
posiedzenia komitetu odwoławczego na 
szczeblu ministerialnym. W takich 
sytuacjach komitet odwoławczy wydaje 
opinię w ciągu trzech miesięcy od 
pierwszego przekazania sprawy.

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PLTXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=pl)

Poprawka 52
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst obowiązujący Poprawka

1a) ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje 
brzmienie:

4. W przypadku gdy komitet nie wyda 
żadnej opinii, Komisja może przyjąć 
projekt aktu wykonawczego, z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych w akapicie 

„4. W przypadku gdy komitet nie wyda 
żadnej opinii, Komisja przekazuje sprawę 
do komitetu odwoławczego zgodnie z 
procedurą określoną w art. 6 niniejszego 
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drugim. W przypadku gdy Komisja nie 
przyjmie projektu aktu wykonawczego, 
przewodniczący może przedstawić 
komitetowi jego zmienioną wersję.

rozporządzenia.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=pl)

Poprawka 53
Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a

Tekst obowiązujący Poprawka

1a) ust. 4 akapit drugi lit. a) otrzymuje 
brzmienie:

a) akt ten dotyczy opodatkowania, usług 
finansowych, ochrony zdrowia lub 
bezpieczeństwa ludzi, zwierząt lub roślin, 
lub ostatecznych wielostronnych środków 
ochronnych;

„a) akt ten dotyczy opodatkowania, usług 
finansowych, ochrony zdrowia, 
dobrostanu i bezpieczeństwa ludzi, 
zwierząt i roślin, ostatecznych 
wielostronnych środków ochronnych lub 
udzielania zezwolenia dla danego 
produktu czy danej substancji;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Poprawka 54
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ust. 1 dodaje się akapit drugi w skreśla się
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brzmieniu:
„Za uczestniczących członków komitetu 
odwoławczego uznaje się jednak jedynie 
tych członków komitetu odwoławczego, 
którzy są obecni lub reprezentowani w 
momencie głosowania oraz nie 
wstrzymują się od głosu. Większość, o 
której mowa w art. 5 ust. 1, to większość 
kwalifikowana, o której mowa w art. 238 
ust. 3 lit. a) TFUE. Głosowanie jest 
uznawane za ważne jedynie wtedy, gdy 
członkowie uczestniczący w głosowaniu 
stanowią zwykłą większość państw 
członkowskich.”.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Poprawka 55
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ust. 1 dodaje się akapit drugi w 
brzmieniu:

skreśla się

„Za uczestniczących członków komitetu 
odwoławczego uznaje się jednak jedynie 
tych członków komitetu odwoławczego, 
którzy są obecni lub reprezentowani w 
momencie głosowania oraz nie wstrzymują 
się od głosu. Większość, o której mowa w 
art. 5 ust. 1, to większość kwalifikowana, o 
której mowa w art. 238 ust. 3 lit. a) TFUE. 
Głosowanie jest uznawane za ważne 
jedynie wtedy, gdy członkowie 
uczestniczący w głosowaniu stanowią 
zwykłą większość państw 
członkowskich.”.
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Or. fr

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=pl))

Poprawka 56
Luke Ming Flanagan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 6 –  akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ust. 1 dodaje się akapit drugi w 
brzmieniu:

skreśla się

„Za uczestniczących członków komitetu 
odwoławczego uznaje się jednak jedynie 
tych członków komitetu odwoławczego, 
którzy są obecni lub reprezentowani w 
momencie głosowania oraz nie 
wstrzymują się od głosu. Większość, o 
której mowa w art. 5 ust. 1, to większość 
kwalifikowana, o której mowa w art. 238 
ust. 3 lit. a) TFUE. Głosowanie jest 
uznawane za ważne jedynie wtedy, gdy 
członkowie uczestniczący w głosowaniu 
stanowią zwykłą większość państw 
członkowskich.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Poprawka 57
Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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„Za uczestniczących członków komitetu 
odwoławczego uznaje się jednak jedynie 
tych członków komitetu odwoławczego, 
którzy są obecni lub reprezentowani w 
momencie głosowania oraz nie wstrzymują 
się od głosu. Większość, o której mowa w 
art. 5 ust. 1, to większość kwalifikowana, o 
której mowa w art. 238 ust. 3 lit. a) TFUE. 
Głosowanie jest uznawane za ważne 
jedynie wtedy, gdy członkowie 
uczestniczący w głosowaniu stanowią 
zwykłą większość państw 
członkowskich.”;

„Za uczestniczących członków komitetu 
odwoławczego uznaje się jednak jedynie 
tych członków komitetu odwoławczego, 
którzy są obecni lub reprezentowani w 
momencie głosowania. Większość, o której 
mowa w art. 5 ust. 1, to większość 
kwalifikowana, o której mowa w art. 238 
ust. 3 lit. a) TFUE. Głosowanie jest 
uznawane za ważne jedynie wtedy, gdy 
członkowie uczestniczący w głosowaniu 
stanowią zwykłą większość państw 
członkowskich.”;

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=pl)

Uzasadnienie

Wstrzymanie się od głosu stanowi wyraz swobody głosowania państw członkowskich 
podyktowanego odpowiednimi względami narodowymi.

Poprawka 58
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 3 skreśla się akapit drugi.

Or. fr

Poprawka 59
Anne Sander

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 6 – ustęp 3a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli w komitecie odwoławczym 
nie wydano opinii, Komisja może 
przekazać sprawę do Rady w celu 
uzyskania opinii wskazującej jej 
stanowisko i orientację w odniesieniu do 
szerszych skutków braku opinii, w tym 
skutków instytucjonalnych, prawnych, 
politycznych i międzynarodowych. 
Komisja uwzględnia stanowisko wyrażone 
przez Radę w ciągu trzech miesięcy od 
daty przekazania sprawy. W 
uzasadnionych przypadkach Komisja 
może, odsyłając sprawę, wskazać krótszy 
termin.

3a. Jeżeli w komitecie odwoławczym 
nie wydano opinii, Komisja może 
przekazać sprawę do Rady i Parlamentu w 
celu uzyskania opinii wskazującej ich 
stanowiska i orientacje w odniesieniu do 
szerszych skutków braku opinii, w tym 
skutków instytucjonalnych, prawnych, 
politycznych i międzynarodowych. 
Komisja uwzględnia stanowisko wyrażone 
przez Radę i Parlament w ciągu trzech 
miesięcy od daty przekazania sprawy. W 
uzasadnionych przypadkach Komisja 
może, odsyłając sprawę, wskazać krótszy 
termin.

Or. fr

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=pl))

Uzasadnienie

Propozycja zwracania się do Rady o niewiążącą opinię wydaje się dyskusyjna. Komitety 
składają się z przedstawicieli państw członkowskich – organów wykonawczych – a Komisja 
proponuje teksty wyłącznie na mocy uprawnień przekazanych jej w ramach procedury 
współdecyzji obejmującej Parlament i Radę. Nie ma powodu, aby w sprawach związanych z 
przekazaniem uprawnień dokonanym w ramach procedury współdecyzji zwracać się do Rady 
– organu ustawodawczego, nie wykonawczego – a nie do Parlamentu.

Poprawka 60
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 6 – ustęp 3a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli w komitecie odwoławczym 
nie wydano opinii, Komisja może 
przekazać sprawę do Rady w celu 
uzyskania opinii wskazującej jej 
stanowisko i orientację w odniesieniu do 
szerszych skutków braku opinii, w tym 
skutków instytucjonalnych, prawnych, 

3a. Jeżeli w komitecie odwoławczym 
nie wydano opinii, Komisja powinna 
przekazać sprawę Radzie w celu podjęcia 
ostatecznej decyzji. Z uwagi na 
uprawnienia kontrolne przysługujące 
Parlamentowi na mocy art. 11 niniejszego 
rozporządzenia Komisja może się również 
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politycznych i międzynarodowych. 
Komisja uwzględnia stanowisko wyrażone 
przez Radę w ciągu trzech miesięcy od 
daty przekazania sprawy. W 
uzasadnionych przypadkach Komisja 
może, odsyłając sprawę, wskazać krótszy 
termin.

zwrócić do niego, aby wskazał swoje 
stanowisko i orientację w odniesieniu do 
szerszych skutków braku opinii, w tym 
instytucjonalnych, prawnych, politycznych 
i międzynarodowych. Rada uwzględnia 
stanowisko wyrażone przez Parlament w 
ciągu trzech miesięcy od daty przekazania 
sprawy. W przypadkach uzasadnionych 
pilnymi względami można wskazać 
krótszy termin przy przekazywaniu 
sprawy.

Or. fr

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=pl))

Poprawka 61
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„W drodze odstępstwa od ust. 3, jeżeli nie 
wydano opinii mimo pozytywnej oceny 
europejskich organizacji oceny ryzyka 
potwierdzającej, że produkt lub 
substancja, dla których złożono wniosek o 
wydanie zezwolenia, są równie bezpieczne 
jak produkt lub substancja już 
wprowadzone na rynek, Komisja 
przyjmuje dany akt wykonawczy.”.

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=pl)

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pewności prawa wprowadzoną przed przyjęciem traktatu z Lizbony należy 
wyjaśnić margines działania Komisji.

Poprawka 62
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Christine Schneider

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„W drodze odstępstwa od ust. 3, jeżeli nie 
wydano opinii mimo pozytywnej oceny 
ryzyka potwierdzającej, że dany produkt, 
dla którego złożono wniosek o udzielenie 
zezwolenia, jest przynajmniej równie 
bezpieczny jak porównywalny produkt lub 
substancja już dostępne na rynku, 
Komisja przyjmuje projekt aktu 
wykonawczego.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=pl)

Poprawka 63
Dino Giarrusso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst obowiązujący Poprawka

-a) w ust. 1 zdanie wprowadzające 
otrzymuje brzmienie:

1. Komisja prowadzi rejestr prac 
komitetów, który zawiera:

„1. Komisja prowadzi publiczny rejestr 
prac komitetów, który zawiera:”

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e557-13-1)

Poprawka 64
Bronis Ropė
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 10 – akapit 1 – litera b

Tekst obowiązujący Poprawka

-a) ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
b) porządki dzienne posiedzeń komitetów; „b) porządki dzienne posiedzeń komitetów, 

w tym projekty aktu, co do których trzeba 
podjąć decyzję, i omawiane dokumenty;”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e543-13-1)

Poprawka 65
Luke Ming Flanagan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wyniki głosowania, w tym w 
przypadku komitetu odwoławczego, głosy 
wyrażone przez przedstawicieli każdego 
państwa członkowskiego; ;

e) wyniki głosowania, w tym w 
przypadku komitetu odwoławczego, głosy 
wyrażone przez przedstawicieli każdego 
państwa członkowskiego i ich obecność na 
posiedzeniach komitetu odwoławczego, a 
także pisemne uzasadnienia podjętych 
decyzji;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=pl)

Poprawka 66
Daniel Buda

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
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Artykuł 10 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wyniki głosowania, w tym w 
przypadku komitetu odwoławczego, głosy 
wyrażone przez przedstawicieli każdego 
państwa członkowskiego; ;

e) wyniki głosowania, w tym, w 
przypadku komitetu odwoławczego, głosy 
wyrażone przez przedstawicieli każdego 
państwa członkowskiego, wraz z 
uzasadnieniem, a także przypadki 
wstrzymania się od głosu i nieobecności;

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PLTXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=pl)

Poprawka 67
Mazaly Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 10 –  ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wyniki głosowania, w tym w 
przypadku komitetu odwoławczego, głosy 
wyrażone przez przedstawicieli każdego 
państwa członkowskiego;

e) wyniki głosowania, w tym, w 
przypadku komitetu odwoławczego, głosy 
wyrażone przez przedstawicieli każdego 
państwa członkowskiego, oraz 
uzasadnienie;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=pl)

Uzasadnienie

Zwiększenie zaufania do systemu wymaga, by znane było uzasadnienie głosowania.


