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POPRAWKI 

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 

pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Niniejsze rozporządzenie ma na 

celu unowocześnienie zarządzania 

informacjami i zapewnienie bardziej 

spójnego podejścia w ramach aktów 

ustawodawczych wchodzących w zakres 

jego stosowania, w stosownych 

przypadkach w drodze uproszczenia 

sprawozdawczości, aby zmniejszyć 

obciążenia administracyjne, w drodze 

udoskonalenia bazy danych na potrzeby 

przyszłych ocen oraz dzięki zwiększeniu 

przejrzystości z korzyścią dla obywateli. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Dane przekazywane przez państwa 

członkowskie są Komisji niezbędne do 

monitorowania oraz dokonywania 

przeglądu i oceny wydajności regulacyjnej 

przepisów w stosunku do ich celów, co 

będzie przydatne przy formułowaniu 

przyszłych ocen prawodawstwa zgodnie 

z pkt 22 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego pomiędzy 

Parlamentem Europejskim, Radą Unii 

Europejskiej a Komisją Europejską z dnia 

13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa49. W kilku aktach 

prawnych w sektorze środowiska należy 

(3) Proces pełnego i terminowego 

przekazywania odpowiednich danych 
przez państwa członkowskie jest kluczowy, 

aby umożliwić Komisji monitorowanie 
oraz dokonywanie przeglądu i oceny 

wydajności regulacyjnej przepisów w 

stosunku do ich celów, co będzie przydatne 

przy formułowaniu przyszłych ocen 

prawodawstwa zgodnie z pkt 22 

Porozumienia międzyinstytucjonalnego 

pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą 

Unii Europejskiej a Komisją Europejską z 

dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

lepszego stanowienia prawa49. W kilku 
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dodać przepisy na potrzeby przyszłej oceny 

tych instrumentów, dokonywanej na 

podstawie danych zgromadzonych 

w trakcie wdrażania, ewentualnie 

uzupełnionych dodatkowymi danymi 

naukowymi i analitycznymi. W tym 

kontekście potrzebne są odpowiednie dane, 

które umożliwią lepszą ocenę skuteczności, 

efektywności, istotności, spójności 

i unijnej wartości dodanej prawodawstwa 

Unii. Należy zatem zapewnić odpowiednie 

mechanizmy sprawozdawcze, które mogą 

również służyć jako wskaźniki do tego 

celu. 

aktach prawnych w sektorze środowiska 

należy dodać przepisy na potrzeby 

przyszłej oceny tych instrumentów, 

dokonywanej na podstawie danych 

zgromadzonych w trakcie wdrażania, 

ewentualnie uzupełnionych dodatkowymi 

danymi naukowymi i analitycznymi. 

W tym kontekście potrzebne są 

odpowiednie dane, które umożliwią lepszą 

ocenę skuteczności, efektywności, 

istotności, spójności i unijnej wartości 

dodanej prawodawstwa Unii. Należy zatem 

zapewnić odpowiednie mechanizmy 

sprawozdawcze, które mogą również 

służyć jako wskaźniki do tego celu. 

_________________ _________________ 

49 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 49 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Ze sprawozdania Komisji dla Rady 

i Parlamentu Europejskiego w sprawie 

wdrożenia dyrektywy 2007/2/WE oraz 

oceny REFIT wynika52, że należy – w celu 

uproszczenia wdrażania tej dyrektywy 

i zmniejszenia obciążenia 

administracyjnego związanego 

z monitorowaniem prowadzonym przez 

państwa członkowskie – znieść wymóg 

składania Komisji przez państwa 

członkowskie sprawozdań co trzy lata oraz 

wymóg składania Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie przez Komisję 

sprawozdania podsumowującego, 

ponieważ ocena adekwatności 

sprawozdawczości potwierdziła 

ograniczone wykorzystanie takich 

sprawozdań53. 

(7) Ze sprawozdania Komisji dla Rady 

i Parlamentu Europejskiego w sprawie 

wdrożenia dyrektywy 2007/2/WE oraz 

oceny REFIT wynika52, że należy – w celu 

uproszczenia wdrażania tej dyrektywy 

i zmniejszenia obciążenia 

administracyjnego związanego 

z monitorowaniem prowadzonym przez 

państwa członkowskie – znieść wymóg 

składania Komisji przez państwa 

członkowskie sprawozdań co trzy lata oraz 

wymóg składania Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie przez Komisję 

sprawozdania podsumowującego, 

ponieważ ocena adekwatności 

sprawozdawczości potwierdziła 

ograniczone wykorzystanie takich 

sprawozdań53. Komisja powinna jednak 

nadal przeprowadzać w regularnych 

odstępach czasu ocenę tej dyrektywy i 

podawać ją do wiadomości publicznej. 
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_________________ _________________ 

52 COM(2016) 478 oraz SWD(2016) 273. 52 COM(2016) 478 oraz SWD(2016) 273. 

53 COM(2017) 312. 53 COM(2017) 312. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z obecnym brzmieniem dyrektywy 2007/2/WE Komisja jest zobowiązana przedstawić 

sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W związku z tym konieczna jest 

przynajmniej regularna, publicznie dostępna ocena. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 1 

Dyrektywa 86/278/EWG 

Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest 

podawana do wiadomości publicznej za 

każdy rok kalendarzowy w terminie trzech 

miesięcy od końca danego roku 

kalendarzowego, w formacie 

skonsolidowanym określonym 

w załączniku do decyzji Komisji 

94/741/WE** lub w innym formacie 

przewidzianym na podstawie art. 17. 

Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest 

podawana do wiadomości publicznej za 

każdy rok kalendarzowy w terminie trzech 

miesięcy od końca danego roku 

kalendarzowego i jest łatwo dostępna, 

w formacie skonsolidowanym określonym 

w załączniku do decyzji Komisji 

94/741/WE** lub w innym formacie 

przewidzianym na podstawie art. 17. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 1 

Dyrektywa 86/278/EWG 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Informacje na temat metod oczyszczania 

oraz wyników analiz są udostępniane na 

żądanie właściwych organów. 

3. Informacje na temat metod oczyszczania 

oraz wyników analiz są udostępniane 

właściwym organom. 

 

Poprawka  6 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 2 

Dyrektywa 86/278/EWG 

Artykuł 17 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do określenia, w 

drodze aktu wykonawczego, formatu, 

zgodnie z którym państwa członkowskie 

mają przekazywać informacje dotyczące 

wdrożenia dyrektywy 86/278/EWG 

zgodnie z wymogami art. 10 niniejszej 

dyrektywy. Ten akt wykonawczy 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 15 

ust. 2. W oparciu o dane udostępnione 

przez państwa członkowskie na podstawie 

art. 10 i 17 służby Komisji publikują 

przegląd ogólnounijny obejmujący mapy. 

Komisja jest uprawniona do określenia, w 

drodze aktu wykonawczego, formatu, 

zgodnie z którym państwa członkowskie 

mają przekazywać w stosownym czasie 

informacje dotyczące wdrożenia 

dyrektywy 86/278/EWG zgodnie z 

wymogami art. 10 niniejszej dyrektywy. 

Ten akt wykonawczy przyjmuje się 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 

mowa w art. 15 ust. 2. W oparciu o dane 

udostępnione przez państwa członkowskie 

na podstawie art. 10 i 17 służby Komisji 

publikują przegląd ogólnounijny 

obejmujący mapy. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – ustęp 2 

Dyrektywa 86/278/EWG 

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Nie później niż do dnia 1 stycznia 2021 r., 

a następnie przynajmniej co trzy lata 

Komisja przeprowadza ocenę niniejszej 

dyrektywy i jej wdrożenia. Komisja składa 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdania z wyników tej oceny 

i w stosownych przypadkach dołącza do 

nich odpowiednie wnioski ustawodawcze. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 –ustęp 3 

Dyrektywa 2002/49/WE 

Artykuł 9 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie dbają o to, by 

sporządzone i w stosownych przypadkach 

przyjęte przez nie mapy hałasu oraz 

opracowane plany działań zostały 

udostępnione społeczeństwu 

i rozpowszechnione zgodnie 

z odpowiednim prawodawstwem UE, 

w szczególności z dyrektywą 2003/4/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady* oraz 

dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady**, a także zgodnie 

z załącznikami IV i V do dyrektywy 

2002/49/WE, między innymi przy użyciu 

dostępnych technologii informacyjnych. 

Państwa członkowskie dbają o to, by 

sporządzone i w stosownych przypadkach 

przyjęte przez nie mapy hałasu oraz 

opracowane plany działań zostały 

niezwłocznie udostępnione społeczeństwu 

i rozpowszechnione zgodnie 

z odpowiednim prawodawstwem UE, 

w szczególności z dyrektywą 2003/4/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady* oraz 

dyrektywą 2007/2/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady**, a także zgodnie 

z załącznikami IV i V do dyrektywy 

2002/49/WE, między innymi przy użyciu 

dostępnych technologii informacyjnych. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 –ustęp 4 

Dyrektywa 2002/49/WE 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie zapewniają 

przekazanie Komisji danych ze 

strategicznych map hałasu i streszczeń 

planów działań określonych w załączniku 

VI w ciągu sześciu miesięcy od terminów 

ustanowionych odpowiednio w art. 7 i 8. 

W tym celu państwa członkowskie 

przekazują te informacje wyłącznie drogą 

elektroniczną do repozytorium danych 

utworzonego zgodnie z procedurą 

regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 

mowa w art. 13 ust. 3. W przypadku 

konieczności zaktualizowania informacji 

państwo członkowskie opisuje różnice 

pomiędzy aktualnymi a pierwotnymi 

informacjami i podaje przyczyny 

aktualizacji, udostępniając zaktualizowane 

informacje w repozytorium danych. 

2. Państwa członkowskie zapewniają 

przekazanie Komisji danych ze 

strategicznych map hałasu i streszczeń 

planów działań określonych w załączniku 

VI w ciągu sześciu miesięcy od terminów 

ustanowionych odpowiednio w art. 7 i 8. 

W tym celu państwa członkowskie 

przekazują te informacje wyłącznie drogą 

elektroniczną do repozytorium danych. 

W przypadku konieczności 

zaktualizowania informacji państwo 

członkowskie opisuje różnice pomiędzy 

aktualnymi a pierwotnymi informacjami 

i podaje przyczyny aktualizacji, 

udostępniając zaktualizowane informacje 

w repozytorium danych. Komisja 

przyjmuje akty delegowane zgodnie z 

art. 10a w celu uzupełnienia niniejszej 

dyrektywy w odniesieniu do ustanowienia 

repozytorium danych. 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – ustęp 4 a (nowy) 

Dyrektywa 2002/49/WE 

Artykuł 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 Artykuł 10a 

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjmowania aktów delegowanych 

podlega warunkom określonym w 

niniejszym artykule. 

 2. Uprawnienia do przyjmowania aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 10 

ust. 2, powierza się Komisji na okres 

pięciu lat od dnia... [Dz.U.: data wejścia w 

życie rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/...*+ ]. 

Komisja sporządza sprawozdanie 

dotyczące przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed 

końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 

uprawnień zostaje automatycznie 

przedłużone na takie same okresy, chyba 

że Parlament Europejski lub Rada 

sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 

później niż trzy miesiące przed końcem 

każdego okresu. 

 3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 10 ust. 2, może zostać 

w dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna następnego 

dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub w 

późniejszym terminie określonym w tej 

decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 

Komisja konsultuje się z ekspertami 
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wyznaczonymi przez każde państwo 

członkowskie zgodnie z zasadami 

określonymi w Porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym z dnia 13 

kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa. 

 5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 6. Akt delegowany przyjęty na podstawie 

art. 10 ust. 2 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 

ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 

terminie dwóch miesięcy od przekazania 

tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie, lub gdy, przed upływem tego 

terminu, zarówno Parlament Europejski, 

jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

 ______________ 

 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/... z 

dnia... r. w sprawie [dostosowania 

obowiązków sprawozdawczych w 

dziedzinie polityki ochrony środowiska...] 

(Dz.U. L z..., s. ...). 

 + Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer 

rozporządzenia zawartego w dokumencie 

2018/0205(COD), a także podać w 

przypisie dolnym numer, tytuł i datę tego 

rozporządzenia oraz odniesienie do jego 

publikacji w Dz.U. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 –ustęp 5 

Dyrektywa 2002/49/WE 

Załącznik VI – punkt 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„Komisja, wspomagana przez Europejską Komisja, wspomagana przez Europejską 
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Agencję Środowiska, opracowuje 

obowiązkowy mechanizm cyfrowej 

wymiany informacji na potrzeby wymiany 

danych ze strategicznych map hałasu 

i streszczeń planów działań, o których 

mowa w art. 10 ust. 2, zgodnie z procedurą 

regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 

mowa w art. 13 ust. 3. 

Agencję Środowiska, przyjmuje akty 

delegowane zgodnie z art. 10a w celu 

uzupełnienia niniejszej dyrektywy w 

odniesieniu do opracowania 

obowiązkowego mechanizmu cyfrowej 

wymiany informacji na potrzeby wymiany 

danych ze strategicznych map hałasu 

i streszczeń planów działań, o których 

mowa w art. 10 ust. 2.  

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 1 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Artykuł 14 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. uchyla się art. 14 ust. 2; 1. w art. 14 ust. 2 wprowadza się 

następujące zmiany: 

 Do dnia 1 stycznia 2021 r. Komisja 

przedstawi sprawozdanie w sprawie 

skuteczności dyrektywy pod względem 

rzeczywistego zaradzenia szkodom 

wyrządzonym środowisku naturalnemu, w 

sprawie dostępności przy racjonalnych 

kosztach, a także w sprawie warunków 

ubezpieczeń oraz innych rodzajów 

zabezpieczeń finansowych działalności 

objętej załącznikiem III. W sprawozdaniu 

zostaną także rozważone następujące 

aspekty w odniesieniu do zabezpieczeń 

finansowych: podejście stopniowe, pułap 

gwarancji finansowych oraz wykluczenie 

działalności niskiego ryzyka. W świetle 

sprawozdania oraz rozszerzonej oceny 

skutków, włącznie z analizą kosztów i 

korzyści, Komisja, w stosownych 

przypadkach, przedłoży propozycje 

systemu zharmonizowanego 

obowiązkowego zabezpieczenia 

finansowego. 

Uzasadnienie 

Należy zaktualizować nowe zobowiązania dotyczące oceny zaradzania szkodom wyrządzonym 
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środowisku oraz zabezpieczeń finansowych. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 2 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

odpowiednie i aktualne informacje, 

przynajmniej na temat bezpośredniego 

zagrożenia wystąpieniem szkód, były 

publicznie dostępne w internecie 

w formacie otwartym, zgodnie 

z załącznikiem VI do niniejszej dyrektywy 

i art. 7 ust. 4 dyrektywy 2003/4/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady*. 

W odniesieniu do każdego zdarzenia 

podaje się co najmniej informacje 

wymienione w załączniku VI do niniejszej 

dyrektywy. 

1.  Państwa członkowskie zapewniają, 

aby odpowiednie i aktualne informacje, 

między innymi na temat bezpośredniego 

zagrożenia wystąpieniem szkód, były 

bezpośrednio udostępniane obywatelom i 

Komisji w internecie w formacie otwartym, 

zgodnie z załącznikiem VI do niniejszej 

dyrektywy i art. 7 ust. 4 dyrektywy 

2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady*. W odniesieniu do każdego 

zdarzenia podaje się co najmniej 

informacje wymienione w załączniku VI 

do niniejszej dyrektywy. 

Uzasadnienie 

Celem poprawki jest dopilnowanie, by Komisja miała dostęp do danych w celu wypełnienia 

swojego obowiązku wynikającego z art. 18 ust. 3. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 2 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Artykuł 18 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W oparciu o dane udostępnione 

przez państwa członkowskie na podstawie 

ust. 1 służby Komisji publikują przegląd 

ogólnounijny obejmujący mapy. 

3. W oparciu o dane udostępnione 

przez państwa członkowskie na podstawie 

ust. 1 służby Komisji publikują przegląd 

ogólnounijny obejmujący mapy i 

regularnie, co najmniej raz w roku, go 

aktualizują. 
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Uzasadnienie 

Należy dodać wyraźne odniesienie do obowiązku regularnego aktualizowania przeglądu. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 2 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Artykuł 18 – ustęp 4 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja przeprowadza 

w regularnych odstępach czasu ocenę 

niniejszej dyrektywy. Ocena opiera się 

między innymi na następujących 

elementach: 

4. Nie później niż do dnia 1 stycznia 

2021 r., a następnie przynajmniej co trzy 

lata Komisja przeprowadza ocenę 

niniejszej dyrektywy. Ocena jest 

udostępniana publicznie i opiera się 

między innymi na następujących 

elementach: 

Uzasadnienie 

Należy dodać wyraźne odniesienie do publicznej dostępności oceny. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 2 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) doświadczeniu uzyskanym 

w ramach wdrożenia niniejszej dyrektywy; 

a) doświadczeniu uzyskanym 

w ramach wdrożenia niniejszej dyrektywy, 

a także analizie przemian w państwach 

członkowskich, pod względem 

rzeczywistego przeciwdziałania szkodom 

dla środowiska, w szczególności w 

odniesieniu do wszelkich wypadków szkód 

w środowisku naturalnym 

spowodowanych przez organizmy 

genetycznie zmodyfikowane (GMO), 

stosowania niniejszej dyrektywy do 

gatunków chronionych i siedlisk 
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przyrodniczych, prawa podmiotu 

gospodarczego do ograniczenia swojej 

odpowiedzialności zgodnie z konwencjami 

międzynarodowymi, o których mowa w 

art. 4 ust. 3, oraz w odniesieniu do 

wyłączenia z zakresu stosowania 

niniejszej dyrektywy zanieczyszczeń 

ujętych w instrumentach 

międzynarodowych wymienionych w 

załącznikach IV i V; 

 (Część tej poprawki brzmiąca „a także 

analizie przemian w państwach 

członkowskich” ma zastosowanie w całym 

tekście. jej przyjęcie będzie wymagało 

wprowadzenia zmian w całym 

dokumencie). 

Uzasadnienie 

Dyrektywa w obowiązującym kształcie nakłada na państwa członkowskie wymóg 

sprawozdawczości dotyczącej przemian lub jednostkowych zmian mających wpływ na 

stosowanie przedmiotowych przepisów. W zmienionym tekście zaproponowanym przez 

Komisję analiza ta już się nie pojawia. Aby zapewnić pełną i spójną sprawozdawczość, należy 

zatem wprowadzić tę analizę, przynajmniej jako ogólną zasadę. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 2 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Artykuł 18 – ustęp 4 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) analizie wydarzeń i zmian w 

odpowiednich forach międzynarodowych 

oraz ich wdrożenia w państwach 

członkowskich; 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 2 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a Komisja składa Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

z wyników oceny, o której mowa w ust. 4, 

i w stosownych przypadkach dołącza do 

niego odpowiednie wnioski ustawodawcze. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit 1 –ustęp 3 

Dyrektywa 2004/35/WE 

Załącznik VI – ustęp 7 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) z odnośnymi postępowaniami 

sądowymi; 

 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 –ustęp 2 

Dyrektywa 2007/2/WE 

Artykuł 23 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja przeprowadza w regularnych 

odstępach czasu ocenę niniejszej 

dyrektywy. Ocena opiera się między 

innymi na następujących elementach: 

Nie później niż do dnia 1 stycznia 2021 r., 

a następnie przynajmniej co trzy lata 
Komisja przeprowadza ocenę niniejszej 

dyrektywy i jej wdrożenia. Ocena opiera 

się między innymi na następujących 

elementach: 

Uzasadnienie 

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 23 dyrektywy 2007/2/WE Komisja jest zobowiązana 

przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Należy zatem dodać 

wyraźne odniesienie do publicznej dostępności oceny. 
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Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 –ustęp 2 

Dyrektywa 2007/2/WE 

Artykuł 23 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja składa Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

z wyników oceny, o której mowa w ust. 2, 

i w stosownych przypadkach dołącza do 

niego odpowiednie wnioski ustawodawcze. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – akapit 1 –ustęp 1 

Dyrektywa 2009/147/WE 

Artykuł 12 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie przesyłają 

Komisji co sześć lat, w tym samym czasie, 

co sprawozdanie sporządzane na podstawie 

art. 17 dyrektywy Rady 92/43/EWG*, 

sprawozdanie na temat wykonania 

środków podjętych na podstawie niniejszej 

dyrektywy oraz głównych skutków tych 

środków. Sprawozdanie to zawiera 

w szczególności informacje na temat 

statusu i tendencji w odniesieniu do 

gatunków dzikiego ptactwa chronionych tą 

dyrektywą, zagrożeń i presji dotyczących 

tych gatunków, środków ochrony 

zastosowanych w odniesieniu do tych 

gatunków oraz wkładu sieci obszarów 

specjalnej ochrony w osiągnięcie celów 

określonych w art. 2 niniejszej 

dyrektywy.”; 

1. Państwa członkowskie przesyłają 

Komisji co sześć lat, w tym samym czasie, 

co sprawozdanie sporządzane na podstawie 

art. 17 dyrektywy Rady 92/43/EWG*, 

sprawozdanie na temat wykonania 

środków podjętych na podstawie niniejszej 

dyrektywy oraz głównych skutków tych 

środków. Sprawozdanie to jest podawane 

do wiadomości publicznej i zawiera 

w szczególności informacje na temat 

statusu i tendencji w odniesieniu do 

gatunków dzikiego ptactwa chronionych tą 

dyrektywą, zagrożeń i presji dotyczących 

tych gatunków, środków ochrony 

zastosowanych w odniesieniu do tych 

gatunków oraz wkładu sieci obszarów 

specjalnej ochrony w osiągnięcie celów 

określonych w art. 2 niniejszej 

dyrektywy.”; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 5 – akapit 1 – ustęp 1 a (nowy) 

Dyrektywa 2009/147/WE 

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. dodaje się ust. 1 a: 

 Jednocześnie przedstawiane jest 

sprawozdanie dotyczące aspektu lądowego 

i morskiego na mocy niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – akapit 1 –ustęp 2 

Dyrektywa 2009/147/WE 

Artykuł 12 – ustęp 2 – zdanie 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja, wspomagana przez 

Europejską Agencję Środowiska, co sześć 

lat opracowuje zbiorcze sprawozdanie na 

podstawie informacji określonych w ust. 1. 

2. Komisja, wspomagana przez 

Europejską Agencję Środowiska, co sześć 

lat opracowuje i publikuje zbiorcze 

sprawozdanie na podstawie informacji 

określonych w ust. 1. 

 (Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 

przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia 

zmian w całym dokumencie). 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera a 

Dyrektywa 2010/63/WE 

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia 30 września 2023 r., a następnie 

co pięć lat, państwa członkowskie 

przekazują Komisji informacje dotyczące 

wdrażania niniejszej dyrektywy, 

a w szczególności jej art. 10 ust. 1 oraz 

art. 26, 28, 34, 38, 39, 43 i 46. 

Do dnia 30 września 2023 r., a następnie 

co pięć lat, państwa członkowskie 

niezwłocznie przekazują Komisji 

informacje dotyczące wdrażania niniejszej 

dyrektywy, a w szczególności jej art. 10 

ust. 1 oraz art. 26, 28, 34, 38, 39, 43 i 46. 
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Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera a 

Dyrektywa 2010/63/WE 

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie przedkładają 

i publikują te dane drogą elektroniczną 

w formacie określonym przez Komisję 

zgodnie z ust. 4. 

Państwa członkowskie niezwłocznie 

przedkładają i publikują te dane drogą 

elektroniczną w formacie określonym 

przez Komisję zgodnie z ust. 4. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera a 

Dyrektywa 2010/63/UE 

Artykuł 54 – ustęp 1 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W oparciu o dane przedłożone przez 

państwa członkowskie służby Komisji 

publikują przegląd unijny. 

Nie później niż sześć miesięcy po 

przekazaniu przez państwa członkowskie 

danych, o których mowa w akapicie 

drugim, służby Komisji publikują przegląd 

unijny na podstawie tych danych. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera a 

Dyrektywa 2010/63/UE 

Artykuł 54 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Nie później niż do dnia 1 stycznia 

2021 r., a następnie przynajmniej co trzy 

lata Komisja przeprowadza ocenę 

niniejszej dyrektywy i jej wdrożenia, w 

szczególności na podstawie informacji 

przekazanych przez państwa członkowskie 

zgodnie z art. 54 ust. 1 oraz z 

uwzględnieniem postępów w 

opracowywaniu metod alternatywnych 
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nieobejmujących wykorzystywania 

zwierząt. Komisja składa Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

z wyników tej oceny i w stosownych 

przypadkach dołącza do niego 

odpowiednie wnioski ustawodawcze. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera a 

Dyrektywa 2010/63/WE 

Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie gromadzą i co roku 

podają do wiadomości publicznej 

informacje statystyczne dotyczące 

wykorzystywania zwierząt w procedurach, 

w tym informacje o rzeczywistej 

dotkliwości procedur oraz o pochodzeniu 

i gatunkach zwierząt z rzędu naczelnych 

wykorzystywanych w procedurach. 

Państwa członkowskie gromadzą i bez 

opóźnień co roku podają do wiadomości 

publicznej informacje statystyczne 

dotyczące wykorzystywania zwierząt 

w procedurach, w tym informacje 

o rzeczywistej dotkliwości procedur oraz 

o pochodzeniu i gatunkach zwierząt 

z rzędu naczelnych wykorzystywanych 

w procedurach. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera a 

Dyrektywa 2010/63/WE 

Artykuł 54 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej do dnia 30 września następnego 

roku państwa członkowskie przedkładają 

Komisji te informacje statystyczne drogą 

elektroniczną w formacie nieskróconym 

ustanowionym przez Komisję zgodnie 

z ust. 4. 

Najpóźniej do dnia 30 września następnego 

roku państwa członkowskie przedkładają 

Komisji te informacje statystyczne drogą 

elektroniczną w formacie skróconym i 

nieskróconym ustanowionym przez 

Komisję zgodnie z ust. 4. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 – litera b 
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Dyrektywa 2010/63/UE 

Artykuł 54 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja ustanawia wspólny format 

i zakres informacji na potrzeby 

przedkładania informacji, o których mowa 

w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z procedurą 

regulacyjną, o której mowa w art. 56 

ust. 3.; 

4. Komisja ustanawia wspólny format 

i zakres informacji na potrzeby 

przedkładania informacji, o których mowa 

w ust. 1, 2 i 3, zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 56 ust. 

3. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – akapit 1 – ustęp 2 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/63/UE 

Artykuł 56 – ustęp 3 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 2a. artykuł 56 ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

3. W przypadku odesłania do 

niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 

decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem 

przepisów art. 8 tej decyzji. 

3.  W przypadku odesłania do 

niniejszego ustępu stosuje się art. 5 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011.  

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – akapit 1 –ustęp 1 

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Operator każdego zakładu prowadzącego 

jeden lub więcej spośród rodzajów 

działalności określonych w załączniku I 

z przekroczeniem obowiązujących progów 

wydajności określonych w tym załączniku 

przekazuje drogą elektroniczną 

właściwemu organowi informacje 

niezbędne do identyfikacji zakładu zgodnie 

z formatem, o którym mowa w art. 7 ust. 2, 

chyba że informacje te zostały już 

Operator każdego zakładu prowadzącego 

jeden lub więcej spośród rodzajów 

działalności określonych w załączniku I 

z przekroczeniem obowiązujących progów 

wydajności określonych w tym załączniku 

niezwłocznie przekazuje drogą 

elektroniczną właściwemu organowi 

informacje niezbędne do identyfikacji 

zakładu zgodnie z formatem, o którym 

mowa w art. 7 ust. 2, chyba że informacje 
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udostępnione właściwemu organowi.; te zostały już udostępnione właściwemu 

organowi. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – akapit 1 –ustęp 3 

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 

Artykuł 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. art. 11 otrzymuje brzmienie: skreśla się 

„Artykuł 11  

Poufność  

W każdym przypadku, gdy informacje są 

uznawane przez państwo członkowskie za 

poufne zgodnie z art. 4 dyrektywy 

2003/4/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady*, w sprawozdaniu, o którym mowa 

w art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, 

za dany rok sprawozdawczy wykazuje się 

oddzielnie dla każdego zakładu, jakiego 

rodzaju informacji nie można podać do 

wiadomości publicznej i dlaczego. Powód 

nieujawnienia informacji podaje się do 

wiadomości publicznej. 

 

Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 

2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 

informacji dotyczących środowiska (Dz.U. 

L 41 z 14.2.2003, s. 26).”; 

 

Uzasadnienie 

Rozporządzenie w sprawie europejskiego PRTR jest ważnym aktem unijnego dorobku w 

dziedzinie środowiska ze względu na przepis dotyczących publicznego udostępniania 

informacji na temat wyników osiąganych przez duże przedsiębiorstwa. Dlatego obecne 

brzmienie i stosowanie art. 11 rozporządzenia w obecnym kształcie jest zgodne z celem, jaki 

mu przyświeca, i nie ma potrzeby wprowadzania zmian w odniesieniu do przekazywania 

poufnych danych ani skreślenia art. 16 i 17. 

 

Poprawka  35 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – akapit 1 

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010 

Artykuł 20 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia 30 kwietnia każdego roku 

państwa członkowskie podają do 

wiadomości publicznej i udostępniają 

Komisji informacje na temat stosowania 

niniejszego rozporządzenia w poprzednim 

roku kalendarzowym. Komisja może 

określić w drodze aktów wykonawczych 

format i procedurę udostępniania takich 

informacji przez państwa członkowskie. Te 

akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 18 ust. 2. 

1. Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 

każdego roku państwa członkowskie 

podają do wiadomości publicznej 

i udostępniają Komisji informacje na temat 

stosowania niniejszego rozporządzenia 

w poprzednim roku kalendarzowym. 

Komisja może określić w drodze aktów 

wykonawczych format i procedurę 

udostępniania takich informacji przez 

państwa członkowskie. Te akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 18 ust. 2. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – akapit 1 

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010 

Artykuł 20 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Na podstawie informacji, o których 

mowa w ust. 1, służby Komisji co roku 

udostępniają publicznie przegląd 

ogólnounijny oparty na danych 

przedłożonych przez państwa 

członkowskie.”; Opracowując przegląd, 

służby Komisji uwzględniają postęp 

w zakresie zawierania i funkcjonowania 

FLEGT VPA zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 2173/2005 oraz ich wkład 

w zminimalizowanie obecności nielegalnie 

pozyskanego drewna i pochodzących 

z niego produktów na rynku wewnętrznym. 

2. Na podstawie informacji, o których 

mowa w ust. 1, służby Komisji co roku bez 

opóźnień udostępniają publicznie przegląd 

ogólnounijny oparty na danych 

przedłożonych przez państwa 

członkowskie. Opracowując przegląd, 

służby Komisji uwzględniają postęp 

w zakresie zawierania i funkcjonowania 

FLEGT VPA zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 2173/2005 oraz ich wkład 

w zminimalizowanie obecności nielegalnie 

pozyskanego drewna i pochodzących 

z niego produktów na rynku wewnętrznym. 
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Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – akapit 1 

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do dnia 3 grudnia 2015 r., 

a następnie co sześć lat, Komisja na 

podstawie informacji i doświadczeń 

w zakresie stosowania niniejszego 

rozporządzenia przeprowadza przegląd 

jego funkcjonowania i skuteczności, w tym 

również w zapobieganiu wprowadzania do 

obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub 

pochodzących z niego produktów. 

W szczególności rozważy ona 

konsekwencje administracyjne dla małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz dla zakresu 

produktów. Komisja składa Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

z wyników przeglądu i w stosownych 

przypadkach dołącza do niego 

odpowiednie wnioski ustawodawcze. 

3. Do dnia 3 grudnia 2015 r., 

a następnie co trzy lata, Komisja na 

podstawie informacji i doświadczeń 

w zakresie stosowania niniejszego 

rozporządzenia przeprowadza przegląd 

jego funkcjonowania i skuteczności, w tym 

również w zapobieganiu wprowadzania do 

obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub 

pochodzących z niego produktów. 

W szczególności rozważy ona 

konsekwencje administracyjne dla małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz dla zakresu 

produktów. Komisja składa Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

z wyników przeglądu i w stosownych 

przypadkach dołącza do niego 

odpowiednie wnioski ustawodawcze. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 –ustęp 1 

Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005 

Artykuł 8 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia 30 kwietnia każdego roku 

państwa członkowskie podają do 

wiadomości publicznej i udostępniają 

Komisji informacje na temat stosowania 

niniejszego rozporządzenia w poprzednim 

roku kalendarzowym. 

1. Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 

każdego roku państwa członkowskie 

podają do wiadomości publicznej 

i udostępniają Komisji informacje na temat 

stosowania niniejszego rozporządzenia 

w poprzednim roku kalendarzowym. 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – akapit 1 –ustęp 2 
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Rozporządzenie (WE) nr 2173/2005 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do grudnia 2021 r., a następnie co sześć 

lat, Komisja na podstawie informacji 

i doświadczeń w zakresie stosowania 

niniejszego rozporządzenia przeprowadza 

przegląd jego funkcjonowania 

i skuteczności. Komisja powinna przy tym 

uwzględniać postępy we wdrażaniu 

dobrowolnych umów o partnerstwie. 

Komisja składa Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

z wyników przeglądu i w stosownych 

przypadkach dołącza do niego propozycje 

ulepszenia systemu zezwoleń FLEGT. 

Do grudnia 2021 r., a następnie co trzy 

lata, Komisja na podstawie informacji 

i doświadczeń w zakresie stosowania 

niniejszego rozporządzenia przeprowadza 

przegląd jego funkcjonowania 

i skuteczności. Komisja powinna przy tym 

uwzględniać postępy we wdrażaniu 

dobrowolnych umów o partnerstwie. 

Komisja składa Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 

z wyników przeglądu i w stosownych 

przypadkach dołącza do niego propozycje 

ulepszenia systemu zezwoleń FLEGT. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – akapit 1 –ustęp 1 

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 

Artykuł 15 – ustęp 4 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) Nie naruszając przepisów art. 20, 

na rok przed każdą sesją Konferencji Stron 

Konwencji organy administracyjne państw 

członkowskich przekazują Komisji 

wszystkie informacje odnoszące się do 

odpowiedniego poprzedniego okresu, 

wymagane do opracowania sprawozdań, 

o których mowa w art. VIII.7 lit. b) 

Konwencji, a także równoważne 

informacje dotyczące przepisów 

niniejszego rozporządzenia, które 

wykraczają poza zakres stosowania 

Konwencji. Komisja określa informacje, 

które mają być przekazywane, oraz formę, 

w jakiej będą one przedstawiane, zgodnie 

z procedurą regulacyjną, o której mowa 

w art. 18 ust. 2. 

c) Nie naruszając przepisów art. 20, 

na rok przed każdą sesją Konferencji Stron 

Konwencji organy administracyjne państw 

członkowskich przekazują Komisji 

wszystkie informacje odnoszące się do 

odpowiedniego poprzedniego okresu, 

wymagane do opracowania sprawozdań, 

o których mowa w art. VIII.7 lit. b) 

Konwencji, a także równoważne 

informacje dotyczące przepisów 

niniejszego rozporządzenia, które 

wykraczają poza zakres stosowania 

Konwencji. Komisja określa informacje, 

które mają być przekazywane, oraz formę, 

w jakiej będą one przedstawiane, zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 18 ust. 2. 
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Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 

Artykuł 18 – ustęp 2 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 1a. art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2.  W przypadku odniesienia się do 

niniejszego artykułu – art. 5 i 7 decyzji 

1999/468/WE (1) stosuje się z uwagi na 

przepisy zawarte w jej art. 8. 

2.  W przypadku odesłania do 

niniejszego artykułu stosuje się art. 5 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011. 

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 

1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. 

W kwestii zadań Komitetu określonych w 

art. 19 pkt 1 i 2, o ile w czasie wygaśnięcia 

okresu trzymiesięcznego od przekazania 

do Rady, Rada nie powzięła żadnych 

działań, proponowane środki zostają 

przyjęte przez Komisję. 
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