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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady 
ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2017)0085),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 291 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0034/2017),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji 
Transportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw 
Konstytucyjnych,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0000/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) System ustanowiony na mocy (2) System ustanowiony na mocy 
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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.

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. Główne 
elementy tego systemu mogą zatem 
funkcjonować w dalszym ciągu w formie 
niezmienionej. Jednakże wniesienie do 
niego pewnych ukierunkowanych zmian 
dotyczących konkretnych aspektów 
procedury na szczeblu komitetu 
odwoławczego wydaje się uzasadnione. 
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. Innym celem 
uzasadniającym wprowadzenie zmian jest 
podniesienie świadomości obywateli na 
temat procedur związanych z aktami 
wykonawczymi. Aby zwiększyć zaufanie 
do unijnych instytucji, konieczne jest nie 
tylko informowanie obywateli o 
podejmowanych decyzjach, ale także 
wyjaśnianie powodów tych decyzji.

Or. en

Poprawka 2

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 

(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 
wystarczająco wysoki poziom polityczny, 
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przeprowadzenie debaty politycznej. Aby 
organizacja takiego kolejnego posiedzenia 
była możliwa, należy przedłużyć termin, 
jakim dysponuje komitet odwoławczy na 
wydanie opinii.

np. 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.

Or. en

Poprawka 3

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, aby ta wskazała 
swoje stanowisko i orientację w 
odniesieniu do szerszych skutków braku 
opinii, w tym instytucjonalnych, prawnych, 
politycznych i międzynarodowych; 
Komisja powinna także informować o tym 
Parlament Europejski. 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. 
Stanowisko zajęte przez Radę powinno 
także być przedstawiane Parlamentowi 
Europejskiemu bez zbędnej zwłoki.

Or. en

Poprawka 4

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 

(11) Należy zwiększyć przejrzystość 
głosowania przedstawicieli państw 
członkowskich podczas całej procedury 
doradczej i procedury sprawdzającej i 
upublicznić sposób głosowania 
poszczególnych przedstawicieli państw 
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przedstawicieli państw członkowskich. członkowskich.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby zwiększyć widoczność i 
podnieść świadomość obywateli, 
przedstawiciele państw członkowskich 
powinni uzasadniać, dlaczego głosują w 
dany sposób.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Należy dodatkowo zwiększyć 
dostępność rejestru i, aby zwiększyć 
przejrzystość, należy wprowadzić zmiany 
w jego treści. Poprawa funkcji 
wyszukiwania w rejestrze byłaby 
zasadniczym elementem tego procesu.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 6

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. 

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 wystarczająco wysokim 
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W takich sytuacjach komitet odwoławczy 
wydaje opinię w ciągu trzech miesięcy od 
pierwszego przekazania sprawy.

szczeblu politycznym, np. ministerialnym. 
W takich sytuacjach komitet odwoławczy 
wydaje opinię w ciągu trzech miesięcy od 
pierwszego przekazania sprawy.

Or. en

Poprawka 8

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

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 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 bez zbędnej zwłoki informuje o 
tym Parlament Europejski. Komisja 
uwzględnia stanowisko wyrażone przez 
Radę w ciągu trzech miesięcy od daty 
przekazania sprawy. W uzasadnionych 
przypadkach Komisja może, odsyłając 
sprawę, wskazać krótszy termin. 
Stanowisko zajęte przez Radę jest bez 
zbędnej zwłoki przedstawiane również 
Parlamentowi Europejskiemu.

Or. en

Poprawka 9

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 

e) wyniki głosowania, w tym głosy 
wyrażone przez przedstawicieli każdego 
państwa członkowskiego wraz z 



PE646.995v01-00 10/12 PR\1197916PL.docx

PL

państwa członkowskiego; uzasadnieniem oraz głosy wstrzymujące 
się;

Or. en

Poprawka 10

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

Tekst obowiązujący Poprawka

aa) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Parlament Europejski i Rada mają 
dostęp do informacji, o których mowa w 
ust. 1, zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami.

„3. Parlament Europejski i Rada mają 
dostęp do informacji, o których mowa w 
ust. 1, bez zbędnej zwłoki.”

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (UE) nr 182/2011
Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a. W celu zapewnienia większej 
przejrzystości Komisja zadba, aby funkcje 
wyszukiwania w rejestrze umożliwiały 
wyszukiwanie według obszaru polityki.”

Or. en



PR\1197916PL.docx 11/12 PE646.995v01-00

PL

UZASADNIENIE

Dnia 14 lutego 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek (COM(2017)85final) 
mający na celu zreformowanie unijnej procedury komitetowej (rozporządzenie (UE) nr 
182/2011). Reforma ma zapewnić większą przejrzystość i rozliczalność w odniesieniu do 
wdrażania unijnego prawa w niektórych wysoce spornych obszarach polityki dzięki takim 
środkom, jak:

 zmiana zasad głosowania na ostatnim etapie procedury komitetowej (tzw. komitet 
odwoławczy), aby jedynie głosy za danym aktem prawnym albo przeciw niemu były 
brane pod uwagę. Ma to ograniczyć wykorzystywanie wstrzymywania się od głosu 
oraz liczbę sytuacji, kiedy komitet nie jest w stanie zająć stanowiska, w związku z 
czym Komisja musi działać bez wyraźnego mandatu ze strony państw członkowskich;

 zaangażowanie ministerstw krajowych dzięki umożliwieniu Komisji powtórnego 
zwrócenia się do komitetu odwoławczego na szczeblu ministerialnym, jeżeli eksperci 
krajowi nie zajmą stanowiska;

 zwiększenie przejrzystości głosowania na szczeblu komitetu odwoławczego;

 zapewnienie wkładu o charakterze politycznym dzięki umożliwieniu Komisji 
wystąpienia do Rady Ministrów o opinię w sprawie danej kwestii, jeżeli komitet 
odwoławczy nie może zająć stanowiska.

Ogólnie sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, ale chciałby również 
podkreślić, że w większości przypadków obecny system działa właściwie, tak więc wniosek 
Komisji dotyczy jedynie niewielkiej, aczkolwiek wrażliwej części przypadków 
przedstawianych komisjom. 

Niemniej jednak ostatnie doświadczenia pokazują, że obecny mechanizm można ulepszyć, 
aby zwiększyć pewność i przejrzystość procedury. Ochrona środowiska, ale także inne 
podstawowe kwestie, takie jak zdrowie czy bezpieczeństwo żywności to kluczowe obszary, w 
których państwa członkowskie powinny pokazać polityczną odpowiedzialność i muszą 
działać bardziej przejrzyście, aby obywatele byli świadomi nie tylko podejmowanych decyzji, 
ale również ich powodów. 

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej 
otwarty i zbliżony do obywatela (art. 10 ust. 3 TUE). Instytucje UE mają na celu 
propagowanie europejskich wartości, realizację celów Unii, służenie jej interesom, interesom 
jej obywateli oraz interesom państw członkowskich, jak również zapewnianie spójności, 
skuteczności i ciągłości jej polityk oraz działań (art. 13 TUE). Unia Europejska opiera się na 
podstawowej zasadzie poszanowania prawa, której przejrzystość jest głównym elementem i 
której muszą bronić przede wszystkim instytucje.

Musimy podejmować działania, aby aktywnie zwiększać przejrzystość i rozliczalność, a tym 
samym utrzymać i zwiększyć zaufanie obywateli europejskich do działań instytucji UE, 
zwłaszcza zaś do procedury komitetowej.
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Celem sprawozdawcy jest ulepszenie systemu w tym względzie. Dlatego też proponuje on 
poniższe elementy, z uwzględnieniem również stanowisk zajętych przez komisje 
opiniodawcze Parlamentu Europejskiego.

– Istnieje ogólna potrzeba podniesienia świadomości obywateli na temat procedur 
związanych z aktami wykonawczymi. Aby zwiększyć zaufanie do unijnych instytucji, 
konieczne jest nie tylko informowanie obywateli o podejmowanych decyzjach, ale 
także wyjaśnianie powodów tych decyzji.

– W tym celu państwa członkowskie muszą uzasadniać swoje głosowania – za, przeciw 
lub wstrzymanie się od głosu – niezależnie od wyników głosowania.

– W przypadku braku stanowiska przewodniczący komitetu odwoławczego powinien 
zwoływać jego kolejne posiedzenia na wystarczająco wysokim szczeblu politycznym, 
np. ministerialnym. Regulamin wewnętrzny komitetu odwoławczego już przewiduje 
możliwość zwołania posiedzenia komitetu na szczeblu ministerialnym (art. 1 ust. 5 
akapit drugi). Ponadto ta poprawka jest również zgodna z art. 5 regulaminu 
wewnętrznego komitetu odwoławczego.

– Konieczne jest zwiększenie dostępności rejestru dokumentów procedury komitetowej 
oraz nanoszenie zmian w jego treści, co pozwoli obywatelom zapoznawać się nie 
tylko z formalnymi aspektami procedury, ale także z powodami decyzji 
poszczególnych państw członkowskich. Poprawa funkcji wyszukiwania w rejestrze 
ma w tym względzie zasadnicze znaczenie.

– Sprawą najwyższej wagi jest dopilnowanie, aby Parlament Europejski był 
informowany o każdym przypadku zwracania się przez Komisję z daną sprawą do 
Rady Ministrów o opinię z powodu braku jasnego stanowiska komitetu 
odwoławczego. Parlament Europejski powinien być także informowany o 
politycznym wkładzie Rady Ministrów.

Jednym z ważnych elementów wytycznych politycznych na lata 2019–2024 przyjętych przez 
nowo wybraną Komisję Europejską jest zadbanie o większą przejrzystość funkcjonowania 
instytucji, aby zwiększyć zaufanie obywateli do Unii. Sprawozdawca pragnie wyrazić ufność, 
że w tym duchu Komisja będzie w stanie spowodować postępy w Radzie w odniesieniu do 
tego wniosku dotyczącego rozporządzenia.


