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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zakresu procedury współdecyzji i objęcie nią 
wspólnej polityki rolnej (WPR);

2. wyraża przekonanie, że wprowadzenie zwykłej procedury ustawodawczej, tj. 
współdecyzji, dla obszaru WPR poprawia odpowiedzialność demokratyczną Unii 
Europejskiej, ponieważ reprezentujący obywateli Unii Parlament będzie w równym 
stopniu tworzył prawo, co reprezentująca państwa członkowskie Rada;

3. podkreśla, że Parlament jest jedynym demokratycznie wybranym przedstawicielem 
obywateli Unii;

4. jest zdania, że przepisy dotyczące rolnictwa wymagają rozszerzenia celem uwzględnienia 
bieżącej sytuacji; podkreśla ponadto, że nadal trzeba traktować produkcję żywności jako 
zadanie o priorytetowym znaczeniu z myślą o zabezpieczeniu podaży żywności w 
świecie, nie tracąc z pola widzenia problemów związanych z bezpieczeństwem dostaw 
energii i z ochroną środowiska;

5. podkreśla, że Parlament musi zapewnić zapisanie w aktach prawnych przepisów 
koniecznych do osiągnięcia celów WPR, tak by nie pozostawiono ich aktom, które 
przyjmuje wyłącznie Rada lub Komisja w ramach jej uprawnień dotyczących aktów 
delegowanych i aktów wykonawczych;

6. podkreśla, że bieżące ustawodawstwo Rady przyjęte zgodnie z art. 36 i 37 traktatu WE 
będzie objęte nowym art. 37 ust. 2, tzn. procedurą współdecyzji; odnosi się to w 
szczególności do czterech głównych tekstów horyzontalnych w obszarze rolnictwa 
(wspólna organizacja rynków, rozporządzenie w sprawie płatności bezpośrednich, 
rozporządzenie w sprawie rozwoju obszarów wiejskich oraz finansowanie WPR); zwraca 
uwagę ponadto, że przepisy prawne w zakresie jakości, upraw ekologicznych i promocji 
również będą objęte zakresem art. 37 ust.2;

7. wyraża przekonanie, że art. 37 ust. 3 nie oznacza sam w sobie niezależnych uprawnień; 
podkreśla, że akt przyjęty w ramach procedury współdecyzji w oparciu o art. 37 ust. 2 
jest konieczny, aby stanowić czy i w jaki sposób Rada może korzystać ze swoich 
uprawnień na mocy art. 37 ust. 3;

8. apeluje o uniemożliwienie samodzielnego przyjmowania przez Radę środków 
określonych w art. 37 ust. 3 bez zasięgania opinii Parlamentu;

9. wyraża przekonanie, że żaden istniejący akt Rady nie mógłby zostać przyjęty w oparciu o 
art. 37 ust 3, oraz w związku z tym uznaje zakres i możliwe zastosowania tego ustępu za 
nieprawomocne jako ogólna podstawa aktów legislacyjnych;
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10. zauważa, że procedura komitologii przyjęta na podstawie art. 202 traktatu WE zostanie 
uchylona; podkreśla kluczową rolę, jaką Parlament musi odegrać w odniesieniu do 
art. 249 C przy określaniu nowych ram komitologii (tzn. poprzez przyjęcie aktów 
zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą), w szczególności w odniesieniu do roli 
komitetów w obszarze rolnictwa; podkreśla zatem potrzebę zapewnienia reprezentacji 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w negocjacjach międzyinstytucjonalnych, podczas 
których zostaną sformułowane nowe ramy procedury komitologii;

11. podkreśla, że wyspecjalizowane komisje Parlamentu powinny zostać odpowiednio 
zaangażowane w trwające dyskusje na temat przyszłego systemu komitologii w ramach 
traktatu lizbońskiego w celu ułatwienia płynnego przejścia z obecnego systemu na 
przyszłe rozwiązania; uważa, że trzeba zapewnić kontrolę parlamentarną nad aktami 
przyjmowanymi na mocy upoważnienia i nad środkami wykonawczymi;

12. podkreśla konieczność zacieśnienia stosunków oraz ustanowienia bardziej intensywnego 
i systematycznego dialogu z parlamentami krajowymi z uwagi na fakt, że traktat 
lizboński wprowadza w art. 3b ust 3 kontrolę zgodności, przeprowadzaną przez 
parlamenty krajowe w oparciu o zasadę pomocniczości;

13. podkreśla, że traktat lizboński będzie mieć zastosowanie do wszystkich wniosków 
legislacyjnych zainicjowanych w czasie jego wejścia w życie.
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