
DECYZJA RADY

z dnia 17 lipca 2006 r.

zmieniająca decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych
przyznanych Komisji

(2006/512/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 202 tiret trzecie,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada przyjęła decyzję 1999/468/WE z dnia 28 czerwca
1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (2). Decyzja ta prze-
widziała określoną liczbę sposobów wykonywania takich
uprawnień.

(2) Należy zmienić tę decyzję tak, by wprowadzić do niej
nowy sposób wykonywania uprawnień wykonawczych,
procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą, który umoż-
liwi prawodawcy wyrażenie sprzeciwu wobec przyjęcia
projektowanych środków, jeżeli wskaże on, że wykra-
czają one poza uprawnienia wykonawcze przewidziane
w akcie podstawowym lub że nie odpowiadają celowi lub
treści aktu podstawowego, lub że naruszają zasadę
pomocniczości lub zasadę proporcjonalności.

(3) W dziedzinie środków o zasięgu ogólnym mających na
celu zmianę innych niż istotne elementów aktu przyję-
tego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu,
w tym poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów
lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów,
należy przestrzegać procedury regulacyjnej połączonej
z kontrolą.

(4) Jednocześnie należy zapewnić sprawniejsze informowanie
Parlamentu Europejskiego o pracach komitetów,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W decyzji 1999/468/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) Na końcu motywu 5 dodaje się sformułowanie:
„, z wyjątkiem kryteriów dotyczących procedury regulacyjnej
połączonej z kontrolą.”.

2) Po motywie 7 dodaje się nowy motyw 7a w brzmieniu:

„(7a) W dziedzinie środków o ogólnym zasięgu mających
na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu
przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251
Traktatu, w tym wykreślenie niektórych z tych
elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne
elementów, należy przestrzegać procedury regula-
cyjnej połączonej z kontrolą. Procedura ta powinna
umożliwić obu organom władzy prawodawczej prze-
prowadzenie kontroli przed przyjęciem takich
środków. Istotne elementy aktu prawnego mogą
być zmienione jedynie przez prawodawcę na
podstawie Traktatu.”.

3) Motyw 10 otrzymuje brzmienie:

„(10) Trzecim celem niniejszej decyzji jest sprawniejsze
informowanie Parlamentu Europejskiego poprzez
zapewnienie, by Komisja informowała Parlament
Europejski regularnie o pracach komitetów, przeka-
zywała mu dokumenty związane z ich pracami
i informowała za każdym razem, kiedy przekazuje
Radzie rozwiązania lub propozycje rozwiązań,
które należy przyjąć. Szczególna uwaga skierowana
zostanie na informowanie Parlamentu Europejskiego
o pracach komitetów w ramach procedury regula-
cyjnej połączonej z kontrolą, w celu zapewnienia
możliwości podjęcia decyzji przez Parlament Euro-
pejski w przewidzianym terminie.”.

4) W ostatnim wierszu w art. 1 po „5” dodaje się „, 5a”.
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(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.



5) W art. 2:

a) na początku akapitu pierwszego dodaje się sformuło-
wanie „1. Bez uszczerbku dla ust. 2,”;

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Jeżeli akt podstawowy przyjęty zgodnie
z procedurą określoną w art. 251 Traktatu przewiduje
przyjęcie środków o ogólnym zasięgu mających na celu
zmianę innych niż istotne elementów tego aktu, w tym
wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie
nowych, innych niż istotne elementów, środki te są przy-
jmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą.”.

6) W art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2 po „ust. 2” dodaje się „i 4”.

7) Po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Artykuł 5a

Procedura regulacyjna połączona z kontrolą

1. Komisję wspomaga komitet ds. regulacji połączonej
z kontrolą złożony z przedstawicieli państw członkowskich,
któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji.

2. Przedstawiciel Komisji przedstawia komitetowi projekt
środków, które należy podjąć. Komitet przedstawia swoją
opinię w sprawie projektu w terminie wyznaczonym przez
przewodniczącego, zależnie od pilności danej sprawy. Opinia
jest przyjmowana większością określoną w art. 205 ust. 2
i 4 Traktatu w odniesieniu do decyzji, które Rada przyjmuje
na wniosek Komisji. W głosowaniach komitetu głosy przed-
stawicieli państw członkowskich są ważone w sposób okreś-
lony w tym artykule. Przewodniczący nie głosuje.

3. Jeżeli środki przewidziane przez Komisję są zgodne
z opinią komitetu, zastosowanie ma następująca procedura:

a) Komisja niezwłocznie przedkłada projekt środków Parla-
mentowi Europejskiemu i Radzie do kontroli;

b) Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów
swoich członków, lub Rada, stanowiąc większością
kwalifikowaną, mogą sprzeciwić się przyjęciu danego
projektu przez Komisję i jako uzasadnienie swojego
sprzeciwu wskazać, że projekt środków przedłożony
przez Komisję wykracza poza uprawnienia wykonawcze
przewidziane w akcie podstawowym lub że projekt ten
nie odpowiada celowi lub treści aktu podstawowego, lub
że narusza zasadę pomocniczości lub zasadę proporcjo-
nalności;

c) jeżeli w terminie trzech miesięcy od otrzymania danego
projektu Parlament Europejski lub Rada wyrażą sprzeciw
wobec projektu środków, Komisja środków tych nie
przyjmuje. W takim przypadku Komisja może przed-
łożyć komitetowi zmieniony projekt środków lub przed-
stawić wniosek legislacyjny na podstawie Traktatu;

d) jeżeli w momencie upływu tego terminu Parlament Euro-
pejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec projektu
środków, Komisja środki te przyjmuje.

4. Jeżeli środki przewidziane przez Komisję nie są zgodne
z opinią komitetu lub jeżeli opinia nie została przedsta-
wiona, zastosowanie ma procedura następująca:

a) Komisja niezwłocznie przedkłada Radzie wniosek
w sprawie środków, które należy podjąć, przekazując
go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu;

b) Rada stanowi w sprawie tego wniosku większością kwali-
fikowaną w terminie dwóch miesięcy od otrzymania
wniosku;

c) jeżeli w tym terminie Rada sprzeciwi się większością
kwalifikowaną proponowanym środkom, nie zostają
one przyjęte. W takim przypadku Komisja może przed-
łożyć Radzie zmieniony wniosek lub przedstawić
wniosek legislacyjny na podstawie Traktatu;

d) jeżeli Rada postanowi przyjąć proponowane środki,
przedkłada je niezwłocznie Parlamentowi Europejskiemu.
Jeżeli Rada nie podejmie decyzji we wspomnianym
terminie dwóch miesięcy, Komisja niezwłocznie przed-
kłada te środki Parlamentowi Europejskiemu;
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e) Parlament Europejski, stanowiąc większością głosów
swoich członków w terminie czterech miesięcy od
dnia, w którym wniosek został mu przekazany zgodnie
z lit. a), może sprzeciwić się przyjęciu danych środków
i jako uzasadnienie swojego sprzeciwu wskazać, że
zaproponowane środki wykraczają poza uprawnienia
wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym lub
że srodki te nie odpowiadają celowi lub treści aktu
podstawowego, lub też że naruszają zasadę pomocni-
czości lub zasadę proporcjonalności;

f) jeżeli w tym terminie Parlament Europejski sprzeciwi się
proponowanym środkom, nie zostają one przyjęte.
W takim przypadku Komisja może przedłożyć komite-
towi zmieniony projekt środków lub przedstawić
wniosek legislacyjny na podstawie Traktatu;

g) jeżeli w momencie upływu tego terminu Parlament Euro-
pejski nie wyrazi sprzeciwu wobec proponowanych
środków, środki te zostają przyjęte przez Radę lub
Komisję, w zależności od przypadku.

5. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 i 4, w akcie podsta-
wowym, w należycie uzasadnionych wyjątkowych przypad-
kach, może być przewidziane, że:

a) terminy określone w ust. 3 lit. c), ust. 4 lit. b) i ust. 4
lit. e) ulegają przedłużeniu o jeden miesiąc, jeżeli jest to
uzasadnione ze względu na złożony charakterem
środków; lub

b) terminy określone w ust. 3 lit. c), ust. 4 lit. b) i ust. 4
lit. e) ulegają skróceniu, jeżeli jest to uzasadnione wzglę-
dami sprawnego postępowania.

6. W akcie podstawowym może być przewidziane,
że w przypadku gdy ze względu na niezmiernie pilny
charakter sprawy nie można zachować terminów procedury
regulacyjnej połączonej z kontrolą, o których mowa
w ust. 3, 4 i 5, zastosowanie ma procedura następująca:

a) jeżeli środki przewidziane przez Komisję są zgodne
z opinią komitetu, Komisja przyjmuje te środki, a one

same zostają natychmiast wprowadzone w życie.
Komisja bezzwłocznie przekazuje informację o nich
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;

b) w terminie jednego miesiąca po otrzymaniu wspom-
nianej informacji Parlament Europejski, stanowiąc więk-
szością głosów swoich członków, lub Rada, stanowiąc
większością kwalifikowaną, mogą wyrazić sprzeciw
wobec środków przyjętych przez Komisję i jako uzasad-
nienie swojego sprzeciwu wskazać, że środki te wykra-
czają poza uprawnienia wykonawcze przewidziane
w akcie podstawowym lub że środki nie odpowiadają
celowi lub treści aktu podstawowego, lub też że naru-
szają zasadę pomocniczości lub zasadę proporcjonal-
ności;

c) w sytuacji, gdy Parlament Europejski lub Rada wyrażą
sprzeciw, Komisja uchyla te środki. Może ona jednak
tymczasowo utrzymać te środki w mocy, jeżeli jest to
uzasadnione względami ochrony zdrowia, bezpieczeń-
stwa lub środowiska. W takim przypadku Komisja przed-
stawia komitetowi zmieniony projekt środków lub
wniosek legislacyjny na podstawie Traktatu. Tymczasowe
środki pozostają w mocy, dopóki nie zostaną zastąpione
aktem przyjętym ostatecznie.”.

8) W art. 7 ust. 3 na końcu zdania pierwszego dodaje się
sformułowanie:

„w sposób zapewniający przejrzysty obieg dokumentów
i pozwalający zidentyfikować przekazane informacje oraz
poszczególne etapy procedury.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna następnego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lipca 2006 r.

W imieniu Rady
E. TUOMIOJA

Przewodniczący
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