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Parlament Europejski, 

— uwzględniając decyzję Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykony
wania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji ( 1 ), zmienioną decyzją 2006/512/WE ( 2 ) (zwaną 
dalej „decyzją w sprawie komitologii”), 

— uwzględniając oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie decyzji Rady z dnia 
17 lipca 2006 r. zmieniającej decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji (2006/512/WE) ( 3 ), 

— uwzględniając zawarte przez Parlament Europejski i Komisję porozumienie międzyinstytucjonalne 
w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wyko
nywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE ( 4 ), 

— uwzględniając art. 192 ust. 2 oraz art. 202 Traktatu WE, uwzględniając art. 290 i 291 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając deklarację odnoszącą się do artykułów 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, 

— uwzględniając swoją decyzję z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zawarcia przez Parlament Europejski 
i Komisję porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji 
Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE ( 5 ), 

— uwzględniając art. 39 oraz art. 45 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0345/2008), 

A. mając na uwadze, że w trosce o jakość prawodawstwa coraz wyraźniejsza staje się potrzeba przenie
sienia na Komisję opracowywania innych niż istotne i bardziej technicznych aspektów prawodawstwa, 
jak również szybkiego wprowadzania zmian do niego w odpowiedzi na postęp technologiczny i zmiany 
gospodarcze; mając na uwadze, że należy ułatwić takie przeniesienie uprawnień poprzez wyposażenie 
władz prawodawczych w instytucjonalne narzędzia umożliwiające kontrolę nad wykonywaniem tego 
rodzaju uprawnień, 

B. mając na uwadze, ze dotychczas jedynie art. 202 Traktatu WE dawał władzom prawodawczym Unii 
możliwość takiego przeniesienia uprawnień; mając na uwadze, że zastosowanie tego przepisu nie 
przynosiło pożądanych skutków, gdyż odnosi się on do uprawnień wykonawczych Komisji 
i procedur kontrolnych, którym te uprawnienia podlegają, a o których decyduje Rada w drodze jedno
myślnego głosowania, jedynie po konsultacji z Parlamentem; mając na uwadze, że te procedury 
kontrolne opierają się zasadniczo na działaniach komitetów złożonych z urzędników służby publicznej 
państw członkowskich oraz że Parlament był wykluczony z wszelkich procedur tego rodzaju do 
momentu przyjęcia decyzji Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. zmienionej decyzją 2006/512/WE,
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C. mając na uwadze, że art. 2 ust. 2 decyzji w sprawie komitologii wprowadza środki, o których mowa 
w sytuacji, gdy podstawowy akt prawny przyjęty zgodnie z procedurą współdecyzji przewiduje środki 
o zasięgu ogólnym służące zmianie innych niż istotne elementów tego aktu, między innymi poprzez 
wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów; mając na 
uwadze, że określenie, oddzielnie dla każdego przypadku, które elementy każdego aktu prawnego mają 
zostać uznane za istotne, należy do władz prawodawczych Unii, przy czym elementy te można zmienić 
jedynie w drodze procedury legislacyjnej, 

D. mając na uwadze, że na mocy decyzji w sprawie komitologii tzw. „quasi-prawodawcze” środki podlegają 
procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą, w ramach której Parlament w pełni uczestniczy 
w kontroli tych środków i może sprzeciwiać się projektom środków przedstawianym przez Komisję, 
jeśli wykraczają one poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym, lub projektom 
niezgodnym z celem lub treścią podstawowego aktu bądź z zasadami pomocniczości 
i proporcjonalności, 

E. mając na uwadze, że nowa procedura gwarantuje kontrolę demokratyczną nad wykonywaniem środków, 
które mają charakter quasi-prawodawczy, przez zrównanie pozycji obydwu ramion władzy prawodaw
czej, Parlamentu i Rady, a tym samym prowadzi do rozwiązania problemu jednego z najpoważniejszych 
aspektów deficytu demokratycznego w Unii; mając na uwadze, że decyzja w sprawie komitologii 
umożliwia przeniesienie do zakresu kompetencji Komisji najbardziej technicznych aspektów prawodaw
stwa i dokonywanych w nim zmian, jednocześnie zapewniając władzom prawodawczym możliwość 
skupienia się na istotnych aspektach i poprawianiu jakości prawa wspólnotowego, 

F. mając na uwadze, że nowa procedura regulacyjna połączona z kontrolą nie jest opcjonalna, lecz 
obowiązkowa, gdy środki wykonawcze posiadają cechy określone w art. 2 ust. 2 decyzji w sprawie 
komitologii, 

G. mając na uwadze, że dorobek prawny Wspólnoty nie został jeszcze w pełni dostosowany do decyzji 
w sprawie komitologii, ponieważ wciąż istnieją instrumenty prawne przewidujące środki wykonawcze, 
do których zastosowanie powinna mieć nowa procedura regulacyjna połączona z kontrolą, 

H. mając na uwadze, że nie tylko środki objęte dotychczas procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, ale 
także niektóre środki podlegające procedurze konsultacyjnej i procedurze zarządzania mogą spełniać 
wymogi art. 2 ust. 2 decyzji w sprawie komitologii, 

I. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony wprowadza hierarchię norm i tworzy pojęcie „akt delegowany”, 
w przypadku gdy „akt prawodawczy […] przekaz[uje] Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
o charakterze nieprawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne 
niż istotne, elementy aktu prawodawczego”; mając na uwadze, że Traktat z Lizbony wprowadza też 
nowe podejście do aktów wykonawczych oraz przewiduje w szczególności, że rozporządzenie ustana
wiające mechanizmy kontrolne dla państw członkowskich nad aktami wykonawczymi przyjęte będzie 
w ramach procedury współdecyzji między Parlamentem i Radą, 

J. mając na uwadze, że wykonanie odpowiednich postanowień Traktatu z Lizbony wymagać będzie 
intensywnego i złożonego procesu negocjacji międzyinstytucjonalnych oraz że w związku z tym trwa
jący obecnie proces dostosowywania powinien zostać jak najszybciej zakończony, a w każdym razie 
przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego, 

K. mając na uwadze, że w razie wejścia w życie Traktatu z Lizbony konieczne będzie przejście do nowego 
i bardziej złożonego procesu dostosowywania dorobku prawnego do postanowień art. 290 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie przekazywania uprawnień dotyczących prawodawstwa; 
mając na uwadze, że pomimo podobieństwa pojęcia „akt delegowany” zawartej w Traktacie z Lizbony 
do pojęcia środków „quasi-prawodawczych” zawartego w decyzji w sprawie komitologii, te dwa pojęcia 
nie są identyczne, a systemy proceduralne przewidziane w tych dwóch aktach całkowicie się od siebie 
różnią; nie można zatem uznać obecnego procesu dostosowywania za dokładny wzór do stosowania 
w przyszłości, 

L. mając na uwadze, że z tych samych przyczyn nie można uznać wyników obecnie trwającego dostoso
wywania poszczególnych aktów prawodawczych za wzór na przyszłość,
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M. mając na uwadze, że wydaje się przydatne, by instytucje osiągnęły porozumienie co do standardowego 
przeniesienia aktów delegowanych, które Komisja będzie regularnie uwzględniać w projektach aktów 
prawodawczych, władze prawodawcze będą jednak dysponować swobodą zmieniania tego porozu
mienia; mając na uwadze potrzebę przyjęcia w ramach procedury współdecyzji rozporządzenia ustana
wiającego mechanizmy kontrolne dla państw członkowskich nad aktami wykonawczymi zgodnie z art. 
291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

1. zwraca się do Komisji o przekazanie Parlamentowi, na mocy odpowiednich artykułów Traktatu WE, 
wniosków legislacyjnych w celu ostatecznego zakończenia dostosowywania aktów prawnych do nowej 
decyzji w sprawie komitologii; wzywa do sporządzenia tych wniosków z uwzględnieniem debat między
instytucjonalnych i do zajęcia się w szczególności aktami prawodawczymi, których wykaz znajduje się 
w załączniku do niniejszej rezolucji; 

2. wzywa Komisję, żeby złożyła odpowiednie wnioski legislacyjne w celu dostosowania pozostałych 
aktów prawnych do decyzji w sprawie komitologii, w szczególności aktów wymienionych w załączniku 
do niniejszej rezolucji; 

3. w przypadku niezakończenia obecnych procedur dostosowawczych przed wejściem w życie Traktatu 
z Lizbony zwraca się do Komisji o złożenie odpowiednich wniosków legislacyjnych koniecznych do 
dostosowania aktów prawnych, których dotychczas nie dostosowano do nowego systemu przewidzianego 
w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

4. wzywa Komisję, by tak czy inaczej złożyła po wejściu w życie Traktatu z Lizbony odpowiednie 
wnioski legislacyjne potrzebne do dostosowania ogółu dorobku prawnego Wspólnoty do tego nowego 
systemu; 

5. zwraca się do Komisji o niezwłoczne złożenie projektu wniosku legislacyjnego w sprawie rozporzą
dzenia ustanawiającego z wyprzedzeniem przepisy i ogólne zasady dotyczące mechanizmu kontroli dla 
państw członkowskich nad wykorzystaniem uprawnień wykonawczych przez Komisję, zgodnie z art. 291 
ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

6. zwraca się o udzielenie samemu Parlamentowi Europejskiemu dodatkowych środków na wszelkie 
procedury komitologii nie tylko w obecnym okresie przejściowym, lecz również w przygotowaniu na 
ewentualne wejście w życie Traktatu z Lizbony, tak żeby zagwarantować, że każda procedura komitologii 
między trzema instytucjami będzie przebiegała należycie; 

7. uznaje, że powyższe wnioski zgodne są z zasadą pomocniczości oraz prawami podstawowymi 
obywateli; 

8. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, wraz z załączonym 
wykazem, Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI: 
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU 

Parlament zwraca się do Komisji o przedstawienie odpowiednich wniosków legislacyjnych w celu dostoso
wania pozostałych aktów prawnych do decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. zmienionej 
decyzją 2006/512/WE, w szczególności: 

— dyrektywy 2000/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 kwietnia 2000 r. zmieniającej 
dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel 
wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną ( 1 );
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— dyrektywy 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie środków 
stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników napędzających 
ciągniki rolnicze lub leśne i zmieniającej dyrektywę Rady 74/150/EWG ( 1 ); 

— rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustana
wiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów 
z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 ( 2 ); 

— dyrektywy 2001/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniającej 
dyrektywę Rady 92/23/EWG odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich 
instalowania ( 3 ); 

— dyrektywy 2001/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniającej dyrek
tywę Rady 95/53/WE ustalającą zasady regulujące organizację urzędowych kontroli w zakresie żywienia 
zwierząt, a także zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG, 96/25/WE i 1999/29/WE w sprawie żywienia 
zwierząt ( 4 ); 

— decyzji nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram 
regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja 
o spektrum radiowym) ( 5 ); 

— dyrektywy 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2002 r. zmieniającej 
dyrektywy Rady 90/425/EWG i 92/118/EWG w odniesieniu do wymagań zdrowotnych wobec 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ( 6 ); 

— dyrektywy 2004/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniającej dyrek
tywę Rady 70/156/EWG i 80/1268/EWG w odniesieniu do pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia 
paliwa w pojazdach N1 ( 7 ); 

— dyrektywy 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. uchylającej 
niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu 
niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniającej 
dyrektywy Rady 89/662/EWG i 92/118/EWG oraz decyzję Rady 95/408/WE ( 8 ); 

— dyrektywy 2005/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniającej dyrektywę 
1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach okrętowych; ( 9 ). 

— dyrektywy 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. dotyczącej 
homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, 
zdolności do recyklingu i odzysku oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG ( 10 ); 

— dyrektywy 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotyczącej emisji 
z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG ( 11 ); 

— rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ( 12 ); 

— rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ( 13 ). 
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