
OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI 

Artykuł 5 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia wymaga, by Komisja przyjęła projekt aktu wykonaw
czego, jeżeli komitet wyda pozytywna opinię. Przepis ten nie uniemożliwia Komisji brania pod uwagę 
w bardzo wyjątkowych przypadkach – tak jak to się dzieje obecnie – nowych okoliczności, które powstały 
po głosowaniu, i podejmowania decyzji o nieprzyjmowaniu projektu aktu wykonawczego po uprzednim 
poinformowaniu o tym komitetu i ustawodawcy. 

OŚWIADCZENIA KOMISJI 

Komisja przystąpi do zbadania wszystkich obowiązujących aktów ustawodawczych, które nie zostały dosto
sowane do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą przed wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego, 
w celu oceny tych instrumentów pod kątem potrzeby ich dostosowania do systemu aktów delegowanych 
wprowadzonego w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komisja przedstawi odnośne 
propozycje najszybciej jak to możliwe i nie później niż wskazano w orientacyjnym kalendarzu załączonym 
do niniejszej deklaracji. 

W międzyczasie Komisja będzie regularnie informować Parlament Europejski o planowanych środkach 
wykonawczych dotyczących wspomnianych instrumentów, które powinny w przyszłości stać się aktami 
delegowanymi. 

Jeśli chodzi o obowiązujące akty ustawodawcze, które zawierają obecnie odniesienia do procedury regula
cyjnej połączonej z kontrolą, Komisja dokona przeglądu przepisów dotyczących tej procedury w stosunku 
do wszystkich instrumentów, które planuje zmienić, w celu dostosowania ich w odpowiednim czasie do 
kryteriów określonych w Traktacie. Ponadto Parlament Europejski i Rada będą miały prawo wskazywać akty 
podstawowe, które w ich opinii należy przyjąć w pierwszej kolejności. 

Komisja oceni wyniki tego procesu do końca 2012 r. w celu oszacowania liczby obowiązujących aktów 
ustawodawczych zawierających odniesienia do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. Komisja przy
gotuje następnie odpowiednie inicjatywy ustawodawcze mające na celu odpowiednie dostosowania. Gene
ralnie, przed końcem siódmej kadencji Parlamentu Komisja zamierza usunąć ze wszystkich instrumentów 
ustawodawczych wszelkie zapisy odnoszące się do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. 

Komisja zauważa, że rozpoczęła niedawno badanie, które umożliwi pełny i obiektywny przegląd wszystkich 
aspektów polityki i praktyk w zakresie ochrony handlu UE, w tym: ocenę działania, metod, wykorzystania 
oraz skuteczności obecnego systemu instrumentów ochrony handlu w zakresie realizacji celów polityki 
handlowej, ocenę skuteczności obecnych i potencjalnych decyzji politycznych Unii Europejskiej (np. 
w zakresie badania interesu Unii, zasady niższego cła, systemu poboru należności celnych) 
w porównaniu z decyzjami politycznymi określonych partnerów handlowych, oraz badanie podstawowych 
przepisów antydumpingowych oraz antysubsydyjnych w świetle praktyki administracyjnej instytucji unij
nych, orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zaleceń i postanowień Organu Rozstrzy
gania Sporów Światowej Organizacji Handlu. 

W świetle wyników przeprowadzonego badania oraz postępów negocjacji w ramach dauhańskiej agendy 
rozwoju Komisja zamierza przeanalizować, czy i jak unowocześnić unijne instrumenty ochrony handlu. 

Komisja pragnie również przywołać niedawno podjęte przez siebie inicjatywy na rzecz poprawy przejrzys
tości działania instrumentów ochrony handlu (takie jak mianowanie urzędnika przeprowadzającego spot
kania wyjaśniające) oraz prace, jakie podjęła wspólnie z państwami członkowskimi w celu wyjaśnienia 
kluczowych aspektów stosowania środków ochrony handlu. Komisja przywiązuje szczególną uwagę do 
tych prac i zamierza wskazać, po konsultacjach z państwami członkowskimi, inne inicjatywy, które 
można podjąć w tym zakresie.

PL 28.2.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/19


