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Szanowny Panie Marszałku!

Komisja chciałaby podziękować Senatowi za opinię 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) 85final}.

Komisja odnotowała obawy Senatu, który uważa, że proponowane rozporządzenie ma 
charakter zmiany systemowej i zakłóca równowagę instytucjonalną ustanowioną Traktatem o 
Unii Europejskiej (art. 13 ust. 2) oraz podział kompetencji określony w rozporządzeniu 
komitologicznym, przez możliwość przeniesienia poziomu decyzyjnego z Komisji Europejskiej 
na poziom Rady Unii Europejskiej.

Komisja jest zdania, że przedmiotowy wniosek zapewnia pełne poszanowanie równowagi 
instytucjonalnej i chciałaby przekazać następujące uwagi w tej kwestii.

Proponowana możliwość dalszego przekazania sprawy do komitetu odwoławczego na 
szczeblu ministerialnym w przypadku braku możliwości uzyskania rozwiązania na pierwszym 
posiedzeniu komitetu odwoławczego ma na celu przeniesienie dyskusji na najwyższy szczebel 
polityczny oraz zachęcenie państw członkowskich do zajęcia stanowiska w omawianej 
sprawie. Taka była pierwotnie przewidziana funkcja komitetu odwoławczego. Już obecnie 
regulamin wewnętrzny komitetu odwoławczego przewiduje w art. 2, że „reprezentacja nie 
powinna być na poziomie niższym niż poziom członków Komitetu Stałych Przedstawicieli 
Rządów Państw Członkowskich ” i nie wyklucza się reprezentacji na szczeblu ministerialnym.

Propozycja nadania Komisji uprawnień do przekazania sprawy Radzie w celu zasięgnięcia 
jej opinii ma na celu umożliwienie Komisji uzyskania wytycznych politycznych w niektórych 
delikatnych kwestiach. Komisja poszukiwałaby w takich przypadkach szerszych wytycznych 
politycznych co do skutków „braku opinii”, w tym skutków instytucjonalnych, prawnych, 
politycznych i międzynarodowych. Opinia ta nie ma być wiążąca dla konkretnego 
omawianego projektu aktu prawnego.
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Obie te proponowane zmiany nie zmieniają faktu, że ostatecznie podjęcie decyli należy do 
Komisji, która przyjmuje przedmiotowy akt prawny.

Komisja ma nadzieję, że powyższe wyjaśnienia stanowią odpowiedź na kwestie poruszone 
przez Senat, i liczy na dalszy dialog polityczny z Senatem w przyszłości.

Z poważaniem

Frans Timmermans 
Pierwszy Wiceprzewodniczący
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