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Wprowadzenie 

System komitetowy - komitologia' - obejmuje dwa podstawowe, wzajemnie powią-
zane elementy: 
• działalność Komisji Europejskiej w zakresie wykonywania2 norm ustanawianych przez 

Radę lub wspólnie przez Radę i Parlament Europejski w aktach legislacyjnych, 
• nadzorowanie tejże działalności przez komitety, złożone z przedstawicieli rządów 

państw członkowskich (szczebel urzędniczy) oraz - w mniejszym stopniu - przez 
Radę i Parlament Europejski. 
Pierwsze elementy systemu komitetowego wprowadzono do wspólnotowego systemu 

decyzyjnego na początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Ustanowienie w 1961 i 1962 roku 
pierwszych mechanizmów wspólnej polityki rolnej wiązało się z koniecznością przyj-
mowania licznych i szczegółowych regulacji. Bieżące administrowanie instrumentami 
polityki rolnej wymagało także natychmiastowego reagowania na zmieniające się wiel-
kości plonów, importu, eksportu i poziomu cen. Wypełnianie tych zadań przekroczyło 
możliwości Rady, zwłaszcza że w okresie przejściowym w zakresie tworzenia wspólnego 
rynku przyjmowała ona wszystkie akty prawne jednomyślnie. 

Dlatego też Rada została zmuszona do przekazania Komisji Europejskiej określonych 
kompetencji w zakresie implementacji wspólnej polityki rolnej. Propozycja przyznania 
Komisji autonomicznych uprawnień decyzyjnych, cechujących się dużym stopniem 
uznaniowości, napotkała jednak stanowczy opór wielu podmiotów aktywnych w sektorze 
rolnym oraz instytucji decyzyjnych w państwach członkowskich. 

Spośród kilku rozważanych mechanizmów, które pozwoliłyby Radzie zachować 
pewien stopień kontroli nad działaniami Komisji w powyższym zakresie, Rada zdecy-
dowała się na wprowadzenie do systemu decyzyjnego nowej procedury, tzw. procedury 
komitetu zarządzającego (ang. management committee procedure), nazywanej także 
procedurą zarządzania. W jej ramach członkowie komitetu - przedstawiciele rządów 
państw członkowskich - mogli kwalifikowaną większością głosów zablokować przyjęcie 
przez Komisję konkretnego aktu wykonawczego. 

Mimo pojawiających się głosów krytycznych, w szczególności ze strony Parlamentu 
Europejskiego (wówczas „Zgromadzenia"), skuteczność procedury zarządzania skłoniła 
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Radę do jej zastosowania w większości dziedzin polityki rolnej. Wraz z rozwojem Wspól-
not Europejskich podobne procedury wprowadzano w kolejnych obszarach działalno-
ści. Mimo że w Traktacie rzymskim nie było - aż do wejścia w życie Jednolitego Aktu 
Europejskiego - jednoznacznej podstawy dla procedur komitetowych, Trybunał Spra-
wiedliwości Wspólnot Europejskich w 1970 roku potwierdził ich legalność i zgodność 
z duchem Traktatu3. 

W Jednolitym Akcie Europejskim uzupełniono traktatowy przepis dotyczący delego-
wania kompetencji wykonawczych o możliwość poddania korzystania z nich określonym 
warunkom. Tym samym procedurom komitetowym nadano podstawy traktatowe (ów-
czesny art. 145 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, obecnie 
art. 202 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, TWE). Pod koniec 2005 roku 
działalność wykonawczą Komisji Europejskiej nadzorowało już 250 komitetów złożonych 
z przedstawicieli państw członkowskich (tzw. komitetów komitologicznych)'. 

Obecną skalę działalności wykonawczej Komisji Europejskiej oraz relacje pomiędzy 
działalnością ustawodawczą Rady i Parlamentu oraz wykonawczą Komisji obrazują 
w pewnym - ograniczonym - zakresie dane liczbowe. Przykładowo w 2005 roku Rada 
(samodzielnie lub wspólnie z Parlamentem) przyjęła 62 dyrektywy, 134 rozporządzenia 
i 51 decyzji (w sumie 247 aktów), podczas gdy w tym samym okresie Komisja wydała 
54 dyrektywy, 599 rozporządzeń i 97 decyzji (w sumie 750 aktów)5. Z uwzględnieniem 
aktów niepublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE lub opublikowanych, zapisanych 
cieńszą czcionką, czyli aktów dotyczących bieżącego zarządzania i obowiązujących przez 
określony czas, Komisja wydała w ramach procedur komitetowych 2654 akty6. 

Istota i podstawowe zasady komitołogii 

Działalność wykonawcza Komisji Europejskiej nie należy do jej uprawnień auto-
nomicznych, mających swoje źródło w traktatach. W systemie prawnym Wspólnoty 
Europejskiej nieprzerwanie od 1 stycznia 1958 r. ogólną kompetencją do wykonywania 
(wdrażania) i stosowania prawa wspólnotowego dysponują państwa członkowskie, w zgo-
dzie z ich porządkami konstytucyjnymi i procedurami administracyjnymi7. Działalność 
wykonawcza organów Wspólnoty ma charakter wyłącznie posiłkowy i jest podejmowana 
przede wszystkim w przypadkach, w których konieczne jest zapewnienie jednolitości 
stosowania postanowień traktatów i aktów legislacyjnych i/lub częste dostosowywanie 
norm wspólnotowych do zmieniających się warunków8. 

W przypadku utrzymania z określonych względów uprawnień w zakresie wykony-
wania norm ustanowionych zgodnie z procedurami traktatowymi na poziomie Wspól-
noty odpowiednimi kompetencjami dysponuje - zgodnie z podziałem kompetencji 
pomiędzy instytucjami Wspólnoty - niemal zawsze Rada. TWE nie przypisuje Komisji 
Europejskiej - z nielicznymi wyjątkami, związanymi np. z wykonywaniem budżetu 



Wspólnoty czy ochroną konkurencji - samodzielnych uprawnień wykonawczych. Jed-
nakże zgodnie z art. 202 TWE Rada powinna powierzyć owe uprawnienia wykonawcze 
Komisji Europejskiej i zachować prawo implementacji legislacji wyłącznie „w szczegól-
nych przypadkach"9. 

Poprzez dokonanie owego powierzenia uprawnień Rada ustala warunki, na jakich 
Komisja korzysta z uzyskanych kompetencji wykonawczych (warunki te stanowią właś-
nie istotę działalności nadzorczej komitetów komitologicznych). Postanowienia TWE 
w obecnym brzmieniu - zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości oraz 
przeważającym poglądem doktryny - nakładają na Radę obowiązek przekazywania 
Komisji uprawnień do wykonywania norm, które - zgodnie z postanowieniami aktów 
ustawodawczych - wymagają wykonania na poziomie Wspólnoty. Rada może zastrzec 
sobie prawo bezpośredniego wykonywania aktów ustawodawczych wyłącznie w szcze-
gólnych przypadkach, każdorazowo jednak musi przedstawić szczegółowe uzasadnienie 
takiej decyzji10. 

Zakres kompetencji delegowanych na Komisję Europejską określają postanowienia 
aktu (dyrektywy, rozporządzenia, decyzji) Rady lub Rady i Parlamentu, regulującego 
„materialnie" daną kwestię. Postanowienia aktu podstawowego delegujące na Komisję 
Europejską uprawnienia do wykonywania konkretnej normy zawierają standardowe 
postanowienie: „Komisja jest wspierana przez komitet [...]" oraz (od 2001 roku) odwo-
łanie do horyzontalnej decyzji komitetowej z 1999 roku. 

TWE (w szczególności art. 202) nie ogranicza zakresu kompetencji, które mogą być 
przedmiotem delegacji. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził jednak, że „podstawowe 
elementy rozpatrywanej sprawy" powinny zostać „uregulowane zgodnie z ustanowioną 
w Traktacie procedurą", natomiast „postanowienia wykonujące regulację podstawową 
mogą być przyjmowane zgodnie inną procedurą we własnym zakresie przez Radę lub 
przez Komisję na mocy upoważnienia [...]"". 

Pojęcie „podstawowych elementów", wymagających uregulowania w aktach rangi 
ustawowej, jest jednak pojęciem nieostrym. Ich identyfikacja w każdym konkretnym 
przypadku nie jest możliwa wyłącznie przy uwzględnieniu kryteriów prawnych - czy 
też szerzej: obiektywnych - i jest raczej wynikiem oceny politycznej, dokonywanej każ-
dorazowo przez ustawodawcę wspólnotowego. Tym samym to Rada (lub Rada wspólnie 
z Parlamentem Europejskim) decyduje każdorazowo, jak wiele uprawnień regulacyjnych 
powinno być przekazanych Komisji Europejskiej, a jakie kwestie powinny zostać cał-
kowicie uregulowane na poziomie legislacyjnym. 

Wykonywanie przez Komisję postanowień aktów przyjmowanych przez Radę (oraz 
Radę wspólnie z Parlamentem) na poziomie ustawodawczym nie oznacza, że Komisja 
uzyskuje stosowne kompetencje wyłącznie w dziedzinach mniej istotnych, technicznych. 
Kluczowe elementy danej kwestii rozstrzyganej na poziomie Wspólnoty wymagają - te-
oretycznie - regulacji legislacyjnej (aktu Rady lub Rady i Parlamentu). Jednakże niektóre 
kompetencje decyzyjne przyznane Komisji Europejskiej dotyczą dziedzin cechujących 
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się wysoką wrażliwością społeczną czy polityczną i/lub niebagatelnym znaczeniem go-
spodarczym. Przykładowo wszystkie instrumenty przyjęte przez Wspólnotę Europejską 
w reakcji na kryzys wywołany chorobą bydła BSE (gąbczaste zwyrodnienie mózgu) w latach 
2000-2001 zostały ustanowione przez Komisję Europejską pod nadzorem odpowiedniego 
komitetu złożonego z urzędników państw członkowskich. 

W analogicznym trybie Komisja Europejska podejmuje decyzje o wpisaniu do wspól-
notowego katalogu odmian roślin organizmów zmodyfikowanych genetycznie, które (po 
zakończeniu odnośnych procedur przewidzianych w dyrektywach Rady i Parlamentu) 
są dopuszczone do swobodnego obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. Należy także podkreślić, że uprawnienia wykonawcze Komisji Europejskiej 
obejmują nie tylko wydawanie aktów precyzujących postanowienia norm ustanawianych 
przez ustawodawcę wspólnotowego czy też aktów stosowania prawa (aktów indywidu-
alnych), lecz także dostosowywanie (modyfikowanie) niektórych postanowień aktów 
ustawodawczych do postępu technicznego czy też stanu badań naukowych w danej 
dziedzinie12. 

Charakterystyka procedur komitologicznych 

System nadzorowania aktywności wykonawczej Komisji Europejskiej (realizowanej 
na podstawie delegacji zawartych w aktach podstawowych) jest od kilkudziesięciu lat 
stałym i efektywnym elementem procesu decyzyjnego we Wspólnocie Europejskiej. 
Ma on obecnie traktatową podstawę prawną, a jego szczegółowe zasady określa tzw. 
decyzja komitetowa z 1999 roku13, zrewidowana w latach 2001 i 2006, w powiązaniu 
z „sektorowymi" aktami legislacyjnymi, przyjmowanymi w poszczególnych dziedzi-
nach przez Radę lub Radę i Parlament. Decyzja komitetowa jest ze względu na swój 
horyzontalny charakter (zastosowanie w większości dziedzin aktywności legislacyjnej 
instytucji wspólnotowych) uznawana niekiedy za swoistą „metalegislację", usytuowaną 
hierarchicznie poniżej prawa pierwotnego, a zarazem nieco powyżej aktów ustawodaw-
czych regulujących poszczególne polityki wspólnotowe1-1. 

W aktualnym stanie prawnym można wyróżnić cztery podstawowe procedury 
komitetowe: procedurę doradczą, procedurę zarządzania, procedurę regulacyjną oraz 
procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą15. Wszystkie mają horyzontalny, wielosek-
torowy zakres zastosowania. Jako piątą należy wymienić procedurę w sprawie środków 
ochronnych. Ze względu na jej wąski zakres zastosowania - wyłącznie w zewnętrznej 
polityce handlowej - nie będzie ona szerzej omawiana w niniejszym opracowaniu. 

Podstawowy schemat wszystkich procedur jest podobny. Przed wydaniem aktu wyko-
nawczego, precyzującego (rzadziej: dostosowującego) normy aktu legislacyjnego, Komisja 
Europejska zasięga opinii komitetu komitologicznego wskazanego w tymże akcie legis-
lacyjnym. Opinia komitetu, przyjmowana większością kwalifikowaną, w mniejszym lub 
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większym stopniu - w zależności od rodzaju procedury - wpływa na dalsze postępowanie 
Komisji Europejskiej i losy projektu. W głosowaniach w ramach komitetów nie bierze 
udziału przedstawiciel Komisji Europejskiej, przewodniczący obradom. Głosy przedstawi-
cieli państw członkowskich oraz próg większości kwalifikowanej odpowiadają odnośnym 
wartościom mającym zastosowanie podczas głosowań w Radzie (art. 205 TWE). 

Każda kolejna z wymienionych procedur przewiduje coraz większe uprawnienia 
komitetów, a także - pod pewnymi warunkami - Rady i Parlamentu. Tym samym coraz 
bardziej ogranicza ona swobodę decyzyjną Komisji Europejskiej. Decyzja komitetowa 
przewiduje także nieobligatoryjne kryteria wyboru rodzaju procedury dla wykonywania 
określonego rodzaju postanowień aktów podstawowych. Odstąpienie od nich powinno 
być każdorazowo odpowiednio uzasadnione przez Radę (lub Radę i Parlament). 

Procedura doradcza jest stosowana „w każdym przypadku, w którym zostanie uznana 
za najwłaściwszą". Mało precyzyjny charakter kryterium wyboru tej procedury tłumaczy 
nadzorowanie działalności wykonawczej Komisji we wszelkich obszarach „wrażliwych" 
politycznie, społecznie czy gospodarczo z wykorzystaniem jednej z pozostałych proce-
dur. Procedura doradcza ma tym samym charakter pomocniczy i znajduje zastosowanie 
w przypadkach, w których państwa członkowskie nie dostrzegają konieczności ściślejszego 
nadzorowania aktywności wykonawczej Komisji. Procedura ta zobowiązuje Komisję 
Europejską do uwzględnienia w jak największym stopniu (ang. utmost account) opinii 
przedstawionej przez komitet. Nietrudno jednak zauważyć, że wobec braku jakichkolwiek 
sankcji Komisja może zignorować opinię każdego z komitetów doradczych16. 

Procedura zarządzania znajduje zastosowanie - zgodnie z kryteriami określonymi 
w decyzji komitetowej - przede wszystkim w odniesieniu do „środków zarządzania, 
takich jak te dotyczące realizacji wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybackiej, 
oraz do implementacji programów o znaczących implikacjach budżetowych". W ramach 
tej procedury Komisja przedstawia projekt aktu wykonawczego komitetowi, który może 
odrzucić projekt Komisji (przyjąć opinię negatywną) większością kwalifikowaną. Ko-
misja może tymczasowo przyjąć planowany instrument niezależnie od opinii komitetu, 
jednak w przypadku jej nieuwzględnienia jest zobowiązana poinformować o tym Radę. 
Ta ostatnia może w ciągu trzech miesięcy zmodyfikować akt wykonawczy Komisji17. 

Procedura regulacyjna znajduje zastosowanie w przypadkach przyjmowania „środ-
ków o charakterze ogólnym mających na celu zastosowanie kluczowych postanowień 
aktu podstawowego, włącznie ze środkami dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeń-
stwa ludzi, zwierząt i roślin, a także do instrumentów mających na celu aktualizację 
określonych, niekluczowych postanowień aktu podstawowego". 

W ramach procedury regulacyjnej Komisja może przyjąć akt wykonawczy wyłącz-
nie po uzyskaniu pozytywnej opinii komitetu przyjętej kwalifikowaną większością 
głosów jego członków. W przypadku przyjęcia przez komitet opinii negatywnej lub, co 
ważniejsze, w przypadku braku opinii pozytywnej Komisja jest zobowiązana do nie-
zwłocznego przekazania Radzie propozycji niezbędnych działań oraz poinformowania 



o odnośnym projekcie Parlamentu Europejskiego. Rada może, w terminie określonym 
w akcie podstawowym, nie dłuższym jednak niż trzy miesiące, przyjąć projekt zapro-
ponowany przez Komisję większością kwalifikowaną lub większością kwalifikowaną 
wyrazić wobec niego sprzeciw. 

W tym ostatnim przypadku Komisja jest zobowiązana do ponownego zbadania 
projektu i alternatywnie do przedstawienia Radzie propozycji zmodyfikowanej, ponow-
nego przedstawienia propozycji w pierwotnym kształcie lub do przedstawienia Radzie 
lub Radzie i Parlamentowi projektu aktu legislacyjnego. Jeśli Rada nie przyjmie ani nie 
odrzuci projektu aktu w przewidzianym okresie, może on zostać przyjęty przez Komisję 
w pierwotnym kształcie18. 

Przed omówieniem procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, wprowadzonej 
do systemu komitetowego w 2006 roku, która przyznaje szczególne uprawnienia Par-
lamentowi Europejskiemu, należy najpierw poświęcić nieco uwagi dotychczasowej roli 
Parlamentu w ramach procedur komitetowych, a także jego stanowisku - trwale krytycz-
nemu wobec komitologii. Jest to o tyle istotne, że argumenty Parlamentu pokrywają się 
z argumentami części doktryny i opinii publicznej, uznającej zwykle system komitetowy 
za nieprzejrzysty, skomplikowany i nadmiernie rozbudowany. 

Do 22 lipca 2006 r. (data wejścia w życie ostatniej nowelizacji decyzji komitetowej 
z 1999 roku) uprawnienia Parlamentu Europejskiego w ramach procedur komitologicz-
nych były bardzo ograniczone mimo prób ich poszerzania wielokrotnie podejmowanych 
przez Parlament (wśród nich skargi do Trybunału Sprawiedliwości, blokowanie wydat-
ków budżetowych na finansowanie funkcjonowania komitetów, a nawet blokowanie 
przyjmowania aktów prawnych w niezwiązanych z komitologią dziedzinach). 

Z tego m.in. względu Parlament Europejski krytycznie oceniał rolę procedur ko-
mitologicznych w systemie decyzyjnym Wspólnoty Europejskiej już w momencie ich 
powstawania i tenże nieco mniej krytyczny stosunek podtrzymuje nadal. Zastrzeżenia 
Parlamentu dotyczyły licznych elementów systemu komitetowego. Krytykowano tworze-
nie nowych instytucji i procedur bez konsultacji z Parlamentem, wskazywano na ogra-
niczenie traktatowych uprawnień Komisji Europejskiej oraz utrudnione sprawowanie 
demokratycznej kontroli nad działalnością komitetów komitologicznych. 

W opinii Parlamentu istotne niekiedy decyzje i rozwiązania quasi-legislacyjne zapa-
dały i zapadają poza bieżącą kontrolą polityczną i bez jakiejkolwiek debaty publicznej. 
Parlament Europejski - podobnie jak część zapisów doktryny - wskazuje, że rosnące 
znaczenie komitetów złożonych z przedstawicieli państw członkowskich w realizacji 
(a także w wypracowywaniu) polityk wspólnotowych może być także uznane za zagro-
żenie dla ogólnej legitymacji procesu decyzyjnego Wspólnoty. W systemie komitetowym 
bowiem zaciera się granica pomiędzy kompetencjami Wspólnoty i państw członkow-
skich. Komitety, dysponujące instrumentami wpływania na kształt aktów wykonawczych 
Komisji usankcjonowanymi w prawie wspólnotowym, nie ponoszą bowiem żadnej 
odpowiedzialności za konsekwencje ich przyjęcia. 
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W tym kontekście Parlament Europejski wielokrotnie postulował traktatowe przyzna-
nie Komisji autonomicznych uprawnień wykonawczych lub przynajmniej ograniczenie 
uprawnień nadzorczych komitetów złożonych z przedstawicieli państw członkowskich 
i Rady w systemie komitetowym (np. utrzymanie wyłącznie komitetów doradczych). 
Ponieważ okazało się to niemożliwe, wraz z umacnianiem się jego pozycji jako prawo-
dawcy wspólnotowego (w szczególności po wprowadzeniu procedury współdecydowa-
nia postanowieniami Traktatu z Maastricht) Parlament coraz wyraźniej domagał się 
uzyskania uprawnień nadzorczych w systemie komitetowym. 

Parlament argumentował, że działalność wykonawcza Komisji w ramach systemu 
komitetowego obejmuje przede wszystkim stanowienie norm o charakterze ogólnym, 
które precyzują postanowienia aktów Rady lub Rady i Parlamentu, w tym także aktów 
ustanawianych w drodze procedury współdecydowania (w mniejszym stopniu obejmuje 
ona wydawanie aktów indywidualnych - aktów stosowania prawa). 

W sytuacji, w której jakimikolwiek znaczącymi uprawnieniami kontrolnymi wobec 
Komisji dysponują wyłącznie państwa członkowskie i Rada, istnieje zagrożenie, że tego 
rodzaju quasi-legislacyjna działalność Komisji może ingerować w sferę uprawnień ustawo-
dawczych Parlamentu Europejskiego - praktycznie nieobecnego w systemie komitetowym. 
Powyższe zagadnienie odnosi się szczególnie do wydawania przez Komisję aktów (zawie-
rających normy o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym), które precyzują postanowienia 
aktów przyjmowanych przez Radę i Parlament na podstawie procedury współdecydowania, 
w ramach której pozycja Parlamentu jest właściwie zrównana z pozycją Rady. 

W związku z tym do momentu wejścia w życie nowelizacji decyzji komitetowej z 2006 
roku Parlament zwracał uwagę na to, że o dalszym losie projektów aktów wykonawczych, 
które nie uzyskają pozytywnej opinii komitetu regulacyjnego lub uzyskają negatywną 
opinię komitetu zarządzającego, decyduje samodzielnie Rada. Odnosi się to nawet do 
sytuacji, w których akt podstawowy zawierający delegację był przyjęty wspólnie przez 
Radę i Parlament Europejski19. 

W zakresie uprawnień Parlamentu Europejskiego pewne zmiany nastąpiły wraz 
z wejściem w życie decyzji komitetowej z 1999 roku, która przewiduje - w ramach każdej 
z procedur komitetowych - określone obowiązki informacyjne20 Komisji Europejskiej 
względem Parlamentu oraz przewidywała (do czerwca 2006 roku) ograniczone upraw-
nienia kontrolne Parlamentu dotyczące wyłącznie zakresu kompetencji wykonawczych 
przyznanych Komisji postanowieniami aktów legislacyjnych przyjętych (wspólnie przez 
Parlament i Radę) zgodnie z procedurą współdecydowania (art. 251 TWE), bez formal-
nych możliwości ingerencji w meritum proponowanych rozwiązań. 

Zgodnie z decyzją 1999/468/WE Parlament otrzymuje do wiadomości projekty 
wszystkich instrumentów wykonujących akty podstawowe przyjęte zgodnie z procedurą 
współdecydowania2'. Umożliwia to Parlamentowi bieżącą obserwację działalności wyko-
nawczej Komisji w dziedzinach, w których dysponuje on największymi uprawnieniami 
legislacyjnymi i które tym samym znajdują się w obszarze szczególnego zainteresowania 
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Parlamentu. Po rozpatrzeniu dokumentów przekazanych przez Komisję Parlament może 
w uchwale, przyjętej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania projektu (z wyjątkiem 
przypadków pilnych), wskazać, że przyjęcie rozważanego aktu wykonawczego przez 
Komisję stanowiłoby przekroczenie zakresu uprawnień wykonawczych, uzyskanych na 
mocy postanowień aktu podstawowego. 

Odnośna uchwała Parlamentu zobowiązuje Komisję Europejską do ponownego 
przeanalizowania projektu z jej uwzględnieniem oraz do (alternatywnie): przedstawienia 
właściwemu komitetowi zrewidowanego projektu aktu wykonawczego, kontynuowania 
prac nad projektem pierwotnym lub przedstawienia Parlamentowi i Radzie projektu 
aktu ustawodawczego, który zawierałby postanowienia projektu aktu wykonawczego 
zakwestionowane przez Parlament22. 

Komisja jest każdorazowo zobowiązana do przekazywania Parlamentowi i właś-
ciwemu komitetowi uzasadnionych informacji o działaniach, które zamierza podjąć 
w odpowiedzi na rezolucję Parlamentu. Jak pokazała praktyka, powyższe uprawnienia 
Parlamentu nie miały niemal żadnego znaczenia dla działalności wykonawczej Komisji 
Europejskiej. Od wejścia w życie decyzji 1999/468/WE, która przyznała Parlamento-
wi nowe kompetencje, do końca 2005 roku tylko trzykrotnie skorzystał on z nowych 
kompetencji (dla porównania w tym czasie w ramach procedur komitetowych zostało 
przyjętych około 13 tys. aktów)23. 

Pod naciskiem Parlamentu Europejskiego, który groził m.in. zablokowaniem przy-
jęcia zmian dyrektyw dotyczących rynku kapitałowego ważnych dla niektórych państw 
członkowskich, w drugiej połowie 2005 roku rozpoczęto prace nad projektem nowelizacji 
decyzji komitetowej z 1999 roku, który uwzględniłby najważniejsze postulaty Parlamen-
tu w zakresie jego roli w procedurach komitetowych. Ich punktem wyjścia był projekt 
rewizji24, przedstawiony przez Komisję Europejską już w 2002 roku. 

Projekt Komisji nie był do tego czasu przedmiotem prac Rady, przede wszystkim 
ze względu na trwający proces przygotowywania i ratyfikacji Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy (Traktatu Konstytucyjnego, TK). Jego wejście w życie znacząco 
zmieniłoby sytuację prawną w zakresie katalogu źródeł prawa Unii Europejskiej, de-
legowania uprawnień prawodawczych i nadzorowania Komisji (por. przede wszystkim 
art. 1-36 TK). 

Brak zainteresowania projektem Komisji ze strony państw członkowskich wynikał 
także z powszechnej świadomości, że jego przyjęcie osłabiłoby ich (Rady) pozycję w syste-
mie komitologicznym. Brak bliskich perspektyw ratyfikacji traktatu (po jego odrzuceniu 
w referendach we Francji i Niderlandach) skłonił Parlament Europejski do wymuszenia 
powrotu do dyskusji na temat reformy systemu komitologicznego w dotychczasowych 
ramach traktowych i na podstawie propozycji Komisji. W rezultacie 17 lipca 2006 r„ po 
ponadpółrocznych pracach specjalnej grupy roboczej, Rada zmieniła decyzję komitetową 
z 1999 roku, jednak w sposób dalece odbiegający od propozycji Komisji z 2002 roku. 
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Do systemu komitologicznego wprowadzono nową procedurę - procedurę regulacyjną 
połączoną z kontrolą25. 

W ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą Parlament podobnie jak 
Rada może się sprzeciwić przyjęciu tzw. środków quasi-legislacyjnych, czyli aktów „zmie-
niających" niezasadnicze elementy aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą 
współdecydowania. Może to uczynić nie tylko wtedy, gdy uzna, że zaproponowane 
środki wykraczają poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w akcie podstawowym, 
lecz także wówczas, gdy stwierdzi, iż środki te nie odpowiadają celowi lub treści tego 
aktu lub też że naruszają zasadę pomocniczości lub proporcjonalności. Obie instytucje 
mogą wyrazić sprzeciw niezależnie od tego, czy i jaką opinię przyjął wcześniej komitet 
ds. regulacji połączonej z kontrolą. Sprzeciw którejkolwiek z instytucji zobowiązuje 
Komisję Europejską do przedstawienia zmodyfikowanego lub nowego projektu aktu 
wykonawczego26. 

Procedury komitetowe w praktyce 

Wybór procedury zależy od rodzaju i zakresu środków wykonawczych, jakie ma 
przyjmować Komisja (odpowiednie uzasadnienie pozwala ustawodawcy wspólnotowemu 
odstąpić od niewiążących kryteriów wyboru, ujętych w decyzji komitetowej z 1999 roku). 
Innymi słowy, zależy on od wagi kwestii pozostawionych do uregulowania przez Komisję 
Europejską oraz od stopnia swobody, jaką Rada (lub wspólnie Rada i Parlament) jest 
skłonna przyznać Komisji w korzystaniu przez nią z przewidzianych w akcie podsta-
wowym kompetencji wykonawczych. 

Udział poszczególnych rodzajów komitetów funkcjonujących w 2005 roku w ogólnej 
ich liczbie przedstawiono na rys. I27. Jak łatwo zauważyć, najwięcej komitetów funkcjonu-
je na podstawie procedury regulacyjnej, czyli tej, w ramach której państwa członkowskie 
zachowują największy wpływ na działalność wykonawczą Komisji Europejskiej (swoboda 
decyzyjna Komisji jest więc w jej przypadku najmniejsza). 

Statystyki dotyczące funkcjonowania systemu komitetowego pozwalają także na 
identyfikację polityk wspólnotowych, w ramach których komitologia znajduje szerokie 
zastosowanie, tych, w których Wspólnota dysponuje stosunkowo szerokimi kompetencja-
mi, oraz tych, w których niezbędna lub pożądana jest implementacja aktów legislacyjnych 
na poziomie wspólnotowym. Świadczy o tym liczba komitetów komitologicznych wspie-
rających i nadzorujących działalność Komisji w danej dziedzinie (por. rys. 2) oraz liczba • 
projektów aktów wykonawczych przez nie rozpatrywanych (por. rys. 3) w 2005 roku. 
W latach poprzednich rozkład był zbliżony. 

Pod koniec 2005 roku działalność ponad połowy spośród 250 funkcjonujących 
komitetów komitologicznych dotyczyła jednego z czterech następujących obszarów: 
ochrona środowiska (32 komitety komitologiczne), polityka wobec przedsiębiorstw (32), 
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rolnictwo (31) oraz polityka transportowa i energia (38). Jeśli chodzi o intensywność 
prac, to niewątpliwie najaktywniejsze są komitety nadzorujące działalność Komisji 
w dziedzinie wspólnej polityki rolnej, co jest bezpośrednio związane z jej planowym 
i w znacznym stopniu scentralizowanym charakterem. 

Wbrew temu, co mogą sugerować ogólny schemat komitologii oraz jej szczegółowe 
przepisy proceduralne, nie jest ona polem ciągłego konfliktu pomiędzy Komisją a pań-
stwami członkowskimi. Jak się okazuje, przypadki, w których Rada jest „bezpośrednio" 
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włączana w przebieg procedur komitetowych - czyli w których projekt Komisji Europej-
skiej uzyskuje negatywną opinię komitetu zarządzającego lub nie uzyskuje pozytywnej 
opinii komitetu regulacyjnego - są niezwykle rzadkie. 

W latach 2000-2005 liczba projektów przekazanych Radzie stanowiła poniżej 
1% ogólnej liczby aktów wykonawczych ustanowionych przez Komisję Europejską zgod-
nie z opinią (ewentualnie bez sprzeciwu) komitetów zarządzających lub regulacyjnych. 
Przykładowo spośród 2838 instrumentów wykonawczych przyjętych przez Komisję 
w 2005 roku (zgodnie z procedurą zarządzania lub regulacyjną) zaledwie 11 zostało 
przekazanych do rozstrzygnięcia Radzie28. Dowodzi to niewątpliwie wysokiego stopnia 
zgodności poglądów Komisji Europejskiej i członków komitetów - przedstawicieli rzą-
dów państw członkowskich - co do treści aktów wykonawczych, czyli sposobu, w jaki 
powinny być wykonywane nonny ustanawiane przez Radę lub Radę i Parlament. Tłuma-
czy to także praktyka funkcjonowania komitetów komitologicznych podporządkowana 
poszukiwaniu kompromisów i konstruktywnej współpracy. 

Jest niemalże zasadą, że przed formalnym przedstawieniem projektu do zaopinio-
wania przez właściwy komitet Komisja konsultuje planowane rozwiązania z przed-
stawicielami państw członkowskich. Weryfikowana jest przede wszystkim zasadność 
danej regulacji oraz stopień jej akceptowalności wśród państw członkowskich. Częstym 
przypadkiem jest powoływanie przez komitety grup roboczych, złożonych z członków 
zainteresowanych danymi projektami. Są one następnie przedstawiane formalnie jako 
projekty Komisji Europejskiej. 

W opinii niektórych uczestników prac komitetów komitologicznych negocjacje nad 
kształtem konkretnych przepisów odbywają się częściej pomiędzy przedstawicielami 
państw członkowskich aniżeli na linii państwa członkowskie - Komisja Europejska. Tym 
samym funkcjonowanie komitetów komitologicznych tworzy forum dialogu między 
przedstawicielami państw członkowskich oraz pomiędzy nimi a Komisją Europejską 
na rzecz poszukiwania rozwiązań najlepszych, akceptowalnych w całej Wspólnocie29. 
Współpraca przedstawicieli państw członkowskich z Komisją od najwcześniejszych 
etapów powstawania projektu pozwala osiągnąć konsens już na etapie formalnego 
przyjmowania opinii przez komitet. 

Podsumowanie 

Wspólnota Europejska, w której wszystkimi uprawnieniami wykonawczymi dyspo-
nowałaby Rada lub w której regulacja normatywna wszystkich zagadnień wchodzących 
w zakres kompetencji Wspólnoty następowałaby na poziomie aktów legislacyjnych 
(przyjmowanych na podstawie traktatu przez Radę lub Radę i Parlament), nie mogłaby 
- ze względu na rozszerzający się zakres jej celów i polityk - funkcjonować efektywnie. 
Przekazywanie kompetencji wykonawczych Komisji Europejskiej wynika więc m.in. 



(a być może przede wszystkim) z konieczności uelastycznienia i usprawnienia systemu 
decyzyjnego Wspólnoty. Z punktu widzenia zasad podziału kompetencji pomiędzy 
instytucjami Wspólnoty organem najwłaściwszym do prowadzenia tego rodzaju dzia-
łalności wykonawczej jest Komisja Europejska. 

Podejmowanie działalności wykonawczej przez instytucje Wspólnoty (najczęściej 
Komisję, rzadziej Radę) odbywa się w pewnym sensie kosztem kompetencji instytucji 
krajowych. W związku z tym powierzaniu Komisji Europejskiej kompetencji wyko-
nawczych, które zgodnie z traktatowymi zasadami podziału kompetencji w systemie 
prawnym Wspólnoty Europejskiej przysługują Radzie lub instytucjom państw członkow-
skich, towarzyszą omówione mechanizmy kontroli i nadzoru. Pozwalają one zarówno 
państwom członkowskim, jak i Radzie zachować określony - jak się okazuje, znaczący 
- wpływ na działalność wykonawczą Wspólnoty przy równoczesnym utrzymaniu nie-
zbędnej efektywności i elastyczności ustanawiania aktów wykonawczych. 

Obecność przedstawicieli rządów państw członkowskich w systemie komitetowym 
można uznać za pewnego rodzaju rekompensatę przeniesienia wykonywania kompetencji 
krajowych instytucji na poziom wspólnotowy. Komitety pozwalają państwom człon-
kowskim zachować „obecność" w systemie decyzyjnym Wspólnoty Europejskiej w tych 
dziedzinach, w których uzgodniły one powierzenie we wspólnym interesie kompetencji 
wykonawczych Komisji Europejskiej. 

Obecność przedstawicieli państw członkowskich w procesie ustanawiania aktów 
wykonawczych we Wspólnocie jest uzasadniona także zapotrzebowaniem Komisji Eu-
ropejskiej na wiedzę ekspercką, w szczególności w zakresie stosowania wspólnotowych 
norm prawnych na poziomie krajowym. Prawo głosu przedstawicieli władz krajowych 
w działalności wykonawczej Komisji może także ułatwić późniejsze wdrażanie aktów 
wykonawczych w krajowych porządkach prawnych30. 

Rosnące znaczenie procedur komitologicznych, w ramach których przyjmowane 
są niekiedy rozwiązania prawne dotyczące kwestii o dużej wrażliwości politycznej, 
społecznej czy gospodarczej, a zarazem brak bezpośredniej kontroli demokratycznej 
nad funkcjonowaniem komitetów powodują powstawanie pewnych wątpliwości co do 
ich demokratycznego charakteru, podnoszonych przede wszystkim przez Parlament 
Europejski. Trybunał Sprawiedliwości niejednokrotnie potwierdzał zgodność procedur 
komitetowych z traktatowymi zasadami podziału kompetencji i innymi zasadami pod-
stawowymi, na których opiera się funkcjonowanie Wspólnot Europejskich. Uwzględ-
nienie tego, że ostatecznymi adresatami aktów wykonawczych przyjmowanych przez 
Komisję są państwa członkowskie i ich obywatele, nie pozwala zapomnieć, iż wśród 
państw członkowskich dominuje zdecydowanie pozytywna ocena komitologii. 

Należy także odnotować wysoką efektywność procedur komitologicznych. Oznacza 
to ustanawianie najczęściej właściwych rozwiązań we właściwym czasie, w szczególności 
w formie dostosowywania rozwiązań legislacyjnych do dynamicznie zmieniających się 
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uwarunkowań rynkowych, społecznych czy technologicznych. Równoważy to w pewnym 
sensie krytykowany często biurokratyczny charakter komitologii. 

Z kolei wieloletnia krytyka Parlamentu Europejskiego i części doktryny, dotycząca 
braku jego wpływu na funkcjonowanie procedur komitetowych, staje się w znacznym 
stopniu bezprzedmiotowa w związku z wejściem w życie w połowie 2006 roku reformy 
systemu komitetowego, w dużym stopniu zgodnej z oczekiwaniami Parlamentu. Jed-
nakże to praktyka pokaże, czy i w jakim stopniu Parlament będzie w stanie skorzystać 
z nowych kompetencji i włączyć się w niezwykle dynamiczne procedury komitetowe. 

Przypisy 

1 Określenie „komitologia" (ang. comitology, niem. Komitologie, fr. comitologie), występujące w bar-
dzo zbliżonym brzmieniu właściwie we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, pojawiło 
się w praktyce wspólnotowej w polowie lat osiemdziesiątych XX wieku. Geneza pojęcia nie jest w pełni 
wyjaśniona. Oprócz oczywistego związku angielskich wyrazów committee i comitology (w sensie nauki 
0 komitetach funkcjonujących w instytucjach władzy publicznej, które to pojęcie pojawia się w doktrynie 
nauk politycznych) wskazuje się m.in. także na termin francuski kremlilogie (pejoratywne określenie 
wysoce zbiurokratyzowanego systemu politycznego) czy też angielski comity of nations (archaiczne okre-
ślenie stosowane nadal w kręgach dyplomatycznych, oznaczające wzajemne uznawanie praw, zwyczajów 
1 instytucji między narodami). Por.: C.F. Bergstróm, Comitology. Delegation of Powers in the European 
Union and the Committee System, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 6-7. 

2 Wykonywanie prawa jest na gruncie przepisów wspólnotowych - zgodnie z orzecznictwem Try-
bunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich - rozumiane szeroko. W jego zakres wchodzi zarówno 
stanowienie norm o charakterze generalnym i abstrakcyjnym (wykonujących postanowienia aktów wyż-
szego rzędu), jak i wykonywanie jakichkolwiek norm generalnych i abstrakcyjnych przy zastosowaniu 
aktów indywidualnych (aktów stosowania prawa). W niniejszym opracowaniu wykorzystywane są często 
- podobnie jak to czyni większość badaczy przedmiotu - określenia stosowane na gruncie krajowego prawa 
konstytucyjnego. W odniesieniu więc do działalności prawotwórczej Rady lub Parlamentu, podejmowa-
nej na podstawie traktatów założycielskich Wspólnot, zamiennie stosowane są określenia „działalność 
ustawodawcza" lub „działalność legislacyjna", natomiast akty w ten sposób stanowione są nazywane 
ustawodawczymi lub legislacyjnymi. Z kolei działalność normatywna Komisji Europejskiej, prowadzona 
na podstawie aktów prawa wtórnego (nie na podstawie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), 
a także działalność Rady w przypadkach, w których samodzielnie wykonuje ona postanowienia aktów 
prawa pochodnego, jest określana mianem działalności wykonawczej. Analogicznie akty przyjmowane 
w rezultacie tego rodzaju działalności Komisji lub Rady są nazywane aktami lub środkami wykonawczy-
mi, niezależnie od tego, czy zawierają normy o charakterze ogólnym (powszechnie obowiązujące), czy 
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* * * 

Comitology - System of Legal Act Execution 
in European Community 

(Summary) 

The European Council and Parliament are generally accepted as the bodies of the 
Community legislative power. It is due to a treaty distribution of competences between 
the Community institutions, although the Council and Parliament are not the sole 
legislator. The Treaty establishing European Community allows delegation of the com-
petence to issue legal acts of "inferior matter" to the executive authority institutions, 
i.e. the European Commission. The Council or the Council together with the European 
Parliament decide the conditions under which the Commission exercises the obtained 
competence. These conditions take a form of the so-called comitology procedures. 

Comitology (in other words committee system, committee decision making) em-
braces two interrelated areas: 
• activity of the European Commission within the range of execution of norms set up 

by the European Council or the Council and the European Parliament in legislative 
acts, 

• supervising the above activity by the committees (there are currently 250 of them) 
comprising mainly of the representatives of governments of the Member States. 
Whereas, in 2005, the Council (independently or together with the Parliament) 

adopted 62 directives, 134 regulations, and 51 decisions (a total of 247 acts), at the same 
time, the Commission issued 2654 acts of law. It has been indicated that a growing 
significance of the comitology procedures in the European Community decision-mak-
ing system resulted in emergence of specific legal and political problems concerning in 
particular transparency of a decision-making system, execution of democratic control 
over comitology procedures, distribution of competences between the Community in-
stitutions as well as between the Community institutions and the Member States. 


