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Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie
lepszego stanowienia prawa
Zgodnie z art. 295 TFUE Parlament Europejski, Rada i Komisja mogą zawierać porozumienia
międzyinstytucjonalne określające warunki wzajemnej współpracy. Zawarto już szereg takich
porozumień, w tym porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa z
2003 r., które obecnie zostanie zastąpione nowym porozumieniem. W celu zapewnienia wysokiej
jakości prawodawstwa nowe porozumienie zawiera postanowienia dotyczące różnych etapów cyklu
politycznego, w tym programowania, stanowienia prawa oraz wdrażania.

Kontekst
W maju 2015 r. Komisja przedstawiła kompleksowy pakiet na rzecz lepszego stanowienia prawa, w tym
wniosek dotyczący nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa.
Obecne porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa obowiązuje od 2003 r.,
a jego rewizję uznano za konieczną ze względu na zmiany w programie lepszego stanowienia prawa. Nowe
porozumienie międzyinstytucjonalne odzwierciedla również konieczność odnowienia zobowiązania przez
wszystkie trzy instytucje uczestniczące w procesie ustawodawczym (Parlament, Radę i Komisję), tak aby
starania na rzecz lepszego stanowienia prawa powiodły się. Konferencja Przewodniczących Parlamentu
powierzyła przewodniczącemu grupy ALDE Guy Verhofstadtowi prowadzenie negocjacji w imieniu
Parlamentu. Negocjacje pomiędzy trzema instytucjami rozpoczęły się oficjalnie dnia 25 czerwca 2015 r.
podczas prezydencji luksemburskiej. Tekst porozumienia został sfinalizowany dnia 8 grudnia 2015 r. i
zatwierdzony przez Radę i Komisję w tym samym miesiącu. Po jego zatwierdzeniu przez Komisję Spraw
Konstytucyjnych (AFCO) tekst musi zostać przyjęty przez Parlament na posiedzeniu plenarnym.

Treść porozumienia
Struktura nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa
odpowiada w zarysie poszczególnym etapom cyklu politycznego. Zawiera postanowienia dotyczące m.in.
wspólnych celów, programowania, narzędzi lepszego stosowania prawa (ocena skutków, konsultacja z
zainteresowanymi stronami i ocena ex post), instrumentów ustawodawczych, aktów delegowanych i
wykonawczych, przejrzystości, wdrożenia i uproszczenia.
W porozumieniu określono przede wszystkim wspólne zobowiązanie trzech instytucji do propagowania
prostoty, jasności i spójności w prawodawstwie Unii, jak również jak największej przejrzystości procesu
ustawodawczego. W porozumieniu przewidziano zacieśnioną współpracę trzech instytucji w zakresie
wieloletniego i rocznego programowania. W ramach programowania rocznego mają być prowadzone
(wczesne) wymiany poglądów zarówno przed przyjęciem, jak i po przyjęciu programu prac Komisji, jak
również konsultacje międzyinstytucjonalne w sprawie planów Komisji dotyczących wycofania jakichkolwiek
wniosków ustawodawczych. W porozumieniu na Komisję nałożono wymóg podania przyczyn wycofania
poszczególnych wniosków oraz wymóg należytego uwzględnienia stanowisk współustawodawców w takim
przypadku. Ponadto w porozumieniu wzywa się Komisję, aby szybko i szczegółowo rozważyła propozycje z
własnej inicjatywy składane przez Parlament i Radę (na podstawie – odpowiednio – art. 225 i 241 TFUE) oraz
aby w ciągu trzech miesięcy udzieliła na nie odpowiedzi, a w przypadku nieprzedłożenia wniosku – podała
uzasadnienie.
W porozumieniu podkreśla się, że narzędzia lepszego stanowienia prawa, w tym ocena skutków ex ante,
konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz ocena ex post prawodawstwa, przyczyniają się do poprawy
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jakości prawodawstwa. W końcowym porozumieniu wyraźnie potwierdzono, że ocena skutków jest
narzędziem umożliwiającym podejmowanie świadomych decyzji i nie zastępuje politycznego procesu
decyzyjnego. Odstępując od idei zawartej we wstępnej propozycji porozumienia międzyinstytucjonalnego
przedstawionej przez Komisję, zgodnie z którą wszystkie istotne zmiany należy poddawać ocenie skutków, w
końcowym tekście przewiduje się, że PE i Rada mogą dokonywać oceny skutków dotyczącej proponowanych
przez siebie istotnych zmian, jeśli uznają to za stosowne i konieczne. Jednym z nowych elementów
końcowego tekstu (a także ogólnie pakietu na rzecz lepszego stanowienia prawa) jest zobowiązanie Komisji
do systematycznego dokonywania oceny skutków aktów delegowanych i wykonawczych o potencjalnych
znaczących skutkach. W porozumieniu podkreślono dodatkowo znaczącą rolę informacji uzyskiwanych od
zainteresowanych stron w zapewnianiu świadomego procesu decyzyjnego oraz wezwano Komisję, by
zachęcała do bezpośredniego udziału „użytkowników końcowych” prawodawstwa, w szczególności MŚP.
Nowe porozumienie zastąpi wspólne podejście instytucji do oceny skutków z 2005 r.
Gdy Komisja składa wniosek dotyczący instrumentów prawnych, oczekuje się od niej wyjaśnienia i
uzasadnienia m.in. wybranej przez nią podstawy prawnej oraz zgodności wniosku z zasadami pomocniczości i
proporcjonalności. Z myślą o ochronie prerogatyw Parlamentu porozumienie międzyinstytucjonalne
wyraźnie przewiduje trójstronną wymianę poglądów w przypadku propozycji zmiany podstawy prawnej
powodującej zastąpienie zwykłej procedury ustawodawczej specjalną procedurą ustawodawczą lub
procedurą nieustawodawczą.
Postanowienia dotyczące aktów delegowanych i wykonawczych zawierają kilka ważnych zmian. W celu
ochrony interesów Rady, w porozumieniu międzyinstytucjonalnym dodatkowo zobowiązano Komisję do
prowadzenia – przed przyjęciem aktów delegowanych – konsultacji z ekspertami z państw członkowskich, jak
również konsultacji społecznych. Parlament i Rada mają mieć zapewniony równy dostęp do informacji
dotyczących takich konsultacji z ekspertami oraz – co istotne – możliwość systematycznego udziału w
posiedzeniach grup eksperckich. Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje dalsze negocjacje między
instytucjami w celu ustanowienia kryteriów rozgraniczania aktów delegowanych i wykonawczych oraz
przewiduje ustanowienie do końca 2017 r. wspólnego rejestru aktów delegowanych. Ponadto w
porozumieniu wezwano Komisję do przedłożenia do końca 2016 r. wniosków o dostosowanie
obowiązujących przepisów, które wciąż tego wymagają, do nowych ram prawnych wprowadzonych
traktatem z Lizbony (tj. nowa hierarchia norm, w tym aktów delegowanych i wykonawczych), w szczególności
aktów przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. W przypadku aktów
delegowanych w załączniku do porozumienia przedstawiono zmienione wspólne porozumienie trzech
instytucji, zastępujące porozumienie z 2011 r., w którym w szczególności określono zasady sporządzania
aktów delegowanych.
W porozumieniu międzyinstytucjonalnym potwierdzono zasadę lojalnej współpracy między instytucjami, w
tym w odniesieniu do wymiany informacji oraz dialogu, oraz podkreślono, że Parlament i Rada – jako
współustawodawcy – wykonują swoje uprawnienia na równych prawach. Porozumienie zawiera
zobowiązanie do zachowania większej przejrzystości, która ma obejmować odpowiednie prowadzenie
negocjacji trójstronnych (rozmów trójstronnych). W tym celu instytucje zgadzają się, by usprawnić proces
informowania opinii publicznej w trakcie całego cyklu ustawodawczego, oraz zobowiązują się do określenia –
do dnia 31 grudnia 2016 r. – sposobów dalszego rozwijania platform i narzędzi, tak aby ułatwić śledzenie
poszczególnych etapów procesu ustawodawczego. Faktyczne usprawnienia w tej dziedzinie zależą zatem od
dalszych działań, które zostaną uzgodnione.
W nowym porozumieniu międzyinstytucjonalnym uwzględniono nacisk na sposób wdrażania i stosowania
prawa Unii w praktyce. W związku z tym w porozumieniu podkreślono potrzebę szybkiego i prawidłowego
wdrażania prawa Unii na szczeblu krajowym oraz wezwano państwa członkowskie, aby podczas transpozycji
prawodawstwa Unii przekazywały obywatelom jasne informacje. W szczególności w celu zaradzenia
nadmiernie rygorystycznemu wdrażaniu przepisów porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje, że w
przypadku gdy państwa członkowskie zdecydują się dodać elementy, które nie pozostają w żadnym związku
ze wspomnianym prawodawstwem unijnym, powinny takie dodane elementy wskazać w aktach transpozycji
lub w powiązanych dokumentach. W porozumieniu międzyinstytucjonalnym apeluje się ponadto o
współpracę międzyinstytucjonalną w celu aktualizacji i uproszczenia obowiązujących przepisów Unii, jak
również w celu uniknięcia obciążeń administracyjnych, jednak w sposób niezagrażający celom odnośnych
przepisów.
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Procedura i obszary wymagające dalszych działań
Zawieranie porozumień międzyinstytucjonalnych przez Parlament reguluje artykuł 140 Regulaminu Parlamentu,
który stanowi, że takie porozumienia są podpisywane przez przewodniczącego „po zbadaniu dokumentów przez
komisję odpowiedzialną za sprawy konstytucyjne i ich przyjęciu przez Parlament”.
Dnia 23 lutego 2016 r. komisja AFCO przyjęła sprawozdanie w sprawie zawarcia porozumienia
międzyinstytucjonalnego, sporządzone przez przewodniczącą komisji Danutę Hübner (PPE, Polska). W
sprawozdaniu nie tylko zatwierdzono nowe porozumienie i zaproponowane w nim usprawnienia, lecz również
określono obszary wymagające dalszych działań. Obejmują one między innymi otwarte pytania dotyczące
kryteriów rozgraniczania aktów delegowanych i wykonawczych, praktyczne ustalenia na temat współpracy oraz
przejrzystość negocjacji trójstronnych, jak również przegląd odnośnych przepisów Regulaminu w celu ich
ewentualnego dostosowania. Porozumienie wejdzie w życie po jego podpisaniu przez strony i jest wiążące
wyłącznie dla tych stron.

Dalszą analizę porozumienia międzyinstytucjonalnego sporządził Gabinet Zastępcy Sekretarza Generalnego
Parlamentu.
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