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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Prawnej i Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 

przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

Umowy międzynarodowe 

1. ubolewa nad tym, że z reguły nie ma możliwości uzyskania dostępu do niektórych 

dokumentów Rady związanych z umowami międzynarodowymi, a w szczególności do 

mandatów negocjacyjnych;  

2. wzywa do bardziej harmonijnego i uporządkowanego podejścia, z zagwarantowanym 

dostępem do wszystkich dokumentów negocjacyjnych i pokrewnych, nawet o 

charakterze poufnym lub niejawnym, w tym do mandatów negocjacyjnych oraz do 

innych dokumentów wykorzystywanych na etapach przygotowawczych i podczas 

faktycznych negocjacji; ponadto uważa, że Komisja i Rada powinny przedstawiać 

Parlamentowi regularnie aktualizowane wykazy dokumentów negocjacyjnych, którymi 

dysponują; 

3. z zadowoleniem przyjmuje pisemne briefingi otrzymywane od Komisji przed 

konferencjami międzynarodowymi oraz codzienne briefingi ustne przekazywane w 

trakcie tych konferencji przez prezydencję Rady i Komisję; 

4. ubolewa nad tym, że podczas konferencji międzynarodowych Parlament nie może 

uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych UE jako obserwator;  

5. zwraca się do trzech instytucji UE o zakończenie – w odpowiednim czasie – negocjacji 

w sprawie usprawnionych praktycznych ustaleń dotyczących współpracy i wymiany 

informacji, zapoczątkowanych w listopadzie 2016 r. zgodnie z pkt 40 Porozumienia 

międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa; 

Akty delegowane i wykonawcze 

6. odnotowuje, że przekazanie uprawnień Komisji nie jest wyłącznie zagadnieniem 

technicznym, ale może dotyczyć delikatnych kwestii politycznych o istotnym znaczeniu 

dla obywateli UE, konsumentów i przedsiębiorstw; 

7. przypomina, że zgodnie z motywem 7 nowe Porozumienie międzyinstytucjonalne 

powinno ułatwiać negocjacje w ramach zwykłej procedury ustawodawczej oraz 

ulepszać stosowanie art. 290 i 291 TFUE, ale ubolewa nad tym, że tak się jeszcze nie 

stało; wyraża głębokie niezadowolenie z faktu, że Rada nadal bardzo niechętnie 

akceptuje akty delegowane w przypadku spełnienia kryteriów określonych w art. 290 

TFUE; podkreśla, że wywiera to bardzo niekorzystny wpływ na negocjacje; 

8. wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu niemal systematycznych wysiłków Rady, by 

zastępować akty delegowane aktami wykonawczymi; za niedopuszczalne uważa 

szczególnie to, że Rada usiłuje wykorzystywać dostosowania po Traktacie z Lizbony do 

zastępowania procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą stosowaniem aktów 
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wykonawczych w miejsce aktów delegowanych; 

9. wyraża rozczarowanie faktem, że Komisja nie zawsze broni własnych pierwotnych 

wniosków w odniesieniu do stosowania aktów delegowanych; 

10. przypomina, że elementy istotne politycznie, takie jak unijne wykazy lub rejestry 

produktów czy substancji, powinny pozostać nieodłączną częścią aktu podstawowego – 

w stosownych przypadkach w postaci załączników – i w związku z tym powinny być 

zmieniane jedynie w drodze aktów delegowanych; podkreśla, że w trosce o pewność 

prawa należy unikać tworzenia samodzielnych wykazów; 

11. czeka na rozpoczęcie stosowania uporządkowanego i przyjaznego użytkownikom 

funkcjonalnego rejestru aktów delegowanych, który został opublikowany w dniu 12 

grudnia 2017 r. i powstał na wniosek Parlamentu;  

12. przypomina trzem instytucjom UE, że należy poczynić dalsze postępy w tworzeniu 

specjalnej wspólnej bazy danych dotyczących aktualnej sytuacji w zakresie wniosków 

legislacyjnych; 

Ocena skutków 

13. ponownie wzywa do obowiązkowego włączenia do wszystkich ocen skutków regulacji 

wyważonej analizy średnio- i długoterminowych skutków gospodarczych, społecznych, 

środowiskowych i zdrowotnych; 

14. podkreśla, że oceny skutków powinny służyć wyłącznie jako wskazówki do lepszego 

stanowienia prawa oraz pomoc w podejmowaniu decyzji politycznych, i pod żadnym 

pozorem nie mogą zastępować decyzji politycznych w demokratycznym procesie 

decyzyjnym ani ograniczać decydentów ponoszących odpowiedzialność polityczną; 

15. uważa, że oceny skutków nie powinny powodować nieuzasadnionych opóźnień w 

procedurach legislacyjnych, nie należy też wykorzystywać ich do tworzenia przeszkód 

proceduralnych w celu blokowania niepożądanych przepisów prawnych; 

16. apeluje do Komisji, by wykorzystywała oceny skutków i oceny ex post do badania 

zgodności inicjatyw, wniosków lub obowiązujących aktów prawnych z celami 

zrównoważonego rozwoju, a także ich oddziaływania na postępy w realizowaniu i 

wdrażaniu tych celów; 

Uproszczenie 

17. jest zdania, że niektóre obciążenia administracyjne są niezbędne do zapewnienia 

właściwej realizacji celów ustawodawczych oraz wymaganego poziomu ochrony, 

zwłaszcza w dziedzinie środowiska i ochrony zdrowia publicznego, gdyż są to sektory, 

w których wymogi informacyjne muszą zostać utrzymane; 

18. podkreśla znaczenie eliminowania zbędnej biurokracji i uwzględniania powiązań 

między wielkością przedsiębiorstwa a zasobami koniecznymi do wykonania 

wymaganych zobowiązań; 

19. uważa, że ponieważ jakość jest kwestią najwyższej wagi, upraszczanie przepisów nie 
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powinno stanowić pretekstu do ograniczenia ambicji w kwestiach o zasadniczym 

znaczeniu dla ochrony środowiska, zdrowia publicznego czy bezpieczeństwa żywności; 

20. chociaż podkreśla potrzebę uwzględnienia i zwiększenia skuteczności aktualnie 

podejmowanych interwencji przez ograniczenie zbędnych kosztów regulacyjnych, 

wyznaczanie nowego celu netto w kwestii ograniczenia kosztów regulacyjnych uważa 

za niewłaściwe, ponieważ niepotrzebnie ogranicza zakres instrumentów rozwiązywania 

nowych problemów lub nierozstrzygniętych kwestii i nie uwzględnia korzyści z 

regulacji; 

21. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji dotyczącą uwzględnienia w trakcie 

przeglądu obowiązujących i planowanych przepisów szczególnych interesów 

mikroprzedsiębiorstw i MŚP oraz zmniejszenia obciążeń dla tych przedsiębiorstw 

dzięki zastosowaniu zwolnień i ułatwień; zachęca Komisję, by zbadała możliwość 

szerszego uwzględnienia potrzeb MŚP i mikroprzedsiębiorstw w toku opracowywania 

przepisów przy jednoczesnym zapewnieniu wciąż wysokiej jakości standardów ochrony 

konsumentów, pracowników, zdrowia publicznego i środowiska; 

22. z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie grupy zadaniowej Komisji ds. zasad 

pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej”, która musi działać 

zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia 

prawa na rzecz zwiększenia zaufania obywateli uznających zasadę pomocniczości za 

kluczowy aspekt procesu demokratycznego; 

23. zwraca uwagę na nowe przepisy dotyczące konsultacji publicznych i konsultacji z 

zainteresowanymi stronami, które powinny służyć jako istotne narzędzie zarówno na 

etapie przygotowywania, jak i w trakcie całego procesu legislacyjnego; 

Wdrożenie i stosowanie prawodawstwa Unii 

24. jest zdania, że przy wdrażaniu i transponowaniu aktów unijnych należy wyraźnie 

odróżnić przypadki nadmiernie rygorystycznego wdrażania przepisów – kiedy to 

państwa członkowskie wprowadzają dodatkowe wymogi administracyjne niepowiązane 

z prawodawstwem unijnym – i ustanawianie wyższych standardów wykraczających 

poza ogólnounijne minimalne standardy w zakresie ochrony środowiska i 

konsumentów, a także opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności; 

25. apeluje do państw członkowskich, aby w możliwie największym stopniu ograniczyły 

ustanawianie dodatkowych wymogów administracyjnych w toku transpozycji 

prawodawstwa unijnego i aby zgodnie z pkt 43 Porozumienia międzyinstytucjonalnego 

zapewniły możliwość identyfikacji takich dodatkowych wymogów w akcie 

transponującym lub w powiązanych dokumentach; 

° 

° ° 

26. podkreśla, że w toku wdrażania prawodawstwa unijnego i w przypadku gdy w 

prawodawstwie unijnym ustanawia się tylko standardy minimalne, państwa 

członkowskie mają swobodę wprowadzania wyższych standardów w zakresie ochrony 
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środowiska i konsumentów, a także opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności. 
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