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WSKAZÓWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 

jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 

rezolucji następujących wskazówek: 

1. odnotowuje komunikat Komisji w sprawie REFIT i stałe zaangażowanie Komisji na rzecz 

lepszego stanowienia prawa; podkreśla, że prace przewidziane w komunikacie REFIT 

powinny być postrzegane jako nieprzerwany proces, mający na celu zapewnienie, że 

obowiązujące ustawodawstwo na szczeblu europejskim odpowiada zakładanym celom i 

realizuje wspólny cel ustawodawców oraz spełnia oczekiwania obywateli, przedsiębiorstw 

i wszystkich zainteresowanych stron; podkreśla, że program REFIT powinien skupiać się 

na kwestiach związanych z lepszym stanowieniem prawa i nie powinien podważać 

standardów w zakresie równości płci, standardów społecznych, praw pracowniczych, 

norm środowiskowych ani standardów ochrony środowiska i konsumenta;  

2. uważa, że jeżeli jednoznacznie stwierdzona zostanie potrzeba podjęcia działań na szczeblu 

UE i w przypadkach, gdy takie działania są zgodne z zasadą pomocniczości i 

proporcjonalności, należy dokładnie przeanalizować, czy instrument nieustawodawczy lub 

ustawodawczy – a, w przypadku instrumentu ustawodawczego, który z nich – jest 

najodpowiedniejszy dla osiągnięcia zamierzonego celu politycznego, ze szczególnym 

uwzględnieniem europejskiej wartości dodanej; uważa, że w celu lepszej oceny skutków 

nowego aktu ustawodawczego stosowany powinien być zestaw wskaźników pozwalający 

na określenie całkowitych kosztów przestrzegania danego aktu i związanych z nim 

kosztów administracyjnych; podkreśla, że takie wskaźniki muszą opierać się na jasnych, 

szeroko zakrojonych, mierzalnych (w stosownych przypadkach) i wielowymiarowych 

kryteriach, w tym społecznych, gospodarczych i środowiskowych, pozwalających 

właściwie ocenić skutki podjęcia lub niepodjęcia działań na szczeblu UE; 

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do bardziej rygorystycznej oceny skutków 

przyszłych i obowiązujących regulacji dotyczących MŚP i ogólnie konkurencyjności; 

uważa, że istotnym elementem procesu oceny skutków powinna być ocena wpływu na 

konkurencyjność; jest zdania, że projekt zmienionych wytycznych powinien zawierać 

wskazówki dotyczące sposobu przeprowadzania oceny wpływu na konkurencyjność i 

określania jej wagi w analizie końcowej; popiera obowiązujące założenie, iż wnioski o 

negatywnym wpływie na konkurencyjność będą odrzucane, chyba że zostaną 

przedstawione dowody na wypływające z nich znaczne, niemożliwe do oszacowania 

korzyści; 

4. jest rozczarowany, że środki, które wybrano do przeglądu w tabeli wyników 

towarzyszącej komunikatowi nie grzeszą nowością, a wręcz przeciwnie, jest to zestaw 

środków, które Komisja była zmuszona stosować z uwagi na wygasające klauzule 

przeglądowe w uprzednio przyjętym ustawodawstwie; oczekuje ambitniejszego podejścia 

od nowej Komisji wobec celów określonych w komunikacie REFIT, zwłaszcza 

dotyczących podjęcia trudnych kwestii, takich jak te, które pojawiły się podczas 

konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji; 

5. uważa, że koncepcja tabeli wyników powinna zostać zmieniona i obejmować dwa 
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dokumenty, z których jeden będzie przedstawiał plan prac, a drugi, nowy, opisywał 

postępy poczynione przez Komisję, wyrażone w sposób ilościowy; apeluje, aby drugi 

dokument stanowił podstawę rocznej deklaracji nowych kosztów dla przedsiębiorstw, 

który powinien być łatwo zrozumiałą deklaracją lub księgą z pozycjami „winien i ma” 

pod kątem skutków administracyjnych i ustawodawczych wniosków przyjętych w 

poprzednim roku ustawodawczym, ponieważ będzie to bardziej przydatne i zaświadczy o 

tym, że Komisja rozumie, iż problem stanowią często skumulowane koszty regulacji; 

6. ponowie podkreśla, że konieczne jest staranne uwzględnianie MŚP w unijnym 

ustawodawstwie; zwraca się do Komisji, aby w celu wykazania dodatkowych korzyści 

płynących z działań Unii Europejskiej oraz z ich kosztów i korzyści doceniła w 

zmienionych wytycznych w sprawie oceny skutków regulacji znaczenie zasady „najpierw 

myśl na małą skalę” i włączyła do nich obowiązkowy test MŚP i test konkurencyjności 

oraz należycie analizowała skutki społeczne, środowiskowe i gospodarcze każdego 

wniosku ustawodawczego; 

7. zauważa, że kolegium komisarzy powinno przyjmować wnioski Komisji w oparciu o 

pozytywna opinię Rady ds. Oceny Skutków, stwierdzającą właściwe przeprowadzenie 

odnośnej oceny skutków; 

8. przypomina swoje stanowisko w kwestii ogólnych wyłączeń mikroprzedsiębiorstw z 

zakresu ustawodawstwa UE zgodnie ze swoją rezolucją z dnia 23 października 2012 r. w 

sprawie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): konkurencyjność i możliwości 

działalności gospodarczej1 oraz rezolucją z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmiany 

wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków oraz w sprawie roli testu MŚP2, w 

których stwierdza się, że wyłączenia powinny być oceniane indywidualnie w celu 

odzwierciedlenia polityki przenoszenia ciężaru dowodu, a zatem mikroprzedsiębiorstwa 

powinny pozostawać poza zakresem zastosowania wniosków, chyba że zostanie 

wykazane, iż powinny być tym zakresem objęte; gorąco zachęca Komisję do dalszego 

kontynuowania wysiłków w tym kierunku, przez obniżanie kosztów ustawodawczych dla 

mikroprzedsiębiorstw i MŚP; zwraca uwagę na zalecenia dotyczące tej kwestii zawarte w 

ww. rezolucji z 27 listopada 2014 r.; 

9. zauważa, że stanowisko Parlamentu w sprawie konsultacji dotyczących dziesięciu 

najbardziej obciążających regulacji oraz zmniejszenia obciążenia MŚP regulacjami UE, 

przedstawione w rezolucji z dnia 17 kwietnia 2014 r. na ten temat3, polegało na 

zmniejszeniu obciążenia wynikającego z przepisów prawa pracy i na gruntownym 

przeglądzie dyrektywy w sprawie czasu pracy, ponieważ jest nieelastyczna z punktu 

widzenia mikroprzedsiębiorstw i MŚP; zauważa ponadto, że w tejże rezolucji Parlament 

zalecił, aby z przedsiębiorstw niskiego ryzyka zdjąć obowiązek sporządzania pisemnych 

ocen zdrowia i bezpieczeństwa, w celu zmniejszenia obciążeń wynikających z przepisów 

dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa; 

10. zauważa, że nawet jedna trzecia obciążeń administracyjnych związanych z unijnym 

ustawodawstwem jest konsekwencją krajowych środków wykonawczych, ponownie 

                                                 
1 Dz.U. C 68 E, z 7.3.2014, s. 40. 
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0069. 
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0459. 
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zwraca uwagę na to, jak ważne jest zapewnienie sprawnej i spójnej transpozycji 

przepisów, ich wprowadzania w życie i egzekwowania wraz z proponowanym 

uproszczeniem i podkreśla konieczność unikania nadmiernie rygorystycznego wdrażania 

przepisów; wzywa Komisję do włączenia do unijnej tabeli wyników regulacyjnych 

kryteriów oceny krajowych środków wykonawczych w celu jasnego zdefiniowania 

nadmiernie rygorystycznego wdrażania przepisów na poziomie krajowym, tak aby 

przepisy wprowadzane dodatkowo na szczeblu krajowym były wyraźnie oznaczone jako 

takowe; podkreśla, że taka definicja musi respektować prawo państw członkowskich do 

stosowania surowszych norm w przypadku gdy prawo UE zapewnia tylko minimalny 

poziom harmonizacji; 

11. uważa, że zasady lepszego stanowienia prawa powinny mieć zastosowanie do decyzji 

zarówno w sprawie prawa wtórnego, jak i pierwotnego; wzywa Komisję i jej agencje, w 

stosownych przypadkach, aby ilekroć oczekuje się, że skutki aktów delegowanych i 

wykonawczych będą znaczne, towarzyszyła im obowiązkowa ocena skutków łącznie z 

konsultacjami z zainteresowanymi stronami; w tym celu domaga się zmiany wytycznych 

dotyczących aktów wykonawczych zgodnie z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi aktów 

delegowanych; podkreśla, że współustawodawcy powinni być tak precyzyjni jak to 

możliwe w przepisach dotyczących Tier 1 w odniesieniu do celów, jakie powinny spełniać 

akty delegowane i akty wykonawcze; stwierdza, że Parlament w rezolucji z dnia 4 lutego 

2014 r. w sprawie sprawności regulacyjnej UE oraz pomocniczości i proporcjonalności1 

wezwał Komisję do zintensyfikowania przeglądu stosowania zasady proporcjonalności, 

zwłaszcza jeśli chodzi o stosowanie art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w sprawie aktów delegowanych i wykonawczych;  

12. popiera Komisję Europejską, która zamierza usprawnić oceny jako centralny element 

inteligentnych regulacji; zauważa, że oceny dostarczają wiarygodnych informacji na temat 

rzeczywistego wpływu przepisów na podmioty, których dotyczą, i domaga się w związku 

z tym formalnego i szeroko zakrojonego włączenia zainteresowanych stron w proces 

oceny; 

13. wzywa do renegocjacji i aktualizacji porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 

lepszego stanowienia prawa w celu uwzględnienia Traktatu z Lizbony i porozumienia 

ramowego między Parlamentem a Komisją Europejską, a także do opracowywania i 

umacniania sprawdzonych rozwiązań w obszarach takich jak planowanie działań 

ustawodawczych, ocena skutków, systematyczne wykonywanie oceny przepisów UE w 

trybie ex post oraz postępowanie z aktami delegowanymi i wykonawczymi i ich 

wdrażanie; 

14. wzywa Komisję do wprowadzenia metodologii stosowania celów ilościowych w celu 

zmniejszenia obciążenia administracyjnego na szczeblu europejskim; odnotowuje 

pozytywne doświadczenia niektórych państw członkowskich z ustanawianiem celów 

zmniejszenia obciążeń netto z myślą o obniżeniu kosztów przestrzegania przepisów; 

zwraca się z prośbą, aby ta metodologia została omówiona przez proponowaną nową 

grupę wysokiego szczebla ds. obciążeń administracyjnych i była uwzględniana w 

przyszłych ocenach skutków, o ile zostanie zaakceptowana; 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0061. 
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15. wzywa do większego udziału zainteresowanych stron, w tym partnerów społecznych, 

stowarzyszeń przedsiębiorców, organizacji ochrony konsumentów, organizacji ochrony 

środowiska i społecznych, a także władz krajowych, regionalnych i lokalnych w 

procedurach związanych z kontrolą zgodności z zasadą pomocniczości i 

proporcjonalności, oceną obciążenia administracyjnego (w tym pozytywnego wpływu i 

kosztów wynikających z przestrzegania przepisów), wyborem podstawy prawnej, oceną 

sprawności regulacyjnej i oceną w trybie ex post oraz monitorowaniem wdrażania prawa 

UE na szczeblu krajowym; uważa, że te kontrole i oceny mogłyby zostać rozszerzone 

dzięki zastosowaniu wzajemnej oceny przez państwa członkowskie; z zadowoleniem 

przyjmuje zamiary Komisji dotyczące ustanowienia nowej grupy wysokiego szczebla ds. 

lepszych uregulowań prawnych wchodzącej w zakres kompetencji właściwego 

wiceprzewodniczącego i obejmującej zainteresowane strony i ekspertów krajowych; 

proponuje przyznanie jej silnego mandatu, aby mogła stać się skutecznym i niezależnym 

gremium doradczym; 

16. uważa, że niezrównoważona lub niepełna ocena skutków lub brak oceny skutków 

powinny być uważane za powód do ewentualnego usunięcia lub przeglądu 

obowiązującego ustawodawstwa UE w ramach programu REFIT; 

17. podkreśla, że konieczne jest podejście oddolne do deregulacji; wzywa w związku z tym 

Komisję do powołania europejskiego forum interesariuszy na rzecz lepszego stanowienia 

prawa i ograniczenia biurokracji, którego wymiernym celem będzie zmniejszenie 

obciążenia administracyjnego o 25% do 2020 r.; podkreśla, że w skład forum powinny 

wchodzić właściwe zainteresowane strony, w tym partnerzy społeczni, organizacje 

konsumenckie i świat biznesu; podkreśla, że Komisja powinna czynnie rozpatrywać 

propozycje forum i odnosząc się do nich, stosowała zasadę „przestrzegaj lub wyjaśnij”; 

uważa, że forum mogłoby posłużyć jako platforma dla przedsiębiorstw lub podmiotów 

zbiorowych działających na poziomie krajowym lub w całej Europie do bezpośredniego 

wnoszenia wkładu na rzecz lepszego stanowienia prawa lub z myślą o realizacji celu 

ograniczenia biurokracji w przepisach mających zastosowanie w ich sektorach;  

18. wzywa Komisję do dopilnowania, by konsultacje z zainteresowanymi stronami były 

prowadzone w przejrzysty sposób i terminowy, a ich wynik był analizowany w ujęciu 

ilościowym i jakościowym, co pozwoli należycie uwzględnić również poglądy 

mniejszości; uważa za szczególnie istotne, aby zainteresowane strony miały możliwość, 

na jak najwcześniejszym etapie procedury ustawodawczej, zgłaszania uwag na temat 

niepotrzebnie kłopotliwych aspektów wniosków Komisji za pomocą opublikowanego 

projektu oceny skutków przedłożonego Radzie ds. Oceny Skutków, na etapie 

poprzedzającym przedstawienie ostatecznej wersji wniosku ustawodawczego i oceny, na 

przykład poprzez zaangażowanie przyszłej grupy wysokiego szczebla ds. lepszego 

stanowienia prawa; 

19. wzywa Komisję do umieszczenia i powiązania programu REFIT w szerszym kontekście 

definiowania i wdrażania programu prac Komisji i kluczowych priorytetów; 

20. wzywa Komisję do nasilenia konsultacji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, ze 

wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym konsumentami, podczas przygotowywania 

aktów wykonawczych i delegowanych, z myślą o tym, jak skuteczniej zwiększać 



 

AD\1045813PL.doc 7/9 PE541.631v02-00 

 PL 

znajomość wniosków na etapie wstępnym; jest głęboko przekonany, że te wysiłki na rzecz 

zwiększenia wkładu zainteresowanych stron przed finalizacją zaleceń zaowocują lepszymi 

przepisami; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje ewentualne inicjatywy mające 

na celu porównanie procedur konsultacji w sprawie tymczasowych przepisów lub norm z 

tymi stosowanymi w innych jurysdykcjach, w celu rozwijania dobrych praktyk; 

21. uważa, że zainteresowane strony, władze lokalne i regionalne oraz państwa członkowskie 

powinny być bardziej zaangażowane w proces identyfikowania konkretnych trudności we 

wdrażaniu na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym i powinny przekazywać 

Komisji informacje zwrotne na ten temat; wzywa do stosowania wskaźników 

pozwalających na określenie kosztów przestrzegania przepisów oraz kosztów braku 

regulacji (tak jak w przypadku kosztów braku działań na poziomie europejskim); apeluje, 

aby te wskaźniki były kompleksowe i odpowiednie do oceny możliwych korzyści i wad 

oraz kosztów i oszczędności jednolitej polityki rynkowej,  

zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym; 

22. uważa, że ocena REFIT i dalsze starania na rzecz lepszego stanowienia prawa powinny 

uwzględniać zmiany w kierunku cyfryzacji gospodarki, społeczeństwa i administracji 

publicznej; uważa, że szerokie stosowanie narzędzia REFIT i kontrole sprawności 

mogłyby także pomóc w ocenie spójności i zgodności obszarów regulacji w szerszych 

ramach jednolitego rynku cyfrowego; 

23. z zadowoleniem przyjmuje ewentualne opracowanie wewnętrznych wytycznych 

zmierzających do poprawy jakości konsultacji i ich oceny; uważa, że w związku ze 

złożonością decyzji politycznych podejmowanych w każdym poszczególnym obszarze 

pytania zadawane podczas konsultacji powinny być bardziej precyzyjne i sformułowane 

tak, by były łatwo zrozumiałe; uważa, że w przypadku wniosków ustawodawczych 

dotyczących skomplikowanych dziedzin należałoby przewidzieć drugi etap konsultacji, w 

którym projekt aktu ustawodawczego wraz z wstępną oceną skutków byłby publikowany, 

a wszystkie zainteresowane strony mogłyby zgłaszać uwagi; uważa, że taki drugi etap 

wprowadziłby większą dyscyplinę do analiz Komisji i wzmocniłby argumenty na rzecz 

przyjęcia wniosków, które przeszły taką procedurę; 

24. przypomina, że komisarz Bieńkowska podczas przesłuchania zobowiązała się do 

rozważenia możliwości wycofania każdego wniosku, w przypadku którego posłowie 

stwierdziliby, że ocena skutków jest wadliwa lub pewne jej elementy nie zostały 

odpowiednio uwzględnione; wzywa Komisję do potwierdzenia na piśmie, że jest to 

stanowisko całego kolegium komisarzy; 

25. podkreśla konieczność udoskonalenia unijnej polityki komunikacji dotyczącej 

prawodawstwa europejskiego, w ramach której program na rzecz lepszych uregulowań 

prawnych stanowi wartościową podstawę do uczynienia działań Unii Europejskiej 

bardziej zrozumiałymi i podniesienia poziomu ich akceptacji; apeluje do Komisji, aby we 

współpracy z państwami członkowskimi dalej opracowywała portal „Twoja Europa”, by 

zapewnić MŚP łatwy dostęp do przedstawionych w formacie wielojęzycznym 

praktycznych informacji o nadchodzących konsultacjach, istotnych przepisach UE i ich 

zastosowaniu w państwach członkowskich; 

26. z zadowoleniem przyjmuje i popiera zamiary Komisji dotyczące przeprowadzenia w 
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perspektywie średnioterminowej szeregu nowych ocen i kontroli sprawności 

funkcjonowania istniejących rozporządzeń UE i stosowania prawa traktatowego, w tym w 

obszarze opóźnień w płatnościach. 
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Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Antanas Guoga, Robert 

Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, 

Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel 

Schaldemose, Olga Sehnalová, Mylène Troszczynski, Anneleen Van 

Bossuyt, Marco Zullo 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Lucy Anderson, Jussi Halla-aho, Kaja Kallas, Othmar Karas, Emma 

McClarkin, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Lambert van 

Nistelrooij, Josef Weidenholzer, Kerstin Westphal 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

José Blanco López, Andrea Bocskor, Roger Helmer, György Hölvényi, 

Emilian Pavel 

 
 


