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1. Kontekst polityczny

Zgodnie z przepisami Traktatu WE regulującymi kwestię obywatelstwa Unii (art. 17-
22), każdy obywatel Unii mający miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, 
którego nie jest obywatelem, może zdecydować o miejscu udziału w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego i wykonać swoje prawa wyborcze bądź w państwie miejsca 
pochodzenia bądź w państwie członkowskim miejsca zamieszkania. Udział w 
wyborach do PE oznacza zarówno wykonywanie czynnego (prawo do głosowania) 
jak i biernego (prawo do kandydowania) prawa wyborczego. Warunki wykonywania 
prawa do głosowania i kandydowania przez obywateli Unii, niebędących obywatelami 
państwa członkowskiego miejsca zamieszkania, określone są w dyrektywie 
93/109/WE. Nikt nie może głosować więcej niż jeden raz ani kandydować w więcej ni
ż jednym państwie członkowskim w tych samych wyborach do Parlamentu 
Europejskiego (art. 4 dyrektywy).

W chwili przyjęcia dyrektywy 93/109/WE Unia Europejska liczyła jedynie 12 państw. 
Niniejsza ocena wpływu została przeprowadzona w celu zgromadzenia informacji 
dotyczących problemów, jakie pojawiły się od chwili przyjęcia dyrektywy. Jej 
zadaniem jest także przedstawienie rozwiązań problemów, jakie mogą pojawić się
przy okazji kolejnych wyborów, które odbywać się będą w 27 państwach cz
łonkowskich, gdy zwiększona różnorodność krajowych ordynacji wyborczych 
spowoduje tylko nasilenie istniejących problemów.

2. Cele polityki

Wśród celów dyrektywy 93/109/WE wymienić należy:

Ogólne cele:

Umożliwienie wszystkim obywatelom Unii udziału w wyborach do Parlamentu •
Europejskiego.

Zachęcenie wszystkich obywateli Unii do udziału w wyborach do Parlamentu •
Europejskiego.

Zapewnienie wszystkim możliwości wykonywania przysługujących im praw •
wyborczych (zasada braku dyskryminacji) – obywatele UE niebędący obywatelami 
państwa miejsca zamieszkania powinni mieć możliwość udziału w wyborach na 
takich samych zasadach jak obywatele tego państwa.

Cele specyficzne:

Zapobieżenie przypadkom podwójnego głosowania w wyborach do PE.•

Zapobieżenie przypadkom podwójnego kandydowania w wyborach do PE.•

Zmniejszenie uciążliwości procedur administracyjnych, jakich muszą dopełni•
ć obywatele innego państwa członkowskiego, pragnący kandydować w 
wyborach do PE w państwie członkowskim miejsca zamieszkania.
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3. Wady obecnego systemu uniemożliwiające skuteczne zapobieganie przypadkom 
podwójnego głosowania i podwójnego kandydowania

Udział w wyborach i podwójne głosowanie

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. liczba obywateli państwa 
członkowskiego, mających miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa 
wynosiła 5,5 mln osób (25 państw członkowskich).

Frekwencja wyborcza w trakcie tych wyborów wyniosła średnio 45,7 %. Wskaźnik 
udziału obywateli UE niebędących obywatelami państwa członkowskiego miejsca 
zamieszkania był niższy: w sześciu państwach dla których dostępne były dane (lub 
dane szacunkowe) dotyczące udziału tych obywateli, średnia frekwencja wyniosła 
19,6 %.

Praktyczne problemy stwarzane przez obecny system wymiany informacji

Dyrektywa 93/109/WE przewiduje dwa sposoby zapobiegania przypadkom 
podwójnego głosowania i podwójnego kandydowania: po pierwsze, obywatele Unii b
ędący obywatelami innego państwa członkowskiego muszą przedstawić oficjalne o
świadczenie, że zamierzają korzystać z prawa do głosowania lub kandydowania tylko 
na terytorium państwa członkowskiego miejsca zamieszkania; po drugie, państwa cz
łonkowskie zobowiązane są do wymiany informacji dotyczących obywateli innych pa
ństw członkowskich, którzy zostali wpisani na listy wyborców lub zgłosili swoją
kandydaturę w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do podejmowania wła
ściwych środków w celu uniemożliwienia swoim obywatelom podwójnego g
łosowania lub kandydowania w wyborach w więcej niż jednym państwie cz
łonkowskim. W tym celu stworzony został system wymiany informacji, który 
wykorzystywany był trzykrotnie – podczas wyborów do PE w 1994, 1999 oraz 2004 
r.

Stwierdzono następujące główne wady istniejącego systemu: otrzymywane informacje 
nie pozwalają na odnajdywanie osób w krajowych rejestrach wyborców; problemy 
transliteracji nazwisk; dane dostarczone zbyt późno, by mogły zostać odpowiednio 
przetworzone; brak jednolitego formatu przekazywanych danych (np. dane 
przekazywane są zarówno na papierze, jak i dyskietkach czy płytach CD), co uniemo
żliwia automatyczne ich przetwarzanie. Ponadto odnotowano przypadki obywateli, 
którzy na skutek wadliwego systemu zostali pozbawieni prawa do głosowania. Nie 
jest możliwe także określenie skuteczności systemu w zapobieganiu przypadkom 
podwójnego głosowania. W 2004 r. przypadki podwójnego głosowania odnotowano 
w dwóch państwach członkowskich – Luksemburgu (4) i Niemczech (około 120).

Ponadto państwa członkowskie uważają system za uciążliwy i nieskuteczny.

Większość z wymienionych powyżej problemów wynika z różnic w ordynacjach 
wyborczych państw członkowskich oraz różnic w zarządzaniu krajowymi listami 
wyborców i danych umieszczanych na tych listach. Jest to główna przeszkoda uniemo
żliwiająca szybką i skuteczną wymianę informacji dotyczących takich osób.
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Piętnaście państw członkowskich nadesłało szacunkowe dane dotyczące kosztów 
wymiany informacji podczas wyborów w 2004 r. oceniane łącznie na kwotę 981 000 
EUR. Duża część tych kosztów związana była z wymianą niewłaściwych informacji. 
W przypadku utrzymania aktualnego systemu w niezmienionej formie koszty te 
prawdopodobnie wzrosłyby, ze względu na wzrost liczby obywateli jednego państwa 
członkowskiego, zamieszkujących na terytorium innego państwa i na skutek kolejnych 
rozszerzeń UE.

Poniżej przedstawiono opcje, które uznano za najskuteczniejsze spośród 
opracowanych w ramach analizy wpływu rozwiązań, pozwalających zapobiec 
przypadkom podwójnego głosowania i podwójnego kandydowania.

Opcja 1 – Utrzymanie obecnej sytuacji

Obecna sytuacja nie ulega zmianie, tj. następujące środki zostają utrzymane:

Obecny system wymiany informacji między państwami członkowskimi. W •
ramach tego systemu, na państwie członkowskim miejsca zamieszkania spoczywa 
obowiązek przekazania państwu członkowskiemu pochodzenia informacji o 
osobach, które wystąpiły z wnioskiem o wpisanie na listę wyborców (lub zgłosiły 
swoją kandydaturę w wyborach), państwo członkowskie pochodzenia wykreśla 
wtedy taką osobę z listy wyborców w celu uniemożliwienia podwójnego g
łosowania. Komisja przy współpracy z państwami członkowskimi opracowała 
wytyczne dotyczące zakresu i metod wymiany informacji.

Oficjalne oświadczenie składane przez obywateli Unii będących obywatelami •
innego państwa członkowskiego wraz z wnioskiem o wpis na listę wyborców lub 
z wnioskiem o kandydowanie w wyborach w państwie członkowskim miejsca 
zamieszkania, w którym oświadczają oni, że będą wykonywali swoje prawo do g
łosowania jedynie w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, a nie w pa
ństwie członkowskim pochodzenia (art. 9 i 10 dyrektywy 93/109/WE), lub zgłoszą
swoją kandydaturę jedynie w państwie członkowskim miejsca zamieszkania (art. 
10).

Opcja 2 – Likwidacja aktualnego systemu wymiany informacji i utrzymanie obowi
ązku składania przez obywateli UE niebędących obywatelami państwa miejsca 
zamieszkania oświadczenia, że nie będą głosować ani kandydować w wyborach 
dwukrotnie; wprowadzenie kar i kontroli ex post

Wybór tej opcji oznaczałby wprowadzenie następujących zmian do dyrektywy 
93/109/WE:

zlikwidowanie obecnego systemu wymiany informacji przy równoczesnym •
utrzymaniu obowiązku składania przez obywateli UE niebędących obywatelami pa
ństwa miejsca zamieszkania oświadczenia, że nie będą głosować ani kandydować
w dwóch państwach członkowskich w tych samych wyborach do PE;

wprowadzenie obowiązku nakładania kar w przypadku stwierdzenia podwójnego g•
łosowania; 
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wprowadzenie obowiązku przeprowadzania kontroli ex post mających na celu •
stwierdzenie przypadków podwójnego głosowania.

Opcja 3 – Wprowadzanie zmian do obecnie stosowanego systemu wymiany 
informacji

W celu podniesienia skuteczności i zapewnienia spójności na poziomie UE w 
obecnym systemie wymiany informacji wprowadzone zostałyby następujące zmiany:

wprowadzenie jednolitego terminu przesyłania informacji;•

ujednolicenie stosowanych formatów wymienianych informacji – w ten sposób •
wszystkie państwa członkowskie otrzymywałyby wszystkie informacje niezbędne 
do identyfikacji obywateli;

wprowadzenie wymogu przesyłania wszystkich informacji drogą elektroniczną, •
przy wykorzystaniu jednego specyficznego środka, umożliwiającego elektroniczne 
przetwarzanie wszystkich danych;

zapewnienie możliwości wykorzystania alfabetu greckiego i cyrylicy; oraz•

wprowadzenie wymogu informowania obywateli o wykreśleniu z list wyborców •
przez państwa członkowskie.

Prawdopodobnie taki system byłby wprowadzony przez państwa członkowskie na 
podstawie decyzji Komisji przyjętej w ramach procedury komitologii.

Opcja 4 – Ustanowienie listy wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do 
PE

Zastosowanie tego rozwiązania oznaczałoby połączenie wszystkich krajowych list 
wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do PE w jedną, wspólną dla 
wszystkich państw członkowskich listę wyborców. Inną możliwością byłaby pełna 
harmonizacja metod zarządzania krajowymi listami wyborców i informacji 
umieszczanych na tych listach; państwa członkowskie wymieniałyby informacje 
umieszczane na listach.

Wybór tej opcji oznaczałby konieczność wprowadzania zmian do dyrektywy 
93/109/WE oraz do Aktu z 1976 r. dotyczącego wyborów przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego (dołączonego do decyzji 76/787/EWWiS, EWG, 
Euratom).



PL 7 PL

Ocena proponowanych rozwiązań
Ocena proponowanych rozwiązań mających na celu podniesienie skuteczności systemu w zapobieganiu przypadkom 

podwójnego głosowania i podwójnego kandydowania
Cel/
Problem

Proponowane rozwiązania
(przewidywany wpływ: oceniany od „–“ (bez wpływu na realizację wyznaczonego celu) do 

„√√√√√“ (pełna realizacja celu))
Opcja nr 1:
Utrzymanie 
obecnej sytuacji

Opcja nr 2:
Likwidacja 
obecnego systemu 
wymiany informacji 

Opcja nr 3:
Wprowadzenie 
zmian do 
obecnego systemu

Opcja nr 4:
Lista wyborców 
uprawnionych do g
łosowania 

Zapobieżenie przypadkom 
podwójnego głosowania w 
wyborach do PE

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Zapobieżenie przypadkom 
podwójnego kandydowania 
w wyborach do PE

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Umożliwienie wszystkim 
obywatelom Unii udziału w 
wyborach do PE

√√ √√√√ √√√√ √√√√

Zachęcenie wszystkich 
obywateli Unii do udziału w 
wyborach do PE

√√ √√ √√ √√√

Zapewnienie wszystkim mo
żliwości wykonywania przys
ługujących im praw 
wyborczych (zasada braku 
dyskryminacji) – takie same 
zasady udziału w wyborach 
dla obywateli UE niebędących 
obywatelami państwa miejsca 
zamieszkania jak dla 
obywateli tego państwa

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Prawa podstawowe
Prawo do głosowania i 
kandydowania w wyborach do 
PE (art. 39)

√√√ √√√ √√√√ √√√√√

Ochrona danych osobowych 
(art. 8)

√ √√√ √ √√√

Koszty w stosunku do 
obecnego stanu
+: wyższe; 0: bez zmian; -: ni
ższe

0 - 0 +

Zalecana opcja

Po przeprowadzeniu oceny wymienionych opcji i ich porównaniu pod względem: 
stopnia realizacji celów politycznych; przyczyniania się do poszanowania praw 
podstawowych; opinii państw członkowskich i zainteresowanych stron; oraz
wykonalności i kosztów, uznano, że najbardziej skutecznym rozwiązaniem, pozwalaj
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ącym zapobiec przypadkom podwójnego głosowania i podwójnego kandydowania jest 
opcja nr 2 – „Likwidacja aktualnego systemu wymiany informacji i utrzymanie obowi
ązku składania przez obywateli UE niebędących obywatelami państwa miejsca 
zamieszkania oświadczenia, że nie będą głosować ani kandydować w wyborach 
dwukrotnie; wprowadzenie kar i kontroli ex post”. Wyeliminowane zostanie ryzyko 
omyłkowego wykreślenia osób z listy wyborców lub braku poinformowania o takim 
wykreśleniu, powodujących pozbawienie prawa do głosowania. Państwa cz
łonkowskie zaoszczędzą na kosztach stosowania systemu wymiany informacji. Nak
ładanie kar w przypadku stwierdzenia podwójnego głosowania wydaje się być
wystarczającym środkiem odstraszającym.

Konieczne będzie przeprowadzanie kontroli przypadków podwójnego głosowania 
przez obywateli innego państwa członkowskiego. Elektroniczne przechowywanie 
nazwisk i danych wszystkich wyborców znacznie ułatwiłoby proces kontroli pod wzgl
ędem technicznym. Jednakże obecnie nie wszystkie państwa członkowskie stosują
takie metody przechowywania danych.

Wstępna analiza wykazała, że mało prawdopodobna wydaje się możliwość
wprowadzenia skutecznego i opłacalnego systemu kontroli przed 2009 r. Jednakże do
ść prawdopodobne jest, iż będzie to możliwe w kolejnych wyborach. W następnych 
wyborach 2009 r. zamiast systemu kontroli zastosować można środki zapobiegawcze 
takie jak informowanie o nowych karach nakładanych w przypadku stwierdzenia 
podwójnego głosowania, system „lżejszych” wyrywkowych kontroli ex post w 
sytuacjach, gdy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków podwójnego g
łosowania. Należy podkreślić, że w poprzednich wyborach do PE nie stwierdzono, iż
proceder podwójnego głosowania jest zjawiskiem rozpowszechnionym.

4. Uciążliwość procedur administracyjnych, jakich muszą dopełnić obywatele 
innego państwa członkowskiego kandydujący w wyborach do PE w państwie 
miejsca zamieszkania

W 2004 r. w wyborach do PE kandydowało 8 974 osób, z czego 8 917 osób zgłosiło 
swoją kandydaturę w kraju pochodzenia. Liczba obywateli innego państwa cz
łonkowskiego, kandydujących w wyborach w państwie miejsca zamieszkania wyniosła 
57.

Oczywiste jest, iż liczba obywateli innego państwa członkowskiego kandydujących w 
wyborach w państwie miejsca zamieszkania byłaby wyższa, gdyby nie byli oni 
zmuszeni do przedstawiania zaświadczenia potwierdzającego, że nie zostali 
pozbawieni prawa do kandydowania w wyborach, wydanego przez właściwe organy 
państwa członkowskiego miejsca pochodzenia. Trzy kraje zgłosiły, iż obowiązek ten 
wiąże się z dużą ilością utrudnień, co powoduje, że ci obywatele nie mogą kandydowa
ć w wyborach w ich miejscu zamieszkania. Wymóg przedstawiania zaświadczania był
przyczyną niskiej liczby kandydatur obywateli innego państwa członkowskiego w pa
ństwie miejsca zamieszkania.
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Uciążliwe procedury administracyjne

W niektórych państwach członkowskich brak jest jasnych informacji, umożliwiających 
identyfikację organu właściwego do wydawania obywatelom swojego państwa cz
łonkowskiego, zamieszkującym w innym państwie członkowskim i pragnącym tam 
kandydować w wyborach do PE, zaświadczeń potwierdzających posiadanie prawa do 
kandydowania, do składania których są oni zobowiązani w momencie składania 
wniosku o kandydowanie w wyborach lub brak jest odpowiednich przepisów reguluj
ących kwestię ich wydawania. Przeprowadzone rozmowy z obywatelami innego pa
ństwa członkowskiego, kandydującymi w wyborach na terytorium państwa cz
łonkowskiego miejsca zamieszkania, pozwoliły potwierdzić, że istnieją problemy z 
kontaktowaniem się z organem właściwym do wydawania zaświadczenia w ich pa
ństwie pochodzenia i uzyskiwaniem takiego zaświadczenia.

Poniżej przedstawiono opcje, które uznano za najskuteczniejsze spośród 
opracowanych w ramach analizy wpływu rozwiązań, pozwalających zmniejszyć ucią
żliwość procedur administracyjnych.

Opcja 1 – Utrzymanie obecnej sytuacji

Nie wprowadza się żadnych zmian – obywatel innego państwa członkowskiego, pragn
ący kandydować w wyborach do PE w państwie miejsca zamieszkania, do wniosku o 
kandydowanie załącza odpowiednie zaświadczenie wydane przez państwo cz
łonkowskie pochodzenia (art. 6 ust. 10).

Opcja 2 – Wprowadzenie zmian do obecnego systemu

Oznaczałoby to na przykład przeprowadzenie kampanii informacyjnej na całym 
terytorium UE, mającej na celu rozpowszechnienie informacji o organach właściwych 
do wystawiania zaświadczeń, potwierdzających posiadanie prawa do kandydowania 
obywatelom tego państwa, zamierzającym kandydować w państwie członkowskim 
miejsca zamieszkania.

Opcja 3 – Zniesienie obowiązku składania przez kandydatów zaświadczenia 
wydanego przez odpowiednie organy władzy państwa członkowskiego pochodzenia, 
poświadczającego, że nie zostali pozbawieni prawa do kandydowania w wyborach i 
zastąpienie go wymogiem umieszczenia odpowiedniego wpisu w oficjalnym o
świadczeniu składanym przez kandydatów na mocy art. 10 ust. 1.

Poza wprowadzeniem wymogu umieszczania nowego wpisu w oficjalnym o
świadczeniu, składanym przez kandydatów, w ramach tej opcji wprowadzona zosta
łaby także możliwość sprawdzania przez państwo członkowskie miejsca zamieszkania 
czy dany obywatel nie został pozbawiony prawa do kandydowania, poprzez 
poinformowanie państwa członkowskiego miejsca pochodzenia o złożonym o
świadczeniu.
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Ocena proponowanych rozwiązań

Ocena proponowanych rozwiązań mających na celu zmniejszenie uciążliwości procedur administracyjnych, jakich 
muszą dopełnić obywatele innego państwa członkowskiego, pragnący kandydować w wyborach do PE w państwie 

miejsca zamieszkania

Cel/
Problem

Propnowane rozwiązania
(przewidywany wpływ: oceniany od „–“ (bez wpływu na realizację wyznaczonego celu) 

do „√√√√√“ (pełna realizacja celu))

Opcja nr 1: Utrzymanie 
obecnej sytuacji

Opcja nr 2:

Wprowadzenie zmian do 
obecnego systemu

Opcja nr 3:

Zniesienie obowiązku sk
ładania przez kandydatów 
zaświadczenia

Zmniejszenie przeszkód 
dla obywateli innego pa
ństwa członkowskiego 
pragnących kandydować w 
wyborach do PE w państwie 
miejsca zamieszkania 

√ √√√ √√√√

Umożliwienie wszystkim 
obywatelom Unii udziału w 
wyborach do PE

√ √√ √√√

Zachęcenie wszystkich 
obywateli Unii do udziału w 
wyborach do PE

√ √√ √√√

Zapewnienie wszystkim 
możliwości wykonywania 
przysługujących im praw 
wyborczych (zasada braku 
dyskryminacji) – takie same 
zasady udziału w wyborach 
dla obywateli UE niebęd
ących obywatelami państwa 
miejsca zamieszkania jak 
dla obywateli tego państwa

√ √ √√

Prawa podstawowe

Prawo do g§
łosowania i 
kandydowania w 
wyborach do PE 
(art. 39)

- √√√ √√√√

Ochrona danych §
osobowych (art. 8)

√√√√√ √√√√√ √√

Koszty w stosunku do 
obecnego stanu
+: wyższe; 0: bez zmian; -: 
niższe

0 + 0
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Zalecana opcja

Najbardziej skutecznym sposobem zmniejszenia uciążliwości procedur 
administracyjnych, jakich muszą dopełnić obywatele innego państwa członkowskiego, 
pragnący kandydować w państwie miejsca zamieszkania, jest opcja nr 3 – „Zniesienie 
obowiązku składania przez kandydatów zaświadczenia wydanego przez odpowiednie 
organy władzy państwa członkowskiego pochodzenia, poświadczającego, że nie 
zostali pozbawieni prawa do kandydowania w wyborach i zastąpienie go wymogiem 
umieszczenia odpowiedniego wpisu w oficjalnym oświadczeniu składanym przez 
kandydatów na mocy art. 10 ust. 1”.

Dzięki zniesieniu obowiązku przedstawiania zaświadczenia wydanego przez 
odpowiednie organy, obywatele innego państwa członkowskiego pragnący 
kandydować w państwie miejsca zamieszkania napotykać będą mniej przeszkód, 
ponieważ będą musieli przedstawiać jedynie oficjalne oświadczenie.

Państwa członkowskie będą miały możliwość sprawdzenia prawidłowości oficjalnych 
oświadczeń poprzez poinformowanie państwa członkowskiego miejsca pochodzenia o 
złożonym oświadczeniu. Ogólnie „koszt dla społeczeństwa” zalecanej opcji będzie 
ograniczony.

5. Pomocniczość, proporcjonalność oraz wartość dodana na poziomie UE

Zalecana opcja, uznana za najskuteczniejszą dla rozwiązania problemów obecnego 
systemu wymiany informacji, nie będzie wymagać żadnej harmonizacji krajowych 
ordynacji wyborczych, ani wspólnych działań wykraczających poza to, co konieczne 
jest do osiągnięcia wyznaczonych celów. Ze względu na ponadnarodowy charakter 
problemu, tj. obywatele nie mają prawa do głosowania lub kandydowania w wyborach 
w więcej niż jednym państwie członkowskim w tych samych wyborach do PE, 
konieczna jest współpraca państw członkowskich.

Założenie, że nie ma konieczności podejmowania środków zmierzających do 
harmonizacji krajowych ordynacji wyborczych ani wspólnych działań wykraczających 
poza to, co konieczne jest do osiągnięcia wyznaczonych celów, zachowuje swoją wa
żność w odniesieniu do zalecanej opcji, uznanej za najskuteczniejszą dla ograniczenia 
biurokratycznych procedur, które muszą wypełnić potencjalni kandydaci. 
Wprowadzenie możliwości sprawdzania oświadczeń kandydatów innego państwa cz
łonkowskiego, składanych w państwie miejsca zamieszkania, pozwoli wyeliminować
ryzyko, że osoba pozbawiona prawa do kandydowania w jednym państwie cz
łonkowskim przedstawi swoją kandydaturę w innym państwie członkowskim.

Niepodjęcie działań na poziomie UE w znaczny sposób zaszkodziłoby interesom 
obywateli UE, którzy mają uzasadnione oczekiwania, że istniejący system wyborczy 
wyklucza możliwość nadużyć takich jak głosowanie więcej niż raz w tych samych 
wyborach do PE lub składanie kandydatur w jednym państwie członkowskim przez 
osoby, które zostały pozbawione tego prawa w innym państwie członkowskim. Obie z 
zalecanych opcji przyczynią się zatem do realizacji zobowiązania UE jakim jest 
umacnianie ochrony praw podstawowych swoich obywateli. Wspólne działania, 
podejmowane w ramach obu z zalecanych opcji, są zatem zgodne z zasadą
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pomocniczości, określoną w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz zasadą
proporcjonalności zawartą w art. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.


