
PR\820541PL.doc PE443.023v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Prawna

2010/2076(INI)

18.6.2010

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie 26. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa Unii 
Europejskiej (za rok 2008)
(2010/2076(INI))

Komisja Prawna

Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger



PE443.023v01-00 2/6 PR\820541PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

UZASADNIENIE ..................................................................................................................6



PR\820541PL.doc 3/6 PE443.023v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie 26. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (za 
rok 2008)
(2010/2076(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji zatytułowane „Sprawozdanie z oceny systemu EU 
Pilot” (COM(2010)0070),

– uwzględniając 25. roczne sprawozdanie Komisji z kontroli stosowania prawa 
wspólnotowego (2007) (COM(2008)0777),

– uwzględniając dokumenty robocze Komisji (SEC(2009)1683, SEC(2009)1684, 
SEC(2009)1685 i SEC(2010)0182),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 września 2007 r. zatytułowany „Skuteczna 
Europa – stosowanie prawa wspólnotowego” (COM(2007)0502),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie stosunków ze 
skarżącym w przedmiocie naruszeń prawa wspólnotowego (COM(2002)0141),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie 23.rocznego 
sprawozdania Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego w 2005 r. 1,

– uwzględniając art. 119 ust. 1 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego 
i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Petycji (A7-0000/2010),

1. ubolewa, że Komisja nie udzieliła odpowiedzi na kwestie podniesione przez Parlament 
w poprzednich rezolucjach, a zwłaszcza we wspomnianej rezolucji z dnia 21 
lutego 2008 r.; odnotowuje brak poprawy w związku z przejrzystością, w szczególności w 
odniesieniu do projektu „EU Pilot” i kwestii zasobów ludzkich;

2. zauważa, że za pośrednictwem projektu EU Pilot Komisja dąży do zwiększenia 
„zaangażowania, współpracy i partnerstwa między Komisją a państwami 
członkowskimi”2 i w ścisłej współpracy z administracjami krajowymi zastanawia się, jak 
postępować w związku ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej; uważa, że stanowi to 
zatem formę współpracy międzyrządowej, która zastępuje zapisany w art. 17 TUE 
spoczywający na Komisji obowiązek „czuwania nad stosowaniem Traktatów i środków 
przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie”;

3. zauważa, że z jednej strony obywatele są przedstawiani jako posiadający kluczową rolę w 
zapewnianiu zgodności z prawem UE w terenie3, podczas gdy z drugiej – w ramach EU 

                                               
1 Dz.U. C 184 E z 6.8.2009, s. 63.
2 Sprawozdanie z oceny systemu EU Pilot, s.2.
3 Komunikat Komisji z 2002 r., s. 5: „Komisja systematycznie podkreśla istotną rolę, jaką składający skargę 
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Pilot – są nawet bardziej wykluczeni z jakiejkolwiek dalszej procedury; uważa, że nie jest 
to zgodne z uroczystymi deklaracjami zawartymi w traktatach, zgodnie z którymi 
„decyzje podejmowane są z możliwie najwyższym poszanowaniem zasady otwartości i 
jak najbliżej obywateli” (art. 1 TUE), „instytucje […] Unii działają z jak największym 
poszanowaniem zasady otwartości” (art. 15 ust. 1 TFUE), a „[w]e wszystkich swoich 
działaniach Unia przestrzega zasady równości swoich obywateli, którzy są traktowani z 
jednakową uwagą przez jej instytucje” (art. 9 TUE);

4. jest zdania, że w obecnej postaci roczne sprawozdania Komisji „z kontroli stosowania 
prawa Unii Europejskiej” nie dają obywatelom czy innym instytucjom wystarczających 
informacji na temat rzeczywistego stosowania prawa UE, ponieważ Komisja odnosi się 
jedynie do formalnych postępowań wszczętych wobec państw członkowskich, które nie 
dokonały transpozycji prawa UE do swoich krajowych systemów prawnych; uważa 
jednak, że w interesie obywateli i Parlamentu leżałoby również dysponowanie 
informacjami o wszczynaniu przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z nieprawidłową lub złą transpozycją 
prawa UE, z podaniem szczegółów tych uchybień;

5. wzywa Komisję do zaproponowania – w oparciu o nową podstawę prawną zawartą w art. 
298 TFUE – „kodeksu proceduralnego” w postaci rozporządzenia, określającego różne 
aspekty procedury naruszenia (w tym powiadomienia, terminy, prawo do zostania 
wysłuchanym, obowiązek podania powodów itp.), w celu egzekwowania praw obywateli i 
przejrzystości; przypomina Komisji, że jej komunikat z 2002 r. stanowi istotny punkt 
odniesienia dla opracowania takiego „kodeksu proceduralnego”;

6. przypomina, że Komisja Prawna niedawno jednomyślnie przyjęła pismo popierające 
poglądy jednej z osób składających petycję, wzywające do stworzenia standardowej 
procedury administracyjnej celem nadzorowania i egzekwowania prawa UE, która –
szanując swobodę działania Komisji w kwestii decydowania, kiedy i przeciw komu 
wszcząć postępowanie – ograniczyłaby tę swobodę do granic dobrej praktyki 
administracyjnej; 1

7. przypomina rezolucję Parlamentu z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zmienionego 
porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją2, w której wzywa 
on Komisję do „udostępnienia Parlamentowi zwięzłych informacji o wszystkich 
postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego od 
momentu ich wszczęcia, w tym na wniosek Parlamentu w sprawach objętych 
postępowaniem w sprawie uchybienia [...]3”;

8. wzywa Komisję do dostarczania Parlamentowi odpowiednich danych w celu 
umożliwienia przeprowadzenia analizy wartości dodanej, jaką wnosi EU Pilot do 
obecnego procesu zarządzania sprawami dotyczącymi uchybienia zobowiązaniom, co 
uzasadniłoby dalsze rozwijanie tego projektu; uważa, że dane te powinny na przykład 

                                                                                                                                                  
odegrał w wykrywaniu przypadków naruszeń prawa wspólnotowego”. 
1 „Swoboda działania może być złem koniecznym w nowoczesnym rządzie, jednakże absolutna swoboda 
działania w połączeniu z zupełnym brakiem przejrzystości jest fundamentalnie sprzeczna z zasadą państwa 
prawa” – sprawozdanie Frassoni Report (2005/2150(INI))w sprawie 21-ego i 22-ego rocznego sprawozdania 
Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (sprawozdania za 2003 i 2004 r.), s. 17 Uzasadnienia. 
2 Teksty przyjęte w tym dniu, P7_TA(2010)0009.
3 idem, ust. 3 lit. e) tiret 5.
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umożliwić Parlamentowi sprawdzenie, czy przyznawane państwu członkowskiemu 10 
tygodni na znalezienie rozwiązania konkretnej sprawy nie opóźnia dodatkowo wszczęcia 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom, którego trwanie już jest nadzwyczaj 
długie i nieokreślone;

9. zwraca się do Komisji o przyznanie wystarczających zasobów, aby umożliwić pełną 
kontrolę wdrażania prawa UE, wszczynanie własnych postępowań i nadawanie 
priorytetowego charakteru bardziej zdecydowanym i systematycznym działaniom; wzywa 
Komisję do dostarczania Parlamentowi, o co już wielokrotnie wnoszono, jasnych i 
pełnych danych dotyczących zasobów przeznaczanych przez poszczególne dyrekcje 
generalne na postępowanie z przypadkami naruszeń, a także zasobów przeznaczanych na 
projekt EU Pilot; przypomina Komisji, że Parlament zobowiązał się do wspierania 
Komisji za pomocą zwiększenia środków budżetowych na zwiększone zasoby;

10. przypomina o zobowiązaniu Rady do zachęcenia państw członkowskich, aby sporządzały 
i publikowały tabele ilustrujące korelację pomiędzy dyrektywami i krajowymi środkami 
transpozycji; podkreśla, że takie tabele mają zasadnicze znaczenie dla umożliwienia 
Komisji skutecznej kontroli środków wykonawczych we wszystkich państwach 
członkowskich;

11. zauważa, że sądy krajowe odgrywają zasadniczą rolę w stosowaniu prawa Unii 
Europejskiej i w pełni popiera wysiłki UE zmierzające do rozszerzenia i koordynowania 
szkoleń sądowych dla sędziów krajowych, przedstawicieli zawodów prawniczych, 
urzędników i urzędników służby cywilnej administracji krajowych;

12. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Europejskiemu Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Niniejsze sprawozdanie zawiera ocenę monitorowania przez Komisję stosowania prawa 
wspólnotowego w 2008 r. Skupia się ono na analizie sprawozdania Komisji „Sprawozdanie z 
oceny systemu EU Pilot”, w którym Komisja proponuje ocenę dokonań w ramach projektu 
EU Pilot po 22 miesiącach funkcjonowania. Sprawozdawczyni porusza kilka kluczowych 
kwestii dotyczących funkcjonowania systemu EU Pilot i roli obywateli w zapewnianiu 
zgodności z prawem Unii w terenie, a także zwraca się do Komisji o dostarczenie 
Parlamentowi odpowiednich danych umożliwiających analizę wartości dodanej, jaką wnosi 
EU Pilot do obecnego procesu zajmowania się uchybieniami1. Sprawozdawczyni sugeruje 
również wezwanie Komisji do zaproponowania w oparciu o nową podstawę prawną zawartą 
w art. 298 TFUE „kodeksu proceduralnego”, dotyczącego postępowania w sprawie 
uchybienia, w celu egzekwowania praw obywateli i przejrzystości. 

                                               
1 Szerokie omówienie obaw Parlamentu związanych z funkcjonowaniem EU Pilot można znaleźć w art. Melanie 
Smith „Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; the decline of the infringement process” 
(„Egzekwowanie, monitoring, weryfikacja, outsourcing; schyłek postępowania w sprawie uchybienia”) (2008) 
33 European Law Review 777. 


