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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawności regulacyjnej UE oraz pomocniczości i proporcjonalności –
19. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa za 2011 r.

(2013/2077(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia 
prawa1,

– uwzględniając praktyczne zasady uzgodnione w dniu 22 lipca 2011 r. pomiędzy 
właściwymi służbami Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania art. 294 
ust. 4 TFUE w przypadku porozumień w pierwszym czytaniu,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 18. sprawozdania 
w sprawie lepszego stanowienia prawa – stosowanie zasad pomocniczości i 
proporcjonalności (2010 r.)2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 września 2011 r. w sprawie lepszego stanowienia 
prawa, pomocniczości, proporcjonalności i inteligentnych regulacji3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zapewnienia 
niezależnych ocen skutków regulacji4,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie pomocniczości i proporcjonalności 
(19. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa za 2011 r.) (COM(2012)0373),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Sprawność regulacyjna UE” 
(COM(2012)0746),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Inteligentne regulacje – odpowiedź na 
potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw” (COM(2013)0122),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji w sprawie monitorowania inteligentnych 
regulacji dla MŚP i konsultacji w tej sprawie (SWD(2013)0060),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Inteligentne regulacje w Unii 
Europejskiej” (COM(2010)0543),

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie inteligentnych regulacji z dnia 30 maja 2013 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Grupy Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. 
Obciążeń Administracyjnych z dnia 15 listopada 2011 r. zatytułowane „Europę stać na 

                                               
1 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0340.
3 Dz.U. C 51 E z 22.2.2013, s. 87.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0259.
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więcej. Sprawozdanie na temat najlepszych praktyk w państwach członkowskich w 
zakresie wdrażania prawodawstwa UE w sposób powodujący jak najmniejsze 
obciążenia”.

– uwzględniając art.48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Spraw 
Konstytucyjnych (A7–0000/2013),

A. mając na uwadze, że program inteligentnych regulacji stanowi próbę wzmocnienia 
wysiłków na rzecz lepszego stanowienia prawa, uproszczenia prawa UE oraz ograniczenia 
obciążeń administracyjnych i regulacyjnych, a także podjęcia działań na rzecz dobrego 
sprawowania rządów, w którym podstawę stanowi polityka oparta na faktach, a oceny 
skutków i kontrole ex post odgrywają istotną rolę,

B. mając na uwadze, że porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego 
stanowienia prawa z 2003 r. straciło na aktualności względem obecnego otoczenia 
prawnego ustanowionego na mocy Traktatu z Lizbony, zwłaszcza w odniesieniu do 
fragmentarycznego podejścia stosowanego przez instytucje UE, jeżeli chodzi o 
przyjmowanie wspólnych deklaracji politycznych dotyczących dokumentów 
wyjaśniających oraz uzgadnianych na szczeblu sekretariatu praktycznych zasad 
dotyczących stosowania art. 294 TFUE,

Uwagi ogólne

1. zaznacza, że ustawodawstwo proponowane i przyjmowane na szczeblu europejskim 
powinno być proste, łatwe do zrozumienia i dostępne dla wszystkich; przyznaje, że kryzys 
gospodarczy w większym stopniu obciąża zasoby administracji krajowej, oraz wyraża 
przekonanie, że zobowiązanie do tworzenia jasnego i dającego się łatwo transponować 
prawa w pewnym stopniu pomoże złagodzić to napięcie;

2. podkreśla konieczność poszanowania zasad pomocniczości i proporcjonalności przez 
instytucje europejskie podczas tworzenia prawa;

3. ponawia swoje wcześniejsze uwagi, że w wielu przypadkach Rada ds. Oceny Skutków 
oraz parlamenty narodowe stwierdzały, że wspomniane zasady zostały niewłaściwie 
uwzględnione w ocenach skutków Komisji; a ponadto raz jeszcze wyraża rozczarowanie z 
powodu powielania tej krytycznej postawy w kolejnym roku;

4. raz jeszcze ponawia wezwanie do renegocjacji porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
sprawie lepszego stanowienia prawa z 2003 r. w celu uwzględnienia nowego otoczenia 
prawnego ustanowionego na mocy Traktatu z Lizbony, utrwalenia obecnych najlepszych 
praktyk i zaktualizowania porozumienia zgodnie z programem lepszego stanowienia 
prawa; zaleca, aby nowe porozumienie zostało przyjęte na podstawie art. 295 TFUE i 
miało wiążący charakter;

5. uważa, że różne tytuły odnoszące się do systemów stosowanych przez Komisję do oceny 
przyjmowanych przepisów i ograniczenia obciążeń są mylące i niepotrzebnie 
skomplikowane; zaleca, aby przyjąć jeden tytuł w ramach działu „lepsze stanowienie 
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prawa” i ponawia wezwanie do wyznaczenia jednego komisarza odpowiedzialnego za 
podsumowanie;

Mechanizm pomocniczości dla parlamentów narodowych

6. uważa, że presja na czas i zasoby, z którą mierzą się parlamenty narodowe, kiedy zajmują 
się projektami aktów ustawodawczych, przyczynia się do obserwowanego „deficytu 
demokratycznego” w UE;

7. wyraża przekonanie, że mile widziane byłyby kroki w kierunku umocnienia tego 
mechanizmu, na przykład poprzez usprawnienie procedury „czerwonej kartki”; proponuje, 
aby rozważyć, ile odpowiedzi od parlamentów potrzeba, aby uruchomić taką procedurę, 
czy należy ją ograniczyć do kwestii związanych z pomocniczością i proporcjonalnością 
oraz jaki powinien być jej wynik; postrzega taką dyskusję jako użyteczny etap w zmianie 
uprawnień parlamentów narodowych służący tworzeniu zachęt do sprawowania kontroli 
ze skutkami na szczeblu europejskim;

8. uważa, że w międzyczasie można wprowadzić inicjatywy służące poprawie oceny kwestii 
europejskich przez parlamenty narodowe, a w szczególności:

- proponuje, aby każdy akt ustawodawczy publikowany w Dzienniku Urzędowym 
zawierał notę, w której wymienione zostaną te parlamenty narodowe, które przesłały 
opinię, oraz te, które wyraziły obawy mające związek z pomocniczością,

- proponuje, aby przygotować wytyczne zawierające kryteria przygotowywania 
uzasadnionych opinii w kwestiach dotyczących pomocniczości;

Lepsze stanowienie prawa

9. wyraża przekonanie, że skuteczne podejście do wyzwań związanych z lepszym 
stanowieniem prawa, zarówno w kontekście istniejących aktów prawnych, jak i 
planowanych przepisów, pomoże instytucjom europejskim odpowiedzieć na kryzys; 
uważa, że reforma ustawodawstwa europejskiego i praktyk ustawodawczych stanowi 
zasadnicze narzędzie do stymulowania wzrostu i konkurencyjności w Europie;

10. pochwala rosnący nacisk ze strony Komisji na „cykl” prowadzenia polityki, w ramach 
którego etapy wprowadzenia, oceny skutków, konsultacji, uchwalenia, wdrożenia i oceny 
prawa UE są postrzegane jako część spójnego procesu; w tym kontekście wyraża 
przekonanie, że zasada „najpierw myśl na małą skalę” powinna być kluczowym 
elementem ogólnym;

11. w tym względzie z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie inteligentnych 
regulacji oraz sprawności regulacyjnej UE, a także dokument roboczy służb Komisji pt. 
„Dziesięć najbardziej uciążliwych aktów prawnych dla MŚP”; uważa, że dokumenty te 
stanowią wiarygodne postępy w realizacji programu lepszego stanowienia prawa i 
odzwierciedlają wiele wcześniejszych wniosków Parlamentu; 

12. uważa, że takie retoryczne postępy należy obecnie skonsolidować w ramach konkretnego 
działania; wzywa zatem Komisję do przedstawienia konkretnych propozycji służących 
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ograniczeniu ogólnych obciążeń regulacyjnych bez nieuzasadnionej zwłoki, a w 
szczególności do:

- jak najszybszego podjęcia działań służących ograniczeniu obciążeń wskazanych przez 
MŚP w całej Europie w ramach konsultacji dotyczących wspomnianych dziesięciu aktów 
prawnych;

- w stosownym przypadku większego korzystania z odstępstw lub mniej obciążających 
rozwiązań dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw przy 
składaniu wniosków dotyczących nowych aktów prawnych;

- przeprowadzenia oceny programu sprawności i wydajności regulacyjnej w 
kluczowych obszarach polityki przed zakończeniem obecnej kadencji;

- przyjęcia wniosków dotyczących uproszczenia i ograniczenia obciążenia w ramach 
programu sprawności i wydajności regulacyjnej jesienią 2013 r., aby umożliwić ich 
zatwierdzenie przed zakończeniem bieżącej kadencji;

- przygotowania rocznego sprawozdania ukierunkowanego na program lepszego 
stanowienia prawa w szerszym ujęciu, obejmującego oświadczenie o postępach we 
wdrażaniu inicjatyw uruchomionych przez Komisję, w tym oświadczenie o operacyjnych 
kosztach netto nowych wniosków przyjętych przez Komisję w okresie poprzednich 
dwunastu miesięcy;

13. przypomina stanowisko Parlamentu w sprawie innych wniosków mających na celu 
zminimalizowanie obciążeń regulacyjnych, w tym rozpatrzenie wariantów innych niż 
rozporządzenie, takich jak dobrowolne środki; uważa, że Komisja powinna dalej badać 
wariant wprowadzenia etapu „białej księgi” w procesie ustawodawczym; wyraża 
przekonanie, że umożliwienie zainteresowanym stronom przedstawiania komentarzy w 
sprawie projektów wniosków i towarzyszących im ocen skutków poprawi jakość 
projektów aktów prawnych przedstawianych przez Komisję bez nieuzasadnionego 
przedłużania okresu powstawania przyszłych przepisów;

14. przypomina o wystosowanym przez Parlament do Komisji zaproszeniu do przedstawienia 
wniosków wdrażających rozwiązania kompensacyjne dotyczące regulacji, co wymagałoby 
określenia równoważnej kompensacji kosztów jeszcze przed wprowadzeniem nowych 
przepisów wiążących się z ponoszeniem kosztów; zauważa, że ustawodawstwo UE nie 
oznacza, że 28 krajowych aktów prawnych zostaje automatycznie wycofanych na rzecz 
jednego europejskiego aktu prawnego, ani też nie oznacza automatycznie, że nowe 
przepisy europejskie nakładają mniejsze obciążenia niż odpowiednie przepisy krajowe; 
wzywa zatem Komisję do rzetelnego przeanalizowania tego wniosku oraz przedstawienia 
oceny jego skutków przed końcem bieżącej kadencji, który nastąpi w 2014 r.;

Ocena skutków i europejska wartość dodana

15. z zadowoleniem przyjmuje próbę uwzględnienia szerokiego i przekrojowego spektrum 
potencjalnych skutków w ocenie skutków Komisji, lecz wyraża przekonanie, że system 
wciąż można ulepszyć na wiele sposobów; w tym względzie jest podbudowany decyzją 
Komisji o aktualizacji, konsolidacji i przeglądzie wytycznych w sprawie oceny skutków
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do czerwca 2014 r. oraz zastrzega sobie prawo do przedstawienia szczegółowych uwag w 
celu wprowadzenia ewentualnych zmian do tych wytycznych w nadchodzących 
miesiącach,

16. wyraża przekonanie, że istnieje potrzeba pełnej spójności między oceną wpływu 
opublikowaną przez Komisję a treścią wniosków ustawodawczych przyjętych przez 
kolegium komisarzy; wnioskuje, aby wszelkie oceny skutków w sprawie wniosku 
zmienionego przez kolegium były automatycznie aktualizowane w celu odzwierciedlania 
zmian wprowadzanych przez komisarzy;

17. wzywa Komisję do zwiększenia roli i niezależności Rady ds. Oceny Skutków, zwłaszcza 
na potrzeby sfinalizowania i przedstawienia obecnych wniosków ustawodawczych, które 
uzyskały pozytywną opinię Rady ds. Oceny Skutków;

18. wyraża przekonanie, że ostatnie oświadczenie o uchyleniu się od odpowiedzialności, z 
którego wynika, że ocena skutków Komisji jest wiążąca jedynie dla służb Komisji 
zaangażowanych w jej przygotowanie i nie przesądza o końcowej formie decyzji 
podejmowanych przez Komisję, podkreśla, że obecny system ma poważną wadę;

19. z zadowoleniem przyjmuje pozytywny rozwój Dyrekcji ds. Oceny Skutków Regulacji i 
Europejskiej Wartości Dodanej w Parlamencie; wyraża przekonanie, że podejście 
systemowe do uwag dotyczących ocen skutków powinno zostać przyjęte w całym 
Parlamencie; pochwala przygotowywanie przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków krótkich 
podsumowań ocen skutków towarzyszących wnioskom Komisji i uważa, że powinny one 
stanowić podstawowy element dokonywanej przez komisję oceny wniosku 
ustawodawczego będącego przedmiotem debaty; wnioskuje, aby Konferencja 
Przewodniczących Komisji rozważyła, jak najlepiej wdrożyć to zalecenie;

20. przypomina o zobowiązaniu Parlamentu i Rady podjętym w międzyinstytucjonalnym 
wspólnym podejściu do oceny skutków z 2005 r. i dotyczącym przeprowadzania oceny 
skutków przed przyjęciem zmian merytorycznych oraz wzywa komisje do korzystania z 
pomocy Działu ds. Oceny Skutków Regulacji podczas wypełniania wspomnianego 
zobowiązania;

21. ponownie przypomina o porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego 
stanowienia prawa z 2003 r. i wzywa Radę do niezwłocznego zakończenia prac nad 
ustanowieniem własnego mechanizmu przeprowadzania ocen skutków własnych 
poprawek merytorycznych, zgodnie ze zobowiązaniami Rady na mocy wspomnianego 
porozumienia z 2003 r.;

22. nalega, aby Komisja prezentowała rzetelne uwagi na temat oceny europejskiej wartości 
dodanej towarzyszącej sprawozdaniom ustawodawczym z własnej inicjatywy, 
szczegółowo wyjaśniając, dlaczego nie akceptuje danych argumentów przedstawionych 
przez Parlament lub dlaczego uważa je za stosowne;

o

o     o
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23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji oraz parlamentom narodowym.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje trzy komunikaty Komisji, których dotyczy 
niniejsze sprawozdanie, tj. komunikat w sprawie lepszego stanowienia prawa, komunikat w 
sprawie sprawności regulacyjnej UE oraz komunikat w sprawie inteligentnych regulacji 
dotyczących MŚP. Należy jednak podkreślić, że duża liczba tytułów odnoszących się do 
systemów stosowanych przez Komisję do oceny przyjmowanych przepisów i ograniczenia 
obciążeń jest myląca i niepotrzebnie skomplikowana: w programie lepszego stanowienia 
prawa potrzebny jest zatem jeden tytuł.

Chociaż można zaobserwować postępy w wielu obszarach lepszego stanowienia prawa oraz 
ograniczania obciążeń regulacyjnych i administracyjnych w UE i państwach członkowskich, 
wiele wciąż jest do zrobienia, z renegocjacją porozumienia międzyinstytucjonalnego w 
sprawie lepszego stanowienia prawa z 2003 r. włącznie, między innymi w celu uwzględnienia 
nowego otoczenia prawnego utworzonego na mocy Traktatu z Lizbony, utrwalenia 
najlepszych praktyk i zaktualizowania porozumienia zgodnie z programem lepszego 
stanowienia prawa. Porozumienie powinno mieć wiążący charakter zgodnie z art. 295 TFUE, 
który stanowi nową podstawę prawną dla porozumienia ustanowionego Traktatem z Lizbony.

Mechanizm pomocniczości dla parlamentów narodowych

Potrzebna jest szerzej zakrojona dyskusja w sprawie zmiany uprawnień parlamentów 
narodowych, która miałaby służyć tworzeniu zachęt do sprawowania kontroli ze skutkami na 
szczeblu europejskim, mając na uwadze, że presja na czas i zasoby, z którą mierzą się 
parlamenty narodowe, kiedy zajmują się projektami ustawodawczymi, przyczynia się do 
deficytu demokratycznego w UE.

Chociaż taka dyskusja powinna być elementem bieżącej debaty ogólnej na temat kolejnych 
etapów projektu integracji europejskiej, wiele praktycznych usprawnień krajowego procesu 
kontroli parlamentarnej można wdrożyć już dziś, na przykład w obszarze rozpowszechniania 
informacji, opracowania wytycznych i wyznaczenia kryteriów sporządzania uzasadnionej 
opinii.

Lepsze stanowienie prawa

Nacisk na „cykl” prowadzenia polityki, w ramach którego etapy wprowadzenia, oceny 
skutków, konsultacji, uchwalenia, wdrożenia i oceny prawa UE są postrzegane jako część 
spójnego procesu, należy uznać za użyteczne narzędzie do dalszej realizacji celu poprawy 
wzrostu i konkurencyjności w Europie.

W tym względzie sprawność regulacyjna UE i „dziesięć najbardziej uciążliwych aktów 
prawnych dla MŚP” stanowią wiarygodne postępy w realizacji programu lepszego 
stanowienia prawa i odzwierciedlają wiele wcześniejszych wniosków Parlamentu. Parlament 
oczekuje zatem, że program sprawności i wydajności regulacyjnej, który mógłby jednak być 
właściwiej nazwany w kontekście programu lepszego stanowienia prawa, będzie prowadził do 
konkretniejszych działań i ograniczenia obciążeń.

Ocena skutków i europejska wartość dodana
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W oczekiwaniu na konsolidację i przegląd wytycznych Komisji w sprawie oceny skutków do 
czerwca 2014 r. Parlament powinien mieć prawo do przedstawienia szczegółowych uwag 
poprzez zgłoszenie ewentualnych zmian wytycznych w nadchodzących miesiącach. W 
związku z tym Parlament powinien również uważnie przyjrzeć się sprawozdaniu Angeliki 
Niebler z 2011 r. w sprawie zapewnienia niezależnych ocen skutków regulacji oraz 
funkcjonowaniu niedawno stworzonego wewnętrznego wydziału zajmującego się oceną 
skutków i europejską wartością dodaną, a także wezwać Radę, aby w tej kwestii poszła za 
przykładem Parlamentu.


