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Poprawka 1
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że prawo wnoszenia petycji 
do Parlamentu Europejskiego jest jednym z 
podstawowych filarów europejskiego 
obywatelstwa, stanowiącym narzędzie 
pozwalające zwiększyć udział 
społeczeństwa w procesie decyzyjnym 
Unii Europejskiej, w związku z czym 
wskazuje na kluczową rolę Komisji Petycji 
jako skutecznego łącznika między 
obywatelami, Parlamentem i Komisją;

1. podkreśla, że prawo wnoszenia petycji 
do Parlamentu Europejskiego jest jednym z 
podstawowych filarów europejskiego 
obywatelstwa, wynikającym z art. 44 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej,
stanowiącym narzędzie pozwalające 
zwiększyć udział społeczeństwa w procesie 
decyzyjnym Unii Europejskiej, w związku 
z czym wskazuje na kluczową rolę Komisji 
Petycji jako skutecznego łącznika między 
obywatelami, Parlamentem i Komisją;

Or. en

Poprawka 2
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zobowiązuje się do pełnego udziału, 
wraz z innymi komisjami 
parlamentarnymi, w skutecznej kontroli 
stosowania prawa UE w państwach 
członkowskich, zważywszy, że stawką jest 
wiarygodność prawa UE;

Or. en

Poprawka 3
Rainer Wieland

Projekt opinii
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Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że petycje składane przez 
obywateli i mieszkańców Unii 
Europejskiej dotyczą naruszeń prawa UE 
zwłaszcza w dziedzinie praw 
podstawowych, środowiska, rynku 
wewnętrznego i praw własności; uważa, że 
petycje świadczą o tym, iż nadal częste i 
powszechne są przypadki niepełnej 
transpozycji lub niewłaściwego 
stosowania prawa unijnego;

Or. de

Poprawka 4
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. nawołuje Komisję Europejską do 
uznania znaczenia petycji w 
monitorowaniu stosowania prawa Unii 
Europejskiej i zaznacza, że petycje są 
jednymi z pierwszych wskaźników 
problemów związanych z niewłaściwym 
stosowaniem prawodawstwa UE;

2. nawołuje Komisję Europejską do 
uznania znaczenia petycji w 
monitorowaniu stosowania prawa Unii 
Europejskiej i zaznacza, że petycje, wraz 
ze skargami skierowanymi do Komisji, są 
jednymi z pierwszych wskaźników 
problemów związanych z niewłaściwym 
stosowaniem prawodawstwa UE;

Or. en

Poprawka 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. nawołuje Komisję Europejską do 
uznania znaczenia petycji w 
monitorowaniu stosowania prawa Unii 
Europejskiej i zaznacza, że petycje są 
jednymi z pierwszych wskaźników 
problemów związanych z niewłaściwym 
stosowaniem prawodawstwa UE;

2. nawołuje Komisję Europejską do 
uznania znaczenia petycji w 
monitorowaniu skutecznego stosowania 
prawa Unii Europejskiej i zaznacza, że 
petycje są jednymi z pierwszych 
wskaźników problemów związanych z 
niewłaściwym stosowaniem 
prawodawstwa UE;

Or. en

Poprawka 6
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że bardziej regularne i 
zinstytucjonalizowane kontakty między 
komisją PETI a jej odpowiednikami w 
państwach członkowskich poprawiłyby 
nadzór nad stosowaniem prawa UE, gdyż 
wiele spraw dotyczących aktów prawnych 
UE, zgłaszanych komisjom petycji w 
parlamentach narodowych, może nigdy 
nie dotrzeć do instytucji europejskich;

Or. en

Poprawka 7
Rainer Wieland

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że Komisja Petycji 
rozpatrując petycje przyczynia się do 



PE522.775v01-00 6/25 AM\1007693PL.doc

PL

zwrócenia uwagi na niewłaściwe 
stosowanie prawa UE; zachęca 
przedstawicieli państw członkowskich do 
udziału do takich debat w komisji;

Or. de

Poprawka 8
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia swoje wcześniejsze apele 
o przekazywanie Komisji Petycji 
dokładnych informacji na temat stanu 
zaawansowania postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom, będących 
między innymi przedmiotem petycji w 
toku;

3. ponawia swoje wcześniejsze apele 
o przekazywanie Komisji Petycji 
dokładnych informacji na temat stanu 
zaawansowania postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom, będących 
między innymi przedmiotem petycji w 
toku, zgodnie z art. 44 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego między Komisją 
a Parlamentem Europejskim;

Or. en

Poprawka 9
Rainer Wieland

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, iż wpłynęło wiele petycji 
dotyczących kwestii związanych z 
kryzysem gospodarczym i społecznym oraz 
środkami oszczędnościowymi, które mogą 
stać się przyczyną ograniczenia praw 
społecznych obywateli, i przypomina, że 
Europa musi mieć przede wszystkim na 
względzie dobro obywateli i działać dla 
zapewnienia im dobrobytu;

skreślony
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Or. en

Poprawka 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że w odniesieniu do przebiegu 
postępowań w sprawie uchybienia na 
mocy art. 258 i 260 TFUE Komisja 
powinna zapewnić jednakowe traktowanie 
petycji składanych do Parlamentu i skarg 
składanych do Komisji;

Or. en

Poprawka 11
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a.  nawołuje Komisję Europejską do 
szybszego podejmowania dochodzenia w 
postępowaniach w sprawie uchybień 
związanych z zanieczyszczeniem 
środowiska, które stanowi zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego;

Or. en

Poprawka 12
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca uwagę na malejącą liczbę 
spraw dotyczących uchybienia (60,40%), 
których rozpatrywanie zakończyło się w 
2011 r., zanim przekazano je Trybunałowi 
Sprawiedliwości, w porównaniu z 88% 
spraw zakończonych w 2010 r.; uważa, że 
istotne jest zatem dokładne 
monitorowanie działań państw 
członkowskich, mając na uwadze, że 
niektóre petycje dotyczą problemów, które 
pozostają nierozwiązane nawet po tym, jak 
dana sprawa została zamknięta;

Or. en

Poprawka 13
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. potępia wyjątkową powolność 
postępowania w sprawie uchybienia 
dotyczącego przedsiębiorstwa ILVA w 
Taranto, które wszczęto się w 2008 r. 
(petycja 0760/2007), i oczekuje jego 
szybkiego zakończenia w celu 
zapewnienia ochrony zdrowia tysięcy 
mieszkańców tego obszaru;

Or. en

Poprawka 14
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w świetle obecnej sytuacji 
gospodarczej prawodawstwo UE musi być 
jeszcze skuteczniejsze i efektywniejsze, 
przynosząc korzyści przy jak 
najmniejszych kosztach, przy czym należy 
poświęcić pełną uwagę zasadom 
pomocniczości i proporcjonalności;

5. uważa, że w świetle obecnej sytuacji 
gospodarczej prawodawstwo UE musi być 
jeszcze skuteczniejsze i efektywniej 
gwarantować przestrzeganie praw 
obywateli i spójność społeczną, przy czym 
należy przestrzegać zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, także na szczeblu 
regionalnym;

Or. en

Poprawka 15
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w świetle obecnej sytuacji 
gospodarczej prawodawstwo UE musi być 
jeszcze skuteczniejsze i efektywniejsze, 
przynosząc korzyści przy jak 
najmniejszych kosztach, przy czym należy 
poświęcić pełną uwagę zasadom 
pomocniczości i proporcjonalności;

5. uważa, że w świetle obecnej sytuacji 
gospodarczej prawodawstwo UE musi być
stosowane jeszcze skuteczniej i 
efektywniej, przynosząc korzyści przy jak 
najmniejszych kosztach, przy czym należy
w pełni poświęcić uwagę zasadom 
pomocniczości i proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 16
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że w świetle obecnej sytuacji 
gospodarczej prawodawstwo UE musi być 
jeszcze skuteczniejsze i efektywniejsze, 
przynosząc korzyści przy jak 

5. uważa, że w świetle obecnej sytuacji 
gospodarczej prawodawstwo UE musi być 
jeszcze skuteczniejsze, bardziej przejrzyste
i efektywniejsze, przynosząc korzyści 
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najmniejszych kosztach, przy czym należy 
poświęcić pełną uwagę zasadom 
pomocniczości i proporcjonalności;

obywatelom UE przy jak najmniejszych 
kosztach, przy czym należy w pełni 
poświęcić uwagę zasadom pomocniczości i 
proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 17
Rainer Wieland

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że z powodu nieumiejętnego 
zarządzania sektorem publicznym 
obciążenie spoczywające na obywatelach 
stale wzrasta; dlatego nawołuje Komisję i 
państwa członkowskie do dołożenia 
większych starań w tym obszarze, tak by 
poprawić zarządzanie w tym sektorze i 
obniżyć koszty;

skreślony

Or. en

Poprawka 18
Willy Meyer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że z powodu nieumiejętnego 
zarządzania sektorem publicznym 
obciążenie spoczywające na obywatelach 
stale wzrasta; dlatego nawołuje Komisję i 
państwa członkowskie do dołożenia 
większych starań w tym obszarze, tak by 
poprawić zarządzanie w tym sektorze i 
obniżyć koszty;

skreślony

Or. en
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Poprawka 19
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że z powodu nieumiejętnego 
zarządzania sektorem publicznym 
obciążenie spoczywające na obywatelach 
stale wzrasta; dlatego nawołuje Komisję i 
państwa członkowskie do dołożenia 
większych starań w tym obszarze, tak by
poprawić zarządzanie w tym sektorze i 
obniżyć koszty;

6. podkreśla, że z powodu korupcji w 
sektorze publicznym obciążenie 
spoczywające na obywatelach stale 
wzrasta; dlatego nawołuje Komisję i 
państwa członkowskie do dołożenia 
większych starań w tym obszarze, tak by
przywrócić zaufanie obywateli do 
instytucji krajowych i europejskich;

Or. en

Poprawka 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że z powodu nieumiejętnego 
zarządzania sektorem publicznym 
obciążenie spoczywające na obywatelach 
stale wzrasta; dlatego nawołuje Komisję i 
państwa członkowskie do dołożenia 
większych starań w tym obszarze, tak by 
poprawić zarządzanie w tym sektorze i 
obniżyć koszty;

6. podkreśla, że z powodu nieumiejętnego
zarządzania sektorem publicznym 
obciążenie spoczywające na obywatelach 
stale wzrasta; dlatego nawołuje Komisję i 
państwa członkowskie do dołożenia 
większych starań w tym obszarze, tak by 
poprawić skuteczność i efektywność 
zarządzania w tym sektorze i obniżyć 
koszty;

Or. en

Poprawka 21
Rainer Wieland
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że obywatele, 
przedsiębiorstwa i inne zainteresowane 
podmioty oczekują prostych i
przewidywalnych ram regulacyjnych;
wskazuje, że nadmierna regulacja zakłóca 
konkurencję i opóźnia tempo wzrostu 
gospodarczego; wskazuje zatem na 
potrzebę ograniczenia biurokracji i 
obciążeń administracyjnych oraz 
nawołuje Komisję do wskazania aktów 
prawnych, w przypadku których można 
obniżyć koszty regulacyjne;

7. podkreśla, że obywatele, 
przedsiębiorstwa i inne zainteresowane 
podmioty oczekują prostych, 
przewidywalnych i pewnych ram 
regulacyjnych; wskazuje, że nadmierna
podobnie jak niedostateczna regulacja 
zakłóca konkurencję i opóźnia tempo 
wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 22
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że obywatele, 
przedsiębiorstwa i inne zainteresowane 
podmioty oczekują prostych i 
przewidywalnych ram regulacyjnych;
wskazuje, że nadmierna regulacja zakłóca 
konkurencję i opóźnia tempo wzrostu 
gospodarczego; wskazuje zatem na 
potrzebę ograniczenia biurokracji i
obciążeń administracyjnych oraz nawołuje 
Komisję do wskazania aktów prawnych, w 
przypadku których można obniżyć koszty 
regulacyjne;

7. podkreśla, że obywatele, 
przedsiębiorstwa i inne zainteresowane 
podmioty oczekują sprawiedliwych ram 
regulacyjnych; wskazuje, że środki 
oszczędnościowe przynoszą poważne 
skutki społeczne, ograniczają działalność 
produkcyjną i popyt wewnętrzny, a w 
konsekwencji opóźniają tempo wzrostu 
gospodarczego; wskazuje zatem na 
potrzebę ograniczenia biurokracji oraz
obciążeń administracyjnych i nawołuje 
Komisję do zaprzestania stosowania tego 
jednostronnego podejścia;

Or. en
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Poprawka 23
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że obywatele, 
przedsiębiorstwa i inne zainteresowane 
podmioty oczekują prostych i 
przewidywalnych ram regulacyjnych;
wskazuje, że nadmierna regulacja zakłóca 
konkurencję i opóźnia tempo wzrostu 
gospodarczego; wskazuje zatem na 
potrzebę ograniczenia biurokracji i 
obciążeń administracyjnych oraz nawołuje 
Komisję do wskazania aktów prawnych, w 
przypadku których można obniżyć koszty 
regulacyjne;

7. podkreśla, że obywatele, 
przedsiębiorstwa i inne zainteresowane 
podmioty oczekują prostych, jasnych i 
przewidywalnych ram regulacyjnych;
wskazuje, że nadmierna regulacja zakłóca 
konkurencję i opóźnia tempo wzrostu 
gospodarczego; wskazuje zatem na 
potrzebę ograniczenia biurokracji i 
obciążeń administracyjnych oraz nawołuje 
Komisję do wskazania aktów prawnych, w 
przypadku których można obniżyć koszty 
regulacyjne; w tym przypadku niezbędne 
jest skuteczne wprowadzenie dobrych 
praktyk ustawodawczych w UE;

Or. en

Poprawka 24
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że obywatele, 
przedsiębiorstwa i inne zainteresowane 
podmioty oczekują prostych i 
przewidywalnych ram regulacyjnych; 
wskazuje, że nadmierna regulacja zakłóca 
konkurencję i opóźnia tempo wzrostu 
gospodarczego; wskazuje zatem na 
potrzebę ograniczenia biurokracji i 
obciążeń administracyjnych oraz nawołuje 
Komisję do wskazania aktów prawnych, w 
przypadku których można obniżyć koszty 
regulacyjne;

7. podkreśla, że obywatele, 
przedsiębiorstwa i inne zainteresowane 
podmioty oczekują prostych i 
przewidywalnych ram regulacyjnych; 
wskazuje, że nadmierna regulacja zakłóca 
konkurencję i opóźnia tempo wzrostu 
gospodarczego; wskazuje zatem na 
potrzebę ograniczenia biurokracji i 
obciążeń administracyjnych oraz nawołuje 
Komisję do wskazania aktów prawnych, w 
przypadku których można obniżyć koszty 
regulacyjne; w związku z powyższym z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
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„REFIT” Komisji i zachęca do jej spójnej 
i zdecydowanej kontynuacji;

Or. en

Poprawka 25
Willy Meyer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że obywatele, 
przedsiębiorstwa i inne zainteresowane 
podmioty oczekują prostych i 
przewidywalnych ram regulacyjnych; 
wskazuje, że nadmierna regulacja zakłóca 
konkurencję i opóźnia tempo wzrostu 
gospodarczego; wskazuje zatem na 
potrzebę ograniczenia biurokracji i 
obciążeń administracyjnych oraz nawołuje 
Komisję do wskazania aktów prawnych, w 
przypadku których można obniżyć koszty 
regulacyjne;

7. podkreśla, że obywatele, 
przedsiębiorstwa i inne zainteresowane 
podmioty oczekują prostych i 
przewidywalnych ram regulacyjnych; 
wskazuje zatem na potrzebę ograniczenia 
biurokracji i obciążeń administracyjnych 
oraz nawołuje Komisję do wskazania 
aktów prawnych, w przypadku których 
można obniżyć koszty regulacyjne;

Or. en

Poprawka 26
Rainer Wieland

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do państw członkowskich o 
unikanie nakładania na przedsiębiorstwa 
zbędnych wymogów i obciążeń 
administracyjnych; państwa członkowskie 
powinny w związku z powyższym wyraźnie 
określić obowiązkowe przepisy prawa UE 
oraz środki ich wprowadzania w życie 
zaproponowane przez parlamenty na 

skreślony
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szczeblu krajowym, wraz z wyjaśnieniami 
dotyczącymi ustanawiania przepisów 
dodatkowych (innych niż te wskazane w 
unijnych aktach prawnych);

Or. en

Poprawka 27
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do państw członkowskich o 
unikanie nakładania na przedsiębiorstwa 
zbędnych wymogów i obciążeń 
administracyjnych; państwa członkowskie 
powinny w związku z powyższym wyraźnie 
określić obowiązkowe przepisy prawa UE 
oraz środki ich wprowadzania w życie 
zaproponowane przez parlamenty na 
szczeblu krajowym, wraz z wyjaśnieniami 
dotyczącymi ustanawiania przepisów 
dodatkowych (innych niż te wskazane w 
unijnych aktach prawnych);

skreślony

Or. en

Poprawka 28
Willy Meyer

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do państw członkowskich o 
unikanie nakładania na przedsiębiorstwa 
zbędnych wymogów i obciążeń 
administracyjnych; państwa członkowskie 
powinny w związku z powyższym 
wyraźnie określić obowiązkowe przepisy 

8. uważa, że państwa członkowskie 
powinny w związku z powyższym 
wyraźnie określić obowiązkowe przepisy 
prawa UE oraz środki ich wprowadzania w 
życie zaproponowane przez parlamenty na 
szczeblu krajowym;
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prawa UE oraz środki ich wprowadzania w 
życie zaproponowane przez parlamenty na 
szczeblu krajowym, wraz z wyjaśnieniami 
dotyczącymi ustanawiania przepisów 
dodatkowych (innych niż te wskazane w 
unijnych aktach prawnych);

Or. en

Poprawka 29
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. apeluje do państw członkowskich o 
unikanie nakładania na przedsiębiorstwa 
zbędnych wymogów i obciążeń 
administracyjnych; państwa członkowskie 
powinny w związku z powyższym 
wyraźnie określić obowiązkowe przepisy 
prawa UE oraz środki ich wprowadzania w 
życie zaproponowane przez parlamenty na 
szczeblu krajowym, wraz z wyjaśnieniami 
dotyczącymi ustanawiania przepisów 
dodatkowych (innych niż te wskazane w 
unijnych aktach prawnych);

8. apeluje do państw członkowskich o 
unikanie nakładania na przedsiębiorstwa 
zbędnych wymogów i obciążeń 
administracyjnych, które mogłyby opóźnić 
wzrost gospodarczy; państwa członkowskie 
powinny w związku z powyższym 
wyraźnie określić obowiązkowe przepisy 
prawa UE oraz środki ich wprowadzania w 
życie zaproponowane przez parlamenty na 
szczeblu krajowym, wraz z wyjaśnieniami 
dotyczącymi ustanawiania przepisów 
dodatkowych (innych niż te wskazane w 
unijnych aktach prawnych);

Or. en

Poprawka 30
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. uważa, że przy okazji transponowania 
aktów prawnych UE państwa 
członkowskie powinny w sposób wymierny 

9. zachęca państwa członkowskie, by przy 
okazji transponowania aktów prawnych 
UE rozszerzyły zakres transponowanych 
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dokładnie wcielić do prawa krajowego 
przepisy dyrektywy lub wyjaśnić, dlaczego 
uznają za konieczne rozszerzenie zakresu
transponowanych przepisów w stopniu 
większym, niż jest to wymagane w 
określonych minimalnych wymogach 
prawa UE;

przepisów w stopniu większym, niż jest to 
wymagane w określonych minimalnych 
wymogach prawa UE;

Or. en

Poprawka 31
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że wyższe standardy 
dotyczące faktycznego udziału 
społeczeństwa są kluczowe dla 
zapewnienia właściwego stosowania 
zarówno litery, jak i ducha prawa UE; 
podkreśla, że terminowy dostęp do 
pełnych odnośnych informacji i istnienie 
właściwego mechanizmu prawnego 
zadośćuczynienia stanowią podstawowe 
filary udziału obywateli;

Or. en

Poprawka 32
Rainer Wieland

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej dotyczące art. 51 karty 
praw podstawowych, które zgodnie z linią 
orzecznictwa w sprawie ERT podkreśla, że 
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najwyższej rangi prawa Unii są wiążące 
dla organów państw członkowskich 
również wtedy, gdy za pomocą krajowych 
środków chcą one ograniczyć podstawowe 
wolności zagwarantowane w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawka 33
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. przywiązuje dużą wagę do 
zapewnienia jak największych gwarancji 
prawidłowego stosowania prawa UE w 
obszarze ochrony środowiska; uważa, że 
to podejście ostrożnościowe powinno mieć 
zastosowanie przy zatwierdzaniu 
projektów mogących skutkować 
naruszeniem przepisów UE w dziedzinie 
ochrony środowiska i że skutecznym 
narzędziem w tym zakresie mogą być 
mechanizmy nakazowe;

Or. en

Poprawka 34
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. wskazuje, że jednym z głównych 
problemów, jakim muszą sprostać państwa 
członkowskie, są formalne wymogi prawne 
na poszczególnych etapach 
przygotowywania, stanowienia, 

10. wskazuje, że jednym z głównych 
problemów, jakim muszą sprostać państwa 
członkowskie, są formalne wymogi prawne 
na poszczególnych etapach 
przygotowywania, stanowienia, 
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planowania lub przyjmowania aktów 
prawnych; odnotowuje, że proces 
transpozycji prawa UE może się jeszcze 
przedłużyć, jeżeli podczas trwania tego 
procesu zmieni się skład rządu; ponadto
problemy wynikają również z braku 
koordynacji i współpracy między 
departamentami organów administracji 
odpowiedzialnymi za transponowanie 
przepisów dyrektyw;

planowania lub przyjmowania aktów 
prawnych; odnotowuje, że proces 
transpozycji prawa UE może się jeszcze 
przedłużyć, jeżeli podczas trwania tego 
procesu zmieni się skład rządu; ponadto 
problemy wynikają również z braku 
koordynacji i współpracy między 
departamentami organów administracji 
odpowiedzialnymi za transponowanie 
przepisów dyrektyw; wyraża ubolewanie, 
że opóźnienia w skutecznym 
przetransponowaniu prawodawstwa UE 
do przepisów krajowych stają się często 
ważną przyczyną złego stosowania prawa 
wspólnotowego;

Or. en

Poprawka 35
Rainer Wieland

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje, że 
wszystkie państwa członkowskie 
uczestniczą w systemie EU Pilot; ma 
nadzieję, że w ten sposób dodatkowo 
ograniczy się liczbę postępowań w sprawie 
uchybienia; domaga się większego 
informowania obywateli o systemie EU 
Pilot;

Or. de

Poprawka 36
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt opinii
Ustęp 11
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Projekt opinii Poprawka

11. zwraca się o przeprowadzenie 
szczegółowej oceny faktycznych korzyści i 
kosztów wynikających ze stosowania
mechanizmów wnoszenia skarg (EU Pilot, 
Solvit itp.);

11. zwraca się o przeprowadzenie 
szczegółowej oceny skuteczności
mechanizmów wnoszenia skarg (EU Pilot, 
Solvit itp.); przypomina, że to Komisja 
ponosi ostatecznie odpowiedzialność za 
przestrzeganie prawa UE w państwach 
członkowskich, zarówno w zakresie 
transponowania, jak i wykonywania 
przepisów;

Or. en

Poprawka 37
Rainer Wieland

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. wzywa Komisję Europejską, by 
bardziej stanowczo przeciwdziałała 
opóźnionemu wdrażaniu dyrektyw; 
zachęca Komisję do położenia większego 
nacisku na kary pieniężne; podkreśla, że 
w obliczu opóźnionego wdrażania prawa 
UE w poszczególnych państwach 
członkowskich ważne jest uzależnienie 
uchwalania nowych przepisów od 
właściwego wdrożenia w państwach 
członkowskich;

Or. de

Poprawka 38
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. apeluje do Komisji o wsparcie 14. apeluje do Komisji o wsparcie
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konkurencyjnych instytucji krajowych w 
zapewnieniu właściwego 
przetransponowania i stosowania 
przepisów UE oraz o określenie głównych 
czynników ryzyka mogących zaszkodzić 
terminowemu i właściwemu wprowadzeniu 
w życie nowych (lub częściowo 
zmienionych) aktów prawnych, jak 
również o zaproponowanie czynników 
ograniczenia ryzyka, które należy 
przewidzieć przy wdrażaniu planów;
zwraca także większą uwagę na rozwój 
wymiany dwustronnej między 
administracją krajową a Komisją, a także 
na inne formy wsparcia państw 
członkowskich;

kompetentnych instytucji krajowych w 
zapewnieniu właściwego 
przetransponowania i stosowania 
przepisów UE oraz o określenie głównych 
czynników ryzyka mogących zaszkodzić 
terminowemu i właściwemu wprowadzeniu 
w życie nowych (lub częściowo 
zmienionych) aktów prawnych, jak 
również o zaproponowanie czynników 
ograniczenia ryzyka, które należy 
przewidzieć przy wdrażaniu planów;
zwraca także większą uwagę na rozwój
dwustronnej wymiany między 
administracją krajową a Komisją, a także 
na inne formy wsparcia państw 
członkowskich i władz regionalnych;

Or. en

Poprawka 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. apeluje do Komisji o wsparcie 
konkurencyjnych instytucji krajowych w 
zapewnieniu właściwego 
przetransponowania i stosowania 
przepisów UE oraz o określenie głównych 
czynników ryzyka mogących zaszkodzić 
terminowemu i właściwemu wprowadzeniu 
w życie nowych (lub częściowo 
zmienionych) aktów prawnych, jak 
również o zaproponowanie czynników 
ograniczenia ryzyka, które należy 
przewidzieć przy wdrażaniu planów;
zwraca także większą uwagę na rozwój 
wymiany dwustronnej między 
administracją krajową a Komisją, a także 
na inne formy wsparcia państw 
członkowskich;

14. apeluje do Komisji o wsparcie 
konkurencyjnych instytucji krajowych w 
zapewnieniu właściwego 
przetransponowania i stosowania 
przepisów UE, o określenie i 
wyeliminowanie głównych czynników 
ryzyka mogących zaszkodzić 
terminowemu i właściwemu wprowadzeniu 
w życie nowych (lub częściowo 
zmienionych) aktów prawnych, jak 
również o zaproponowanie czynników 
ograniczenia ryzyka, które należy 
przewidzieć przy wdrażaniu planów;
zwraca także większą uwagę na rozwój 
wymiany dwustronnej między 
administracją krajową a Komisją, a także 
na inne formy wsparcia państw 
członkowskich;
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Or. en

Poprawka 40
Rainer Wieland

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

wzywa Komisję do zapewnienia 
powszechnego dostępu do informacji 
dotyczących przypadków uchybienia, za 
pośrednictwem przyjaznej użytkownikom 
bazy danych, która dostarczy pełnych 
informacji o uchybieniach związanych z 
poszczególnymi aktami prawnymi UE lub 
z danym państwem członkowskim;

skreślony

Or. en

Poprawka 41
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. wzywa Komisję do zapewnienia 
powszechnego dostępu do informacji 
dotyczących przypadków uchybienia, za 
pośrednictwem przyjaznej użytkownikom 
bazy danych, która dostarczy pełnych 
informacji o uchybieniach związanych z 
poszczególnymi aktami prawnymi UE lub 
z danym państwem członkowskim;

15. wzywa Komisję do zapewnienia 
powszechnego dostępu do informacji 
dotyczących przypadków uchybienia, za 
pośrednictwem przyjaznej użytkownikom 
bazy danych, która dostarczy pełnych 
informacji o uchybieniach związanych z 
poszczególnymi aktami prawnymi UE lub 
danym państwem członkowskim, a w 
szczególności do dokładnego 
poinformowania Komisji Petycji o stanie 
zaawansowania postępowań w sprawie 
uchybienia związanych z petycjami;

Or. en
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Poprawka 42
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt opinii
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. wskazuje, że łącznie 399 spraw o 
uchybienie zostało zamkniętych, ponieważ 
państwa członkowskie wykazały, że 
przestrzegają prawa UE;  przypomina, że 
w 2011 r. Trybunał wydał 62 wyroki na 
mocy art. 258 TFUE, z czego 53 wyroki 
były korzystne dla Komisji (85%);

Or. en

Poprawka 43
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. uważa, że Komisja powinna 
przedstawić wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie zasad wstępnego 
i właściwego postępowania w sprawie 
uchybienia; zasady te powinny zostać 
opracowane w procesie konsultacji, który 
poprzedzi ustawodawczą procedurę 
decyzyjną;

16. uważa, że Komisja powinna 
przedstawić wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie zasad wstępnego 
i właściwego postępowania w sprawie 
uchybienia, gwarantujący między innymi 
obszerną komunikację ze skarżącymi; 
zasady te powinny zostać opracowane w 
procesie konsultacji, który poprzedzi 
ustawodawczą procedurę decyzyjną;

Or. en

Poprawka 44
Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Projekt opinii
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Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. uważa, że Komisja powinna 
przedstawić wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie zasad wstępnego 
i właściwego postępowania w sprawie 
uchybienia; zasady te powinny zostać 
opracowane w procesie konsultacji, który 
poprzedzi ustawodawczą procedurę 
decyzyjną;

16. wskazuje, że możliwość prowadzenia 
przez Komisję postępowania w sprawie 
uchybienia pozostaje ważnym czynnikiem 
właściwego stosowania prawa UE w 
państwach członkowskich; uważa, że 
Komisja powinna przedstawić wniosek 
dotyczący rozporządzenia w sprawie zasad 
wstępnego i właściwego postępowania w 
sprawie uchybienia w oparciu o jasne, 
obejmujące wszystkie aspekty kryteria i 
procedury; zasady te powinny zostać 
opracowane w procesie konsultacji, który 
poprzedzi ustawodawczą procedurę 
decyzyjną;

Or. en

Poprawka 45
Willy Meyer

Projekt opinii
Ustęp 17

Projekt opinii Poprawka

17. zwraca uwagę na stale malejącą liczbę 
niezakończonych postępowań w sprawie 
uchybienia; należy docenić, że państwa 
członkowskie dokładają starań w celu 
usunięcia stwierdzonych uchybień z 
pominięciem postępowania sądowego.

17. zwraca uwagę na stale malejącą liczbę 
niezakończonych postępowań w sprawie 
uchybienia; wyraża obawy w związku z 
faktem, że państwa członkowskie 
dokładają starań w celu usunięcia 
stwierdzonych uchybień, próbując w ten 
sposób uniknąć zastosowania w pełni 
prawa UE w przypadku uchybień;

Or. en

Poprawka 46
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Projekt opinii
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Ustęp 17 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

17a. Przypomina, iż dla realizacji celów 
„inteligentnych regulacji” istotne jest, by 
obywatele i przedsiębiorstwa zrozumieli, w 
jaki sposób prawodawstwo UE jest 
stosowane w państwach członkowskich; w 
2011 r. udało się osiągnąć porozumienie 
między instytucjami UE w kwestii, która 
pozostawała sporna przez dłuższy czas; 
spór ten dotyczył sposobu, w jaki państwa 
członkowskie winny szczegółowo 
wyjaśniać metodę stosowaną przez nie 
przy transponowaniu dyrektyw do ich 
porządku prawnego (zob. część „Tabele 
korelacji” w poprzednich sprawozdaniach 
rocznych dotyczących monitorowania 
stosowania prawa UE).

Or. en


