
 

AD\1149079PL.docx  PE618.186v02-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Spraw Konstytucyjnych 
 

2017/2273(INI) 

21.3.2018 

OPINIA 

Komisji Spraw Konstytucyjnych 

dla Komisji Prawnej 

w sprawie kontroli stosowania prawa UE w 2016 r. 

(2017/2273(INI)) 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

  



 

PE618.186v02-00 2/8 AD\1149079PL.docx 

PL 

PA_NonLeg 



 

AD\1149079PL.docx 3/8 PE618.186v02-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. podkreśla, że UE powstała jako unia oparta na praworządności i poszanowaniu praw 

człowieka (art. 2 TUE); zwraca uwagę na zasadnicze znaczenie uważnego 

monitorowania działań i zaniechań państw członkowskich oraz instytucji UE; 

2. podkreśla, że skuteczne wdrażanie prawa UE ma szczególne znaczenie dla zdobycia 

większego zaufania obywateli do polityki i instytucji UE; przypomina o art. 197 TFUE, 

który stanowi, że „skuteczne wdrażanie prawa Unii przez Państwa Członkowskie, 

mające istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Unii, jest uznawane za 

sprawę będącą przedmiotem wspólnego zainteresowania”. utrzymuje, że obywatele 

Unii będą mieli większe zaufanie do prawa Unii wówczas, gdy będzie ono skutecznie 

wdrażane w państwach członkowskich; 

3. przyznaje, że główna odpowiedzialność za prawidłowe wdrażanie i stosowanie prawa 

UE spoczywa na państwach członkowskich; zauważa jednak, że nie zwalnia to 

instytucji unijnych z obowiązku przestrzegania prawa pierwotnego UE w procesie 

opracowywania unijnego prawa wtórnego; 

4. z zadowoleniem przyjmuje pierwsze sprawozdanie w sprawie monitorowania 

stosowania prawa UE sporządzone po wejściu w życie Programu lepszego stanowienia 

prawa w 2015 r.; przypomina, że zasady lepszego stanowienia prawa obejmują wymóg 

wykazania potrzeby regulacji na szczeblu UE w sposób ściśle proporcjonalny do celów 

działania legislacyjnego, a także wymóg zapewnienia, że przepisy prawne będą 

prawidłowo wdrażane na odpowiednim szczeblu; zwraca w związku z tym uwagę, jak 

ważne jest utrzymanie zasad przyznania kompetencji, pomocniczości i 

proporcjonalności zgodnie z art. 5 TUE, a także pewności prawa i równości wobec 

niego, aby lepiej monitorować stosowanie prawa UE; 

5. wyraża ubolewanie, że terminowe i prawidłowe stosowanie prawa UE stanowi w 

państwach członkowskich poważny problem, o czym świadczy duża liczba postępowań 

w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego; ubolewa nad wysoką 

liczbą negatywnych tendencji, jakie ujawniono w sprawozdaniu, w szczególności 

znaczny wzrost liczby postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego (o 67,5 % w stosunku do ubiegłego roku, co daje najwyższą ich liczbę 

w ciągu ostatnich pięciu lat) oraz złożonych skarg, a także spadek liczby 

rozstrzygniętych spraw; zauważa, że z podziału tematycznego postępowań w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego będących w toku pod koniec 2016 

r. wynika, że największa liczba postępowań odnoszących się do naruszeń w 

transpozycji przepisów wszczętych przeciwko państwom członkowskim dotyczy rynku 

wewnętrznego, środowiska, stabilności finansowej, usług finansowych, unii rynków 

kapitałowych, a także mobilności i transportu;  

6. zwraca uwagę, że zobowiązanie Komisji do przyjęcia bardziej strategicznego podejścia 

do egzekwowania prawa UE doprowadziło w ostatnim czasie do zamknięcia 

postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego z 
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powodów politycznych; wzywa w związku z tym Komisję do wyjaśnienia okoliczności 

leżących u podstaw takich decyzji w przyszłych sprawozdaniach z kontroli; 

7. z zadowoleniem przyjmuje spadek całkowitej liczby nowych spraw w ramach projektu 

EU Pilot, która jest najniższa od 2011 r.; odnotowuje cel Komisji, zgodnie z jej 

komunikatem pt. „Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu”1, by 

korzystać z mechanizmu EU Pilot jedynie wówczas, gdy zapewnia on rzeczywistą 

wartość dodaną w rozstrzygnięciu postępowania o uchybienie; przypomina jednak że 

mechanizm EU Pilot jest roboczym narzędziem współpracy, które nie ma statusu 

prawnego i daje Komisji kompetencje uznaniowe, co nie jest zgodne z właściwymi 

standardami przejrzystości i odpowiedzialności; jest zdania, że nieprawidłowościom 

tym można zaradzić, przyjmując rozporządzenie, które powinno wyjaśnić prawa i 

obowiązki prawne poszczególnych skarżących oraz Komisji; 

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w sprawozdaniu dostrzeżono rolę Parlamentu w 

zwracaniu uwagi Komisji na nieprawidłowości w stosowaniu prawa UE w państwach 

członkowskich za pomocą pytań parlamentarnych i petycji; podkreśla, że bardziej 

drobiazgowa kontrola przez parlamenty narodowe ich rządów, gdy te ostatnie są 

zaangażowane w proces stanowienia prawa, przyczyni się do skuteczniejszego 

stosowania prawa UE zgodnie z postanowieniami traktatów; 

9. zwraca uwagę, że poza skutecznością w procesie opracowywania i stosowania prawa 

UE przez instytucje UE ogromne znaczenie mają także przejrzystość i 

odpowiedzialność, co oznacza, że prawodawstwo UE musi być jasne, zrozumiałe, 

spójne, precyzyjne i natychmiast dostępne obywatelom, a jednocześnie uwzględniać 

orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym podkreśla się 

potrzebę przewidywalności przepisów prawa UE2; 

10. podkreśla, że na mocy przysługującego im prawa  obywatele UE muszą w pierwszej 

kolejności zostać w jasny, dostępny, przejrzysty i terminowy uświadomieni, czy i które 

przepisy krajowe przyjęto w ramach transpozycji przepisów unijnych i które władze 

krajowe są odpowiedzialne za zagwarantowanie ich prawidłowego wdrożenia; uznaje 

kluczową rolę, jaką odgrywają partnerzy społeczni i organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego w monitorowaniu i poprawie skuteczności dochodzenia roszczeń na 

mocy prawa UE; 

11. ponownie przypomina o przepisie zawartym w porozumieniu międzyinstytucjonalnym 

w sprawie lepszego stanowienia prawa, w którym apeluje się do państw członkowskich, 

by – dokonując transpozycji dyrektyw UE do prawa krajowego – tam, gdzie zdecydują 

się dodać elementy niezwiązane z prawodawstwem unijnym, wskazywały takie 

elementy w aktach transpozycji lub w powiązanych dokumentach; 

12. wyraża zaniepokojenie, że w związku z niespójnymi tłumaczeniami wielu dyrektyw na 

języki urzędowe UE jest prawdopodobne, że różne wersje językowe staną się przyczyną 

rozbieżnych interpretacji odnośnych tekstów i różnic w ich transpozycji w państwach 

członkowskich; wyraża w związku z tym ubolewanie, że takich różnic w transpozycji i 

                                                 
1 C(2016)8600, Dz.U. C 18 z 19.1.2017, s. 10.  
2 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 września 2009 r. w sprawie Plantanol GmbH & Co. KG 

przeciwko Hauptzollamt Darmstadt, C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, pkt 46. 
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interpretacji prawnej dyrektyw nie można ujawniać systematycznie, a jedynie wtedy, 

gdy są wyjaśniane w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; 

13. przypomina, że parlamenty narodowe mają do odegrania kluczową rolę zarówno w 

kontroli projektów aktów prawnych UE przed ich przyjęciem, jak i w kontroli 

prawidłowego wdrażania prawa UE przez państwa członkowskie po przyjęciu aktów 

prawnych; wzywa parlamenty narodowe do aktywnego odgrywania tej roli; 

14. wzywa Komisję, by skutecznie nadzorowała wywiązywanie się przez sądy krajowe 

obowiązku zwracania się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie 

orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 267 TFUE; wzywa w związku z tym 

Komisję do rozważenia możliwości utworzenia rejestru zawierającego wszystkie 

orzeczenia sądów krajowych dotyczące interpretacji prawa UE, w przypadku których 

nie zwrócono się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie 

orzeczenia w trybie prejudycjalnym; 

15. podkreśla zasadę przejrzystości zapisaną w traktatach UE, a także prawo obywateli UE 

do sprawiedliwości i dobrej administracji zgodnie z art. 41 i 47 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej; zwraca uwagę, że te prawa i zasady wymagają, aby 

obywatelom zapewniono odpowiedni i szybki dostęp do projektów aktów prawnych, 

które ich dotyczą; przypomina, że te prawa i zasady powinny być również kwestią 

najwyższej wagi dla państw członkowskich przy składaniu przez nie wniosków w 

sprawie projektów aktów odnoszących się do wdrażania prawa UE; 

16. wzywa wszystkie instytucje UE biorące udział w procesie legislacyjnym, aby 

zobowiązały się do poprawy jakości projektów tekstów aktów prawnych zgodnie ze 

zobowiązaniami podjętymi w ramach programu na rzecz lepszego stanowienia prawa; 

przypomina, że zawarte w 1998 r. porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie 

wspólnych wytycznych dotyczących jakości prawodawstwa wspólnotowego powinno 

zostać dostosowane, aby cel ten mógł zostać osiągnięty; 

17. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do czynnego pomagania państwom 

członkowskim w transpozycji i wdrażaniu prawodawstwa europejskiego przez 

przygotowywanie planów wdrażania dla wybranych dyrektyw i rozporządzeń; wzywa 

Komisję, by zapewniała państwom członkowskim skuteczniejsze doradztwo i większą 

pomoc za pomocą konkretnych narzędzi, aby osiągały one lepsze wyniki w kwestii 

wdrażania prawa UE; zachęca Komisję do wspierania państw członkowskich, które już 

mogą borykać się z wyzwaniami w dziedzinie wdrażania i transpozycji, w 

rozwiązywaniu tych problemów dzięki wzmacnianiu potencjału instytucjonalnego 

władz publicznych na poziomie technicznym; 

18. podkreśla istotną rolę, jaką odgrywają partnerzy społeczni, organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego i inne zainteresowane strony w tworzeniu prawodawstwa oraz w 

monitorowaniu i zgłaszaniu uchybień w transpozycji i stosowaniu prawa UE przez 

państwa członkowskie; sugeruje, by rolę tę wspierały władze krajowe i instytucje 

europejskie; 

19. zwraca uwagę, że Parlament powinien również móc monitorować egzekwowanie przez 

Komisję rozporządzeń, podobnie jak ma się to w przypadku dyrektyw; w związku z tym 

wzywa instytucje UE do skuteczniejszej i efektywniejszej współpracy, zgodnie z art. 13 
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ust. 2 TUE; zwraca się do Komisji o dopilnowanie, by dane na temat wdrażania 

rozporządzeń wyraźnie wskazywano w sporządzanych w przyszłości sprawozdaniach 

rocznych dotyczących monitorowania stosowania prawa UE; przypomina państwom 

członkowskim o obowiązku informowania Komisji o krajowych przepisach 

transponujących lub wdrażających akty prawne zgodnie z zasadą lojalnej współpracy 

zapisaną w art. 4 ust. 3 TUE;  

20. ponawia wezwanie do utworzenia w odnośnych dyrekcjach generalnych (DG IPOL, DG 

EXPO i DG EPRS) autonomicznego systemu oceny ex post skutków głównych 

przepisów UE przyjętych przez Parlament w procedurze współdecyzji i zgodnie ze 

zwykłą procedurą ustawodawczą; 

21. przypomina, że wszystkie instytucje UE, nawet jeśli działają jako członkowie grup 

kredytodawców międzynarodowych, zobowiązane są przestrzegać traktatów i Karty 

praw podstawowych Unii Europejskiej; 

22. wzywa Komisję do poświęcenia szczególnej uwagi kontroli wykonania unijnych 

przepisów prawnych określających zasady przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, 

które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a także do 

podjęcia odpowiednich działań na rzecz wyeliminowania takich zjawisk. 
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