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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zgadza się w zupełności ze stanowiskiem 
sprawozdawcy komisji przedmiotowo właściwej. Jednym z podstawowych obowiązków 
Parlamentu Europejskiego jest usprawnienie procedur i wewnętrznych technik legislacyjnych 
w celu przyspieszenia rozpatrywania aktów w ramach procedury upraszczania 
prawodawstwa. 

Niemniej wysiłki te nie mogą naruszać procedur ustanowionych w prawie pierwotnym, a 
zwłaszcza procedury współdecyzji, w której rola Parlamentu jest szczególnie znacząca w 
związku z zapewnianym przez niego demokratycznym wkładem w proces podejmowania 
decyzji w UE. Podsumowując, oznacza to, że wszelkie zmiany wewnętrznych procedur 
Parlamentu muszą być zgodne z odpowiednimi postanowieniami traktatów.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej sugeruje w związku z tym pewne zmiany w 
Regulaminie, które powinny zostać wzięte pod uwagę w celu zapewnienia, że cel, jakim jest 
uproszczenie prawodawstwa, będzie łatwy do spełnienia i wystarczająco wiarygodny.

Rewizja art. 80 wydaje się konieczna w celu usprawnienia mechanizmu przyjmowania 
kodyfikacji w świetle zobowiązań podjętych przez wszystkie odpowiednie zainteresowane 
strony w związku z procesem upraszczania prawodawstwa. Zmieniony art. 80 umożliwi 
Komisji Prawnej analizę zasięgu wniosku kodyfikacyjnego i przekazanie go bezpośrednio na 
sesje plenarną, jeśli nie zawiera żadnych znaczących zmian. Jeśli będzie zawierać znaczące 
zmiany, komisja zaproponuje odrzucenie wniosku Komisji.

Nowy art. 80a powinien zostać wprowadzony w celu ustanowienia specjalnej procedury 
przekształcania tekstów legislacyjnych. Zgodnie z opinią wyrażoną w rezolucji PE w sprawie 
strategii w zakresie uproszczenia otoczenia regulacyjnego, przekształcanie aktów prawnych 
jest, obok kodyfikacji, jednym z najważniejszych sposobów upraszczania acquis 
communautaire i powinno być używane w jak najszerszym zakresie. 

Nowy art. 80a wyposaży w związku z tym Komisję Prawną w kompetencje analizowania 
wszelkich wniosków o przekształcenie. Każdy wniosek będzie przekazywany do rozpatrzenia 
komisji przedmiotowo właściwej, która będzie dysponować specjalnymi uprawnieniami do 
wprowadzania zmian zależnie od wyników analizy przeprowadzonej przez Komisję Prawną.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst aktualny Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
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Artykuł 80 ustęp 1

1. Jeśli Komisja przedstawia Parlamentowi 
projekt oficjalnej kodyfikacji prawa 
wspólnotowego, projekt ten przekazywany 
jest komisji właściwej w kwestiach 
prawnych. Jeżeli projekt ten nie wnosi do 
obowiązującego prawa wspólnotowego 
żadnych zmian o charakterze 
merytorycznym, zastosowanie ma 
procedura przewidziana w art. 43.

1. Jeśli Komisja przedstawia Parlamentowi 
projekt oficjalnej kodyfikacji prawa 
wspólnotowego, projekt ten przekazywany 
jest komisji właściwej w kwestiach 
prawnych. Ta ostatnia analizuje go w celu 
uzyskania pewności, że projekt jest tylko i 
wyłącznie kodyfikacją i nie zawiera 
żadnych zmian o charakterze 
merytorycznym.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu uproszczenie rozpatrywania wniosków kodyfikacyjnych w 
komisji właściwej w kwestiach prawnych, dzięki jaśniejszym sformułowaniom i bardziej 
precyzyjnej procedurze, gdyż usunięcie odniesienia do art. 43 pozwoli uniknąć 
niepotrzebnych zawiłości na szczeblu komisji oraz pozostawi jednocześnie obecne 
uprawnienia zgromadzenia plenarnego bez zmian. Dzięki temu pierwszy etap procedury, 
który będzie miał miejsce w Komisji Prawnej, będzie prostszy i skuteczniejszy.

Poprawka 2
Artykuł 80 ustęp 2

2. Przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej lub wyznaczony przez nią 
sprawozdawca mogą uczestniczyć w 
rozpatrywaniu oraz sporządzaniu projektu 
kodyfikacji. W razie potrzeby komisja 
przedmiotowo właściwa może wydać 
uprzednią opinię.

2. Komisja właściwa w kwestiach prawnych 
może zwrócić się o opinię do komisji 
przedmiotowo właściwej.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana dotyczy możliwości zwrócenia się przez Komisję Prawną do komisji 
przedmiotowo właściwej o opinię, która będzie elementem oceny analizowanego wniosku 
kodyfikacyjnego. Niniejsza poprawka odzwierciedla obecnie stosowaną praktykę oraz 
umożliwia poza tym interwencję komisji przedmiotowo właściwej w formie opinii, na wniosek 
zainteresowanej strony. Dzięki temu pierwszy etap procedury, przeprowadzanej w Komisji 
Prawnej, będzie prostszy i bardziej precyzyjny.

Poprawka 3
Artykuł 80 ustęp 3

3. Na zasadzie odstępstwa od postanowień 3. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
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art. 43 ust. 3 procedura uproszczona nie 
może być stosowana do projektu oficjalnej 
kodyfikacji, jeżeli sprzeciwia się temu 
większość członków komisji właściwej w 
kwestiach prawnych lub komisji 
przedmiotowo właściwej.

prawnych stwierdzi, że wniosek nie 
wprowadza do prawodawstwa 
wspólnotowego żadnych merytorycznych 
zmian, przekazuje go Parlamentowi do 
zatwierdzenia w drodze jednego 
głosowania, ponieważ poprawki do tekstu 
wniosku nie są dopuszczalne.

Uzasadnienie
Artykuł 43, w ramach procedury uproszczonej, oraz art. 131, w ramach procedury na 
posiedzeniu plenarnym bez poprawek i debaty, przewidują możliwość składania poprawek do 
projektu.

Jednak możliwość ta jest niezgodna z samą ideę kodyfikacji oraz z porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym zawartym w tym zakresie, a w szczególności z punktem 6, z którego 
można wywnioskować, że Parlament i Rada pragnęły zobowiązać się do niewnoszenia 
merytorycznych zmian do projektu kodyfikacji.

Poprawka 4
Artykuł 80 ustęp 3 a (nowy)

3 a. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych stwierdzi, że wniosek wprowadza 
do prawodawstwa wspólnotowego 
merytoryczne zmiany, zaproponuje ona 
odrzucenie wniosku.

Uzasadnienie

Odrzucenie wydaje się rozwiązaniem rozsądniejszym, niż rozpatrywanie wniosku w trybie 
zwykłym. Jeżeli Komisja Europejska nie przestrzega w swoim wniosku zasad kodyfikacji, w 
ramach strategii uproszczenia słuszniejsze byłoby odesłanie wniosku i zwrócenie się o jego 
rewizję (proponując na przykład zastąpienie go przekształconym tekstem), zamiast obciążać 
Parlament dodatkową pracą.

Poprawka 5
Artykuł 80 a (nowy)

Artykuł 80a
Zmieniony

1. Jeżeli Komisja skieruje do Parlamentu 
wniosek o oficjalne przekształcenie 
prawodawstwa wspólnotowego, zostanie on 
przekazany komisji właściwej w kwestiach 
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prawnych, która dokona jego analizy.
Wniosek w sprawie oficjalnego 
przekształcenia prawodawstwa 
wspólnotowego oznacza wniosek w sprawie 
przyjęcia aktu prawnego, który w ramach 
jednego tekstu wnosi merytoryczne zmiany 
do istniejących aktów prawnych oraz 
kodyfikuje przepisy, które mają pozostać 
niezmienione. Nowy akt prawny zastępuje i 
unieważnia poprzednie akty.
2. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych stwierdzi, że wniosek nie wnosi 
do prawodawstwa wspólnotowego żadnych 
merytorycznych zmian oprócz zmian 
wyraźnie określonych jako takie w samym 
wniosku, informuje o tym 
przewodniczącego, który zgodnie z art. 40, 
przekazuje dany wniosek do rozpatrzenia 
komisji przedmiotowo właściwej w celu 
dokonania jego analizy w trybie zwykłym, 
jakiemu podlegają wnioski legislacyjne. W 
takim przypadku na mocy warunków 
określonych w art. 150 i 151 poprawki do 
wniosku są dopuszczalne tylko, jeżeli 
dotyczą części wniosku zawierających 
merytoryczne zmiany. Poprawki do 
przepisów, które mają pozostać 
niezmienione, nie są w związku z tym 
dopuszczalne.
3. Przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej może jednak dopuścić takie 
poprawki, zgłoszone przez pojedynczych 
posłów, jeśli są one obiektywnie 
uzasadnione względami spójności tekstu z 
wprowadzonymi do wniosku 
merytorycznymi zmianami. Taką samą 
zasadę stosuje się odpowiednio na 
posiedzeniach plenarnych.
4. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych stwierdzi, że wniosek wprowadza 
merytoryczne zmiany, oprócz zmian 
wyraźnie określonych jako takie w samym 
wniosku, proponuje ona odrzucenie 
wniosku.
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Uzasadnienie

Odrzucenie wydaje się rozwiązaniem rozsądniejszym, niż rozpatrywanie wniosku w trybie 
zwykłym. Jeżeli Komisja Europejska nie przestrzega w swoim wniosku zasad kodyfikacji, w 
ramach strategii uproszczenia słuszniejsze byłoby odesłanie tego wniosku i zwrócenie się o 
jego rewizję (proponując na przykład zastąpienie go odpowiednio przekształconym tekstem), 
zamiast obciążać Parlament dodatkową pracą.
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