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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że inicjatywy „uproszczenia otoczenia regulacyjnego” (uproszczenie) 
pojawiają się w pracach instytucji europejskich od ponad dziesięciu lat, przybierając dość 
zróżnicowane formy i kierunki,

B. mając na uwadze, że w komunikacie z dnia 25 października 2005 r. „Realizacja 
wspólnotowego programu lizbońskiego: Strategia w zakresie uproszczenia otoczenia 
regulacyjnego” (COM(2005)0535) Komisja trafnie przedstawiła uproszczenie nie jako 
technikę legislacyjną odmienną od kodyfikacji, przekształcenia lub zwykłego uchylenia, 
lecz jako kompleksowe podejście obejmujące wszystkie te narzędzia i mające prowadzić 
do łatwiejszego, a tym samym mniej kosztownego stosowania przepisów wspólnotowych 
i krajowych,

C. mając na uwadze, że dla Komisji podejście to jest narzędziem pomocnym w realizacji 
strategii lizbońskiej,

D. mając na uwadze, że podejście takie wymaga po pierwsze partnerstwa między samymi 
instytucjami europejskimi, a po drugie między tymi instytucjami a władzami krajowymi,

E. mając na uwadze, że dotychczasowe doświadczenia Komisji, Rady i Parlamentu w 
zakresie ponownego opracowywania aktów legislacyjnych zostały niedawno ocenione w 
sprawozdaniu działów prawnych wszystkich trzech instytucji, w którym uwypuklono 
pewne „choroby wieku dziecięcego”, ale także użyteczne wnioski na przyszłość1,

F. mając na uwadze, że inicjatywy zmierzające do uproszczenia, podejmowane od chwili 
wprowadzenia drugiego programu upraszczania w lutym 2003 r. (COM(2003)0071), były 
inicjatywami o bardzo różnym charakterze i zakresie, poczynając od doraźnej rewizji 
dyrektyw, a kończąc na ponownym opracowaniu przepisów dotyczących danego sektora, 
co utrudnia ujednolicenie podejścia proceduralnego,

1. podkreśla, że w niektórych dziedzinach występuje „nadmiar przepisów”, co wynika w 
znacznej mierze z działalności legislacyjnej państw członkowskich, i że w związku z tym 
za ewentualnym uchylaniem przepisów wspólnotowych powinno iść uchylanie 
odpowiednich przepisów krajowych,

2. wyraża zdziwienie, że we wspomnianym komunikacie Komisji2 tylko krótko i 
zdawkowo poruszono kwestię reformy obecnego systemu delegacji zadań normatywnych 
(system „komitologii”), choć przecież tego rodzaju reforma mogłaby znacznie przyczynić 
się do uproszczenia wtórnego prawa wspólnotowego, pozwalając Komisji na 
przyjmowanie przepisów wykonawczych w ramach szybszych procedur,

3. stwierdza, że nie jest rozczarowany „poziomem skuteczności” inicjatyw upraszczających 
podjętych od 2003 r. i że średni czas trwania procedur nie jest przesadnie długi, 

  
1 Sprawozdanie z oceny stosowania Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 21 września 2005 r. w 
sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystywania techniki przekształcania aktów prawnych 
2 W pkt 3 lit. d) in fine
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zważywszy na złożoność zagadnień1,

4. zauważa jednak, że liczba podjętych od tamtej pory inicjatyw upraszczających była 
bardzo niska i że daleko jeszcze do osiągnięcia wyznaczonych początkowo celów 
dotyczących zmniejszenia objętości dorobku prawnego Wspólnoty,

5. odnotowuje również, że procedury odnoszące się do niektórych instrumentów 
wykorzystywanych w ramach strategii upraszczania, w szczególności procedura 
przekształcania, mogłyby jaśniej przedstawiać kompetencje poszczególnych instytucji, co 
pozwoliłoby na uniknięcie konfliktów proceduralnych i wynikających z nich impasów, 

6. oświadcza, że jest gotowy bardziej włączyć się w działania, jakie powinny podjąć 
wspólnie wszystkie trzy instytucje, aby ponownie ożywić proces upraszczania,

7. ze swojej strony zobowiązuje się do podjęcia refleksji nad uproszczeniem swoich 
procedur i wewnętrznych technik legislacyjnych w celu przyspieszenia prac nad 
dokumentami dotyczącymi „upraszczania”, przestrzegając zarazem procedur 
wprowadzonych przez prawo pierwotne, w tym przypadku przez Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską,

8. jest zdania, że punktem wyjścia dla takiego podejścia powinna być analiza tych inicjatyw 
dotyczących upraszczania, nad którymi od 2003 roku trwają prace; analiza ta pozwoli 
następnie na wskazanie możliwości udoskonalenia technik i procedur stosowanych w 
Parlamencie Europejskim, 

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania właściwej komisji kwestii 
rozpatrzenia ewentualnych zmian, jakie należy wprowadzić do regulaminu Parlamentu 
Europejskiego.

  
1 Komisja podaje we wspomnianym komunikacie (przypis na str. 26), że piętnaście projektów legislacyjnych 
złożonych zgodnie z programem upraszczania rozpoczętym w 2003 r. „jest nadal rozpatrywanych przez organ 
prawodawczy”. Aktualizacja przygotowywana obecnie przez odpowiednie działy wykaże, że ponad połowa z 
tych aktów została już przyjęta lub jest na etapie przyjmowania.


