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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Parlamentu Europejskiego w celu 
dostosowania procedur wewnętrznych do wymogów związanych z uproszczeniem 
prawodawstwa wspólnotowego
(2005/2238(REG))

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt zmiany w Regulaminie B6-0582/2005,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Realizacja 
wspólnotowego programu lizbońskiego: strategia w zakresie uproszczenia otoczenia 
regulacyjnego” (COM(2005)0535), 

– uwzględniając wnioski Rady Europejskiej z dnia 15 i 16 czerwca 2006 r., szczególnie ich
pkt 41,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie strategii uproszczenia 
otoczenia regulacyjnego1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie przeglądu wniosków 
legislacyjnych nierozpatrzonych przez prawodawcę2, 

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Strategiczny 
przegląd procesu lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej” (COM(2006)0689),

– uwzględniając art. 201 oraz art. 202 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinię Komisji 
Prawnej (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że Parlament w wymienionej wyżej rezolucji z dnia 16 maja 2006 r. 
w sprawie strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego (pkt 21) zobowiązał się „do 
podjęcia refleksji nad uproszczeniem swoich procedur i wewnętrznych technik 
legislacyjnych w celu przyspieszenia prac nad dokumentami objętymi upraszczaniem, 
przestrzegając zarazem procedur wprowadzonych przez prawo pierwotne, w tym 
przypadku przez Traktat WE”,

B. mając na uwadze, że techniki kodyfikacji i przekształcania należą do najważniejszych 
narzędzi służących uproszczeniu prawodawstwa wspólnotowego, wpisującemu się 
w ramy nowej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 

  
1 Teksty przyjęte tego dnia, P6_TA(2006)0205.
2 Teksty przyjęte tego dnia, P6_TA(2006)0206.
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w Europie,

C. mając na uwadze, że Regulamin zawiera przepis dotyczący kodyfikacji, wymagający 
rewizji, nie zawiera jednak żadnych przepisów dotyczących przekształcenia,

D. mając na uwadze, że Parlament poprzez ponowną analizę i doprecyzowanie procedur ma 
zamiar poważnie przyczynić się do wysiłków w zakresie uproszczenia prawodawstwa 
oraz zmobilizować Komisję do sporządzania większej liczby wniosków zmierzających do 
takiego uproszczenia,

E. mając na uwadze, że pożądane są podobne działania ze strony Rady,

1. podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższych zmian;

2. przypomina, iż zmiany te wchodzą w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do zawiadomienia Rady i Komisji o niniejszej 
decyzji.

Tekst obowiązujący Poprawki

Poprawka 1
Artykuł 80

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

1. Jeśli Komisja przedstawia Parlamentowi 
wniosek dotyczący kodyfikacji prawa 
wspólnotowego, wniosek ten 
przekazywany jest komisji właściwej 
w kwestiach prawnych. Komisja właściwa 
w kwestiach prawnych analizuje wniosek
w celu sprawdzenia, czy stanowi on 
wyłącznie ściśle pojętą kodyfikację, bez 
zmian o charakterze merytorycznym. 
Analiza ta prowadzona jest w oparciu 
o opinię wydaną przez grupę 
konsultacyjną złożoną z służb prawnych 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
i Komisji, zgodnie z pkt 4 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 
20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej 
metody pracy nad urzędową kodyfikacją 
tekstów prawnych1.

2. Przewodniczący komisji przedmiotowo 
właściwej lub wyznaczony przez nią 
sprawozdawca mogą uczestniczyć 

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

  
1 Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.
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w rozpatrywaniu oraz sporządzaniu 
wniosku dotyczącego kodyfikacji. W razie 
potrzeby komisja przedmiotowo właściwa 
może wydać uprzednią opinię.

o przeprowadzenie analizy w celu wydania 
opinii na temat celowości kodyfikacji.

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

3. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych uzna, że wniosek nie wnosi 
żadnych zmian merytorycznych do prawa 
wspólnotowego, przekazuje go 
Parlamentowi do zatwierdzenia w drodze 
jednego głosowania, gdyż poprawki do 
tekstu wniosku nie są dopuszczalne.
4. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych uzna, że proponowana 
kodyfikacja spełnia warunek określony 
w ust. 3, lecz w następstwie opinii komisji
przedmiotowo właściwej stwierdzi, że 
kodyfikacja ta nie jest uzasadniona, 
szczególnie ze względu na nowe zmiany 
wprowadzone w międzyczasie do 
odpowiednich aktów prawnych, zwraca się 
do Przewodniczącego, aby wezwał 
Komisję Europejską do wydania 
oświadczenia, w wyznaczonym przez 
Przewodniczącego terminie, w sprawie 
możliwości zmiany wniosku. Jeżeli 
Komisja poinformuje, że nie zamierza 
zmienić wniosku, lub nie wyda 
oświadczenia w wyznaczonym terminie, 
komisja właściwa w kwestiach prawnych 
może zaproponować odrzucenie wniosku.
5. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych uzna, że wniosek wnosi zmiany 
merytoryczne do prawa wspólnotowego, 
proponuje odrzucenie wniosku.

Uzasadnienie

Zmieniając artykuł Regulaminu dotyczący kodyfikacji, Parlament racjonalizuje swoje 
procedury i dostosowuje je do zobowiązań podjętych w tym zakresie wobec Komisji i Rady, 
a także zachęca Komisję do zgłaszania większej liczby wniosków dotyczących kodyfikacji 
i przyczynia się do uproszczenia prawa wspólnotowego.

Obecnie obowiązująca wersja artykułu zawiera bowiem szereg niedoskonałości.

Ustęp pierwszy artykułu odsyła do całej procedury uproszczonej, o której mowa w art. 43. 
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Jednak art. 43 ust. 2 przewiduje „rozwiązanie alternatywne”, polegające na tym, że 
przewodniczący komisji, do której zwrócono się o konsultację, lub sprawozdawca „sporządzi 
listę poprawek odzwierciedlających dyskusję w komisji”. Dwa pierwsze ustępy art. 43 
odsyłają ponadto do art. 131 ust. 1 akapit drugi, gdzie w ramach „procedury na posiedzeniu 
plenarnym bez poprawek i debaty” przewidziano możliwość udzielenia zgody na wnoszenie 
poprawek na posiedzeniu plenarnym.

Możliwość taka jest niezgodna z samą ideą kodyfikacji oraz z porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym zawartym w tym zakresie1, w szczególności z jego pkt 6 i 8, z których 
można wnioskować, że Parlament i Rada pragnęły zobowiązać się do niewnoszenia zmian 
merytorycznych do wniosków dotyczących kodyfikacji. 

Ze względu na swoje uprawnienia w zakresie organizacji wewnętrznej Parlament może 
nałożyć na siebie ograniczenia, zobowiązując się do niewnoszenia poprawek do wniosku 
dotyczącego kodyfikacji, który nie wprowadza zmian merytorycznych, a jednocześnie nie 
rezygnując z wykonywania „uprawnień przyznanych mu Traktatem”2 w ramach „zwykłej”3

procedury legislacyjnej. 

Ust. 3 wersji zrewidowanej wyraża tę zasadę w sposób wykluczający wszelkie 
nieporozumienie.

Ponadto w przypadku, gdy komisja właściwa w kwestiach prawnych stwierdzi, że wniosek 
dotyczący kodyfikacji Komisji wnosi zmiany merytoryczne do prawa wspólnotowego, 
najbardziej spójnym rozwiązaniem, z punktu widzenia strategii uproszczenia, jest całkowite 
odrzucenie tekstu.

Jeżeli bowiem Komisja w swoim wniosku nie zastosowała się do reguł kodyfikacji, zasadne 
jest odesłanie wniosku i zwrócenie się do Komisji o jego poprawienie (tzn. albo 
przedstawienie poprawnego tekstu skodyfikowanego, albo tekstu przekształconego, gdy 
zmiany merytoryczne są niezbędne).

Poprawka 2
Artykuł 80a (nowy)

Artykuł 80a
Przekształcenie

1. Jeżeli do Parlamentu skierowany 
zostanie wniosek Komisji dotyczący 
przyjęcia aktu prawnego, który w jednym 
tekście zawiera jednocześnie zmiany 
o charakterze merytorycznym
wprowadzone do jednego lub wielu 

  
2 Art. 189 i 192 TWE
3 Art. 251 TWE
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wcześniejszych aktów oraz niezmienione 
przepisy tego(tych) aktu(-ów) (wniosek 
dotyczący przekształcenia), wniosek jest 
przesyłany do komisji właściwej 
w kwestiach prawnych. Komisja właściwa 
w kwestiach prawnych analizuje wniosek
w celu sprawdzenia, czy nie wnosi on 
żadnych zmian merytorycznych innych niż 
te, które określono w nim jako takie. 
Analiza ta prowadzona jest w oparciu 
o opinię wydaną przez grupę 
konsultacyjną złożoną z służb prawnych 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
i Komisji, zgodnie z pkt 9 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 
28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej 
uporządkowanego wykorzystania techniki 
przekształcania aktów prawnych1.
2. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych uzna, że wniosek nie wnosi do 
prawa wspólnotowego żadnych zmian 
merytorycznych innych niż te, które we
wniosku określono jako takie, informuje 
o tym Przewodniczącego; Przewodniczący 
na mocy art. 40 odsyła wniosek do komisji 
przedmiotowo właściwej, która rozpatruje 
go zgodnie ze zwykłą procedurą.
W takim przypadku, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 150 i 151, 
poprawki do wniosku są dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy dotyczą części wniosku
zawierających zmiany merytoryczne, gdyż 
poprawki do pozostałych przepisów są 
niedopuszczalne.
3. Poprawki do pozostałych przepisów 
mogą jednak być dopuszczone po 
rozpatrzeniu każdej z osobna przez 
przewodniczącego komisji przedmiotowo 
właściwej lub – w stosownym przypadku –
przez przewodniczącego prowadzącego 
posiedzenie plenarne, jeżeli ten uzna, że 
istnieją ku temu istotne powody związane 
z wewnętrzną spójnością tekstu lub 
z powiązaniem między poprawkami 
Parlamentu, wniesionymi do zmian 

    
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, str. 1.
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merytorycznych zawartych we wniosku, 
a przepisami niezmienionymi.
4. Jeżeli komisja właściwa w kwestiach 
prawnych uzna, że wniosek wnosi do 
prawa wspólnotowego zmiany 
merytoryczne inne niż te, które 
we wniosku określono jako takie, 
proponuje odrzucenie wniosku. 

Uzasadnienie

Ten nowy przepis został skonstruowany na wzór art. 80 dotyczącego kodyfikacji. 
Rozpatrzeniem wniosku przekształcenia zajmują się komisja właściwa w kwestiach prawnych 
i komisja przedmiotowo właściwa, dzieląc się zadaniami odpowiednio do dokonanego 
w tekście rozgraniczenia między kodyfikacją a zastąpieniem. Rozgraniczenie to jest 
uwidocznione we wniosku Komisji: fragmenty zmienione są zaznaczone na szaro, fragmenty 
niezmienione – pozostawione na białym tle. 
Komisja właściwa w kwestiach prawnych analizuje tekst, aby sprawdzić, czy z formalnego 
punktu widzenia Komisja przedstawiła te dwie kategorie w sposób dostatecznie jasny i zgodny 
z kryteriami określonymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym1, a także czy przepisy 
określone przez Komisję jako niezmienione rzeczywiście nie wnoszą zmian o charakterze 
merytorycznym. 

Następnie wkracza komisja przedmiotowo właściwa, która z merytorycznego punktu widzenia 
analizuje zmienione fragmenty tekstu, czyli zarazem przepisy zupełnie nowe, istniejące 
przepisy poddane modyfikacji i przepisy skreślone.

Komisje przystępują do pracy kolejno, tak aby wykluczone było niebezpieczeństwo chaosu 
bądź pokrywania się ich działań.
W ten sposób ewentualne udoskonalenia w kształcie wniosku dokonane w trakcie pierwszego 
etapu mogą też zostać uwzględnione w drugim etapie.

Doświadczenie wykazało jednak, że rozróżnienie między obecnymi we wniosku dotyczącym
kodyfikacji elementami kodyfikacyjnymi a elementami zastępującymi w praktyce może okazać 
się problematyczne i prowadzić do dyskusji na temat dopuszczalności poszczególnych 
poprawek. Dlatego w niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba dokonywania analizy 
przepisów niezmienionych. W niedawno przyjętej rezolucji w sprawie uproszczenia prawa 
wspólnotowego2 Parlament wyraził ten zamysł w następujący sposób:

„[Parlament] przyjmuje do wiadomości, że jeżeli zamiarem jest skuteczne przeredagowanie 
prawa, Parlament Europejski i Rada z zasady będą musiały powstrzymać się od zmieniania 
skodyfikowanych części aktów; [...] uznaje jednak, że powinna istnieć specjalna procedura 

  
1 Pkt 6 i 7 porozumienia w sprawie przekształcania.
2 Rezolucja z 16.5.2006 r. w sprawie strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego, przyjęta na podstawie 
sprawozdania A6-80/2006 Komisji Prawnej (sprawozdanie G. Garganiego).
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umożliwiająca zmianę skodyfikowanej części, jeżeli byłoby to konieczne do jej uzgodnienia 
lub powiązania z częścią, która może zostać zmieniona.”1

„Procedura wyjątkowa” przewidziana w ust. 3 polega na upoważnieniu przewodniczącego 
komisji lub, w stosownych przypadkach, przewodniczącego prowadzącego posiedzenie 
plenarne, do przyjęcia indywidualnie rozpatrzonych poprawek, co jest zgodne z zasadą, że 
o dopuszczalności poprawek decyduje przewodniczący. 

Ponadto, analogicznie do art. 80, jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych stwierdzi, że 
w swoim wniosku Komisja nie zastosowała się do zasad dotyczących przekształcania, 
zalecanym rozwiązaniem jest całkowite odrzucenie tekstu.

  
1 Ust. 16.
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UZASADNIENIE

Po zgłoszonej przez Richarda Corbetta1 propozycji zmiany w art. 80 Regulaminu, 
dotyczącym kodyfikacji, Komisja Spraw Konstytucyjnych została upoważniona do 
sporządzenia sprawozdania w sprawie ewentualnych zmian w Regulaminie, mających na celu 
dostosowanie procedur wewnętrznych Parlamentu do wymogów związanych z uproszczeniem 
prawodawstwa wspólnotowego2.

Powyższe działanie wpisuje się w ramy reakcji Parlamentu na ostatnią inicjatywę Komisji 
w zakresie uproszczenia3.

Parlament zobowiązał się „do podjęcia refleksji nad uproszczeniem swoich procedur 
i wewnętrznych technik legislacyjnych w celu przyspieszenia prac nad dokumentami 
objętymi upraszczaniem, przestrzegając zarazem procedur wprowadzonych przez prawo 
pierwotne, w tym przypadku przez traktat WE”4.

Należy dokonać zmiany przepisu dotyczącego kodyfikacji (art. 80 Regulaminu) oraz 
ustanowić specjalną procedurę, która różniłaby się od istniejących procedur, uproszczonej 
i przyspieszonej, aby jednocześnie spełnić szczególne wymogi związane z kodyfikacją
i uwzględnić w Regulaminie zobowiązania zaakceptowane przez Parlament w drodze 
porozumień międzyinstytucjonalnych.

Ponadto Regulamin powinien uwzględniać technikę przekształcania i przewidywać inną 
specjalną procedurę, wzorowaną na procedurze kodyfikacji.

Interesujące jest, że procedura przekształcania nie została wprowadzona do Regulaminu od 
czasu jej skonkretyzowania w formie porozumienia między Komisją, Parlamentem i Radą 
z 2001 r.5 Prawdopodobnie nie uznano, że jest to konieczne ani nawet użyteczne. W związku 
z tym zasady stosowania techniki przekształcania, które zostały określone w porozumieniu, 
nie pojawiają się w Regulaminie, chociaż z materialnego punktu widzenia przekształcanie 
należy do „innych procedur” w rozumieniu rozdziału 11 Regulaminu.

Wprowadzenie specjalnego przepisu poświęconego przekształcaniu wypełnia tę lukę 
i zmierza, podobnie jak przegląd art. 80 dotyczącego kodyfikacji, do doprecyzowania 
procedur Parlamentu, a także, co równie ważne, zachęca Komisję do przygotowywania 
większej liczby wniosków dotyczących przekształcenia, prowadząc w ten sposób do 
uproszczenia prawa wspólnotowego.

Regulamin powinien zawierać odpowiedź na pytanie – pojawiające się niekiedy podczas 
  

1 B6-0582/2005 z 26.10.2005.
2 Protokół posiedzenia plenarnego z 15.12.2005.
3 Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów z dnia 25.10.2005, zatytułowany „Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: 
strategia w zakresie uproszczenia otoczenia regulacyjnego” COM(2005) 535 końcowy.
4 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego z dnia 
16.05.2006 r., A6-80/2006, pkt 21.
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rozpatrywania wniosków dotyczących przekształcenia – o to, w jakim stopniu część 
kodyfikacyjna takiego wniosku może zostać zmieniona w wyniku poprawek. 
Sprawozdawczyni początkowo zaproponowała, w formie dokumentu roboczego, pięć 
wariantów rozwiązania tego problemu. Rozwiązanie utrzymane w ust. 4 nowego artykułu 
wydaje się jednocześnie najlepiej zaspokajać potrzebę istnienia pewnej elastyczności 
w sytuacjach wyjątkowych oraz odpowiadać idei niekomplikowania procedur w nadmiernym 
stopniu, a przy tym nie narusza uprawnień przewodniczącego komisji i przewodniczącego 
prowadzącego posiedzenie plenarne.
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