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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dokumentu roboczego Komisji
Pierwsze sprawozdanie z realizacji strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego
(****/**** (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia 
prawa, podpisane dnia 16 grudnia 2003 r.1,

– uwzględniając rezolucję z dnia 26 października 2000 r. w sprawie sprawozdań Komisji 
dla Rady Europejskiej: „Lepsze stanowienie prawa 1998 – wspólna odpowiedzialność” 
oraz „Lepsze stanowienie prawa 1999”2,

– uwzględniając rezolucję z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie białej księgi Komisji na 
temat sprawowania rządów w Europie3,

– uwzględniając rezolucję z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sprawozdań Komisji dla 
Rady Europejskiej „Lepsze stanowienie prawa 2000” oraz „Lepsze stanowienie prawa 
2001”4,

– uwzględniając rezolucję z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprawozdania Komisji 
„Lepsze stanowienie prawa 2002”5,

– uwzględniając rezolucję z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie komunikatów Komisji w 
sprawie uproszczenia i usprawnienia regulacyjnej działalności Wspólnoty6,

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie oceny oddziaływania 
prawodawstwa wspólnotowego oraz procedur konsultacji7,

– uwzględniając rezolucję z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie strategii uproszczenia otoczenia 
regulacyjnego8,

– uwzględniając rezolucję z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa 
2004 r.: stosowanie zasady pomocniczości - 12. sprawozdanie roczne9,

– uwzględniając rezolucję z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wyników przeglądu wniosków 
legislacyjnych nierozpatrzonych przez prawodawcę10, 

  
1 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.
2 Dz.U. C 197 z 12.7.2001, str. 433.
3 Dz.U. C 153 E z 27.6.2002, str. 314.
4 Dz.U. C 64 E z 12.3.2004, str. 135.
5 Dz.U. C 98 E z 23.4.2004, str. 155.
6 Dz.U. C 102 E z 28.4.2004, str. 512.
7 Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 146.
8 Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 136.
9 Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 128.
10 Dz.U. C 297 E z 7.12.2006, str. 140.
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– uwzględniając dokument roboczy Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. „Pierwsze 
sprawozdanie z realizacji strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego” 
(COM(2006)0690),

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze systematyczne zaangażowanie Komisji, Rady i Parlamentu 
Europejskiego na rzecz określenia, wdrożenia i usprawnienia zastosowania narzędzi 
uproszczenia prawodawstwa,

B. mając na uwadze, że uproszczenie otoczenia regulacyjnego oraz zagwarantowanie 
jasności, skuteczności i jakości prawodawstwa są niezbędnym warunkiem osiągnięcia 
celu „lepszego stanowienia prawa”, które z kolei stanowi działanie priorytetowe Unii 
Europejskiej zmierzające do zapewnienia dużego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,

C. mając na uwadze, że jednym z głównych osiągnięć uproszczenia jest jego stopniowe 
rozszerzenie na wszystkie obszary regulacyjne Unii Europejskiej,

D. mając na uwadze zobowiązania i cele określone w porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
w sprawie lepszego stanowienia prawa, zwłaszcza zaś zobowiązania i cele, które 
zmierzają do uproszczenia i ograniczenia objętości prawodawstwa wspólnotowego, oraz 
te, które wiążą się z oddziaływaniem prawodawstwa wspólnotowego w państwach 
członkowskich, 

E. mając na uwadze, że wyżej wymieniony dokument roboczy Komisji stanowi uzupełnienie 
i umożliwia wdrożenie komunikatu Komisji z dnia 25 października 2005 r. 
zatytułowanego: „Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Strategia w zakresie 
uproszczenia otoczenia regulacyjnego” (COM(2005)0535), 

F. mając na uwadze, że wyżej wymieniony dokument roboczy zawiera nowy bieżący 
program uproszczenia na lata 2006-2009, w którym przedstawiono środki uproszczenia 
formy, obejmujące 43 przekształcenia, 12 kodyfikacji oraz 8 uchyleń, jak również 46 
innych środków uproszczenia treści, ogólnie określonych jako przypadki „zmiany”,

G. mając na uwadze, że do wszystkich uprzednich środków uproszczenia dodano około 500 
nowych inicjatyw legislacyjnych (w tym około 200 w samym roku 2007) ujętych w 
odrębnym bieżącym programie uproszczenia dotyczącym kodyfikacji,

H. mając na uwadze, że Komisja precyzuje, że program kodyfikacji ma wciąż charakter 
orientacyjny, gdyż jego realizacja jest uzależniona od dostępności wszystkich wersji 
językowych aktów przeznaczonych do kodyfikacji, oraz że według niej proces kodyfikacji 
należy odłożyć w przypadku przewidywanych nowelizacji wspomnianych aktów, w 
wyniku czego, zdaniem Komisji, kolejność przedstawiania aktów w bieżącym programie 
uproszczenia może ulec zmianie w świetle tych dwóch czynników,
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I. mając na uwadze, że w wyżej wymienionym dokumencie roboczym Komisja proponuje 
utrwalić zwyczaj zamieszczania w formułowanych wnioskach wstępnego streszczenia w 
celu lepszego wyjaśnienia celów uproszczenia,

J. mając na uwadze, że czynniki powodzenia inicjatyw dotyczących uproszczenia opierają 
się na solidnym zbiorze metodologii, udoskonalonym dzięki konsultacji ze wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami oraz dzięki opracowaniu analiz sektorowych, ścisłej
współpracy Komisji, Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również szerszemu 
wykorzystaniu samoregulacji i współregulacji,

K. mając na uwadze, że uproszczeniu na szczeblu europejskim winno towarzyszyć 
odpowiednie uproszczenie na szczeblu krajowym w celu zapewnienia, aby korzyści 
wynikające z uproszczenia wspólnotowego nie zostały zaprzepaszczone wskutek 
uregulowań krajowych lub przeszkód natury technicznej,

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż po raz pierwszy inicjatywy dotyczące uproszczenia 
ujęto w programie działalności legislacyjnej i prac Komisji na rok 2007, wskazując tym 
samym na politycznie priorytetowe znaczenie, jakie należy przypisywać strategii 
uproszczenia; 

2. zwraca się do Komisji, by od tej pory do określonej części programu działalności 
legislacyjnej i prac systematycznie włączała inicjatywy dotyczące uproszczenia, by 
jednocześnie określała priorytetowe znaczenie przypisywane poszczególnym inicjatywom 
dotyczącym uproszczenia i aby w tym celu wnioski dotyczące uproszczenia określała już 
w rocznej strategii politycznej na początku rocznego procesu programowania 
legislacyjnego, oraz by unikała zwiększania liczby dokumentów zawierających wykazy 
inicjatyw dotyczących uproszczenia, w celu uzyskania możliwie dokładnych ram 
odniesienia;

3. przychylnie odnosi się do starań Komisji zmierzających do wzmożenia działalności 
kodyfikacyjnej dotyczącej wspólnotowego dorobku prawnego, jako elementarnego i 
podstawowego sposobu uproszczenia otoczenia regulacyjnego; 

4. wzywa Komisję do jak najszybszego rozwiązania trudności związanych z przekładem i 
niedopuszczenia do tego, by przedstawianie nowych wniosków legislacyjnych wywierało 
negatywny wpływ na inicjatywy dotyczące kodyfikacji, utrudniając cały proces 
uproszczenia; nalega, by działania Komisji były spójne oraz by w związku z powyższym 
w programie działalności legislacyjnej i prac Komisja nie określała projektów kodyfikacji 
w dziedzinach, w których planuje przedstawić wnioski legislacyjne dotyczące treści; 

5. proponuje Komisji, by ostatecznie uznała przekształcenie za zwykłą technikę legislacyjną 
w celu umożliwienia – w przypadku każdej inicjatywy – korzystania z pełnej wersji 
tekstu, również w przypadku określonych zmian, z wyraźnie oznaczonymi częściami 
nowymi oraz częściami niezmienionymi, co zwiększyłoby czytelność i przejrzystość 
prawodawstwa wspólnotowego; 

6. wzywa ponadto Komisję, by pamiętała, że w przypadku gdy przekształcenie nie byłoby 
możliwe, kodyfikacja otoczenia regulacyjnego winna stanowić zwykłą technikę 
legislacyjną przez okres sześciu miesięcy; utrzymuje, że zgodnie z wyżej wymienionym 
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porozumieniem międzyinstytucjonalnym można byłoby utworzyć, wspólnie z Radą i 
Komisją, specjalne struktury ad hoc w celu promowania uproszczenia;

7. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie podjęte przez Komisję do opracowania 
solidnych podstaw metodologicznych prac nad uproszczeniem; w tym celu wzywa 
Komisję, by kładła nacisk na sposób konsultacji z zainteresowanymi stronami, na 
przykład rozszerzając na inne sektory inicjatywy ogłoszone w październiku 2005 r. w 
dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa oraz wzmacniając środki, które planuje przedsięwziąć 
w tym zakresie w dziedzinie prawa spółek i praw autorskich; zachęca Komisję do 
zwiększenia liczby analiz sektorowych oraz pomiarów obciążeń administracyjnych 
wynikających z obowiązującego prawodawstwa wspólnotowego;

8. odradza Komisji uwzględnianie we wnioskach legislacyjnych streszczenia samych 
wniosków; uważa, że inicjatywa może wywrzeć skutek odwrotny od zamierzonego i 
zamiast zwiększać czytelność wniosku zmniejszać ją wskutek zamieszczenia tekstu, który 
może wpływać na interpretację właściwej części normatywnej;

9. przypomina Komisji, że podczas gdy streszczenie może być uzasadnione w przypadku 
tekstu dyskursywnego takiego jak komunikat, nie ma uzasadnienia w przypadku tekstu 
normatywnego takiego jak dyrektywa czy rozporządzenie, gdyż właściwe streszczeniu 
ograniczenie do spraw zasadniczych mogłoby zniekształcić rzeczywiste znaczenie danego 
instrumentu legislacyjnego lub nawet stanowić jego zaprzeczenie;

10. podkreśla podstawowe znaczenie współpracy między instytucjami wspólnotowymi jako 
niezbędnego warunku powodzenia wszelkiej strategii uproszczenia; odnotowuje w tym 
zakresie wyraźny przejaw dobrej woli ze strony Parlamentu Europejskiego w postaci 
zmian Regulaminu, których celem jest, odpowiednio, usprawnienie procedury 
przyjmowania kodyfikacji oraz wprowadzenie procedury legislacyjnej ad hoc w 
przypadku przekształceń;

11. ponownie podkreśla, że tradycyjne instrumenty legislacyjne powinny nadal być normalnie 
stosowane w celu osiągnięcia celów wyznaczonych przez traktaty; uważa, że 
współregulacja i samoregulacja mogą korzystnie uzupełniać środki legislacyjne tam, gdzie 
praktyki te przynoszą poprawę o zasięgu równoważnym lub szerszym niż pozwala 
zrealizować prawodawstwo; podkreśla, że stosowanie alternatywnych sposobów regulacji 
powinno zawsze dokonywać się w zgodzie z międzyinstytucjonalnym porozumieniem w 
sprawie lepszego stanowienia prawa; przypomina, że Komisja winna określić warunki i 
ograniczenia obowiązujące strony w przypadku stosowania powyższych praktyk oraz że 
powinny one być stosowane wyłącznie pod kontrolą Komisji oraz z zachowaniem prawa 
Parlamentu Europejskiego do sprzeciwu wobec ich zastosowania;

12. zwraca się do Komisji, by dołożyła wszelkich starań, by nie dopuścić do zaprzepaszczenia 
procesu uproszczenia na szczeblu krajowym wskutek uregulowań wewnętrznych lub 
przeszkód natury technicznej; zwraca się do Komisji, by kierowała tym procesem oraz 
monitorowała go również na szczeblu krajowym, pełniąc na przykład rolę ośrodka 
gromadzenia i rozpowszechniania najlepszych praktyk opracowanych w Unii Europejskiej 
i w państwach członkowskich;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 



PR\663090PL.doc 7/11 PE 388.366v02-00

PL

Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

I. Wstęp

1. Wydając komunikat COM(2005) 535 „Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: 
Strategia w zakresie uproszczenia otoczenia regulacyjnego” z dnia 25 października 2005 r.,
Komisja utorowała drogę doskonaleniu jakości i efektywności wspólnotowego dorobku 
prawnego (zwanemu „better lawmaking” lub „better regulation”), również w celu eliminacji 
obciążeń administracyjnych niepotrzebnie ponoszonych przez podmioty działające na rynku 
wewnętrznym.

2. W komunikacie opisano główne techniki uproszczenia oraz przedstawiono 99 inicjatyw 
zmierzających do poprawy jakości legislacyjnej w latach 2005-2008. Obejmują one 11 
wniosków dotyczących kodyfikacji, 51 wniosków dotyczących przekształcenia, 7 wniosków 
dotyczących uchylenia oraz 30 wniosków, których nie można ująć w przedstawionej 
wcześniej typologii aktów, lecz których celem jest uproszczenie otoczenia prawnego (tj. 
uproszczenie treści). 
3. Należy przypomnieć, że kodyfikacja oznacza procedurę polegającą na unieważnieniu 
aktów, które mają zostać skodyfikowane, i zastąpieniu ich jednolitym aktem niepowodującym 
zmian w ich treści. Tekst skonsolidowany zostaje w ten sposób przekształcony w jednolity akt 
prawny, spójny i zrozumiały nowy tekst, który oficjalnie zastępuje akt pierwotny oraz 
wszystkie wprowadzone do niego późniejsze zmiany1. 

4. Przekształcenie jest procesem, w którym nowy, prawnie wiążący akt uchylający 
poprzednie akty, zawiera zarówno zmianę treści prawodawstwa, jak i kodyfikację pozostałej 
części, w której nie przewidziano zmian. Przekształcenie prawa regulowane jest 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r.2

5. Uchylenie polega natomiast na pozbyciu się aktów prawnych przyjętych od 1957 r., które 
na przestrzeni lat straciły aktualność lub rację bytu z powodu postępu technicznego lub 
technologicznego, ewolucji polityki prowadzonej przez UE, zmian w zakresie stosowania 
ogólnych postanowień traktatowych lub powstania międzynarodowych przepisów lub norm.

  
1 W praktyce kodyfikacja przeprowadzana jest z pomocą grupy konsultacyjnej złożonej z 
pracowników służb prawnych trzech instytucji, której zadaniem jest przegląd wniosków Komisji oraz 
zagwarantowanie Parlamentowi i Radzie, iż sprowadzają się one do kodyfikacji w prawdziwym tego 
słowa znaczeniu, a Komisja nie zmieniła tekstów w sposób zasadniczy. W pojęciu kodyfikacji mieści 
się całkowite usunięcie nieaktualnych przepisów, harmonizacja terminologii użytej w nowym akcie 
oraz zredagowanie jego preambuły, co umożliwia ograniczenie prawodawstwa przy zachowaniu jego 
treści. W obecnej chwili Komisja Spraw Konstytucyjnych rozważa odpowiednie zmiany Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego, które ułatwiłyby dostęp do procedur uproszczenia. Dnia 20 grudnia 2006 r. 
Komisja Prawna wydała opinię w tej sprawie.
2 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej 
uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, Dz.U. C 77 z 28.3.2002, 
str. 1. Technika przekształcenia prawa nie tylko umożliwia aktualizację aktów prawnych w drodze 
zmiany ich treści, lecz może również zostać wykorzystana do kodyfikacji często rozwlekłych tekstów 
prawnych, pomagając w ten sposób w zwiększeniu łatwości zrozumienia prawodawstwa i jego 
uproszczeniu.
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6. Jak wiadomo, uproszczenie prawodawstwa było przedmiotem porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, podpisanego dnia 16 
grudnia 2003 r.1, w którym dokonano analizy różnych aspektów tej kwestii, począwszy od 
lepszej koordynacji procesu legislacyjnego aż do większej przejrzystości i dostępności, 
analizy wpływu i transpozycji prawa wspólnotowego, technik kodyfikacji i uproszczenia oraz 
komitologii, a także alternatywnych metod regulacji i ograniczenia prawodawstwa.

II. Ostatnie zmiany

1. Dnia 14 listopada 2006 r. Komisja Europejska przyjęła dokument roboczy zatytułowany 
„Pierwsze sprawozdanie z realizacji strategii uproszczenia otoczenia regulacyjnego”
(COM(2006) 690 wersja ostateczna), będący uzupełnieniem wyżej wymienionego 
komunikatu COM(2005) 535 z października 2005 r. „Realizacja wspólnotowego programu 
lizbońskiego: Strategia w zakresie uproszczenia otoczenia regulacyjnego”.

2. W powyższym dokumencie roboczym Komisji podsumowano postępy w realizacji 
programu uproszczenia rozpoczętego w październiku 2005 r. oraz przedstawiono kilka 
nowych inicjatyw, które udoskonalą program uproszczenia na lata 2006-2009. Jednym z 
głównych osiągnięć w zakresie uproszczenia jest jego stopniowe rozszerzenie na wszystkie 
obszary regulacyjne Unii Europejskiej. W szczególności w nowym bieżącym programie 
uproszczenia przedstawiono 43 przekształcenia, 12 kodyfikacji, 8 uchyleń oraz 46 innych 
środków uproszczenia treści. Należy do nich dodać około 500 nowych inicjatyw 
legislacyjnych ujętych w innym bieżącym programie uproszczenia dotyczącym kodyfikacji 
(w którym na sam rok 2007 przedstawiono około 200 inicjatyw). 

3. W pierwszym sprawozdaniu z realizacji strategii omówiono jednocześnie czynniki 
powodzenia w zakresie osiągnięcia celów uproszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem 
solidnego zbioru metodologii, udoskonalonego dzięki współpracy międzyinstytucjonalnej z 
Parlamentem Europejskim i Radą, jak również szerszego zastosowania samoregulacji i 
współregulacji. W sprawozdaniu wyrażono troskę, by uproszczenie na szczeblu krajowym 
zapewniło, by korzyści wynikające z uproszczenia na szczeblu europejskim nie zostały 
zaprzepaszczone wskutek uregulowań krajowych lub przeszkód natury technicznej.

III. Kwestie problematyczne i stanowisko sprawozdawcy

1. Należy wspomnieć, że po raz pierwszy inicjatywy dotyczące uproszczenia ujęto w 
programie działalności legislacyjnej i prac Komisji na rok 2007, co wyraźnie wskazuje na 
politycznie priorytetowe znaczenie przypisywane strategii uproszczenia. Z drugiej strony 
celem, który należy osiągnąć do 2012 r., jest ogólna redukcja prawodawstwa wspólnotowego 
i krajowego o łącznie 25%.

2. Niemniej wymaga to podkreślenia, aby Komisja: 

  

1 Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.



PE 388.366v02-00 10/11 PR\663090PL.doc

PL

• od tej pory systematycznie włączała inicjatywy dotyczące uproszczenia do określonej 
części programu działalności legislacyjnej i prac;

• jednocześnie określała priorytetowe znaczenie przypisywane poszczególnych 
inicjatywom dotyczącym uproszczenia;

• unikała zwiększania liczby dokumentów zawierających wykazy inicjatyw dotyczących 
uproszczenia w celu uzyskania możliwie dokładnych ram odniesienia. 

3. W odniesieniu do wniosków dotyczących kodyfikacji w dokumencie Komisji zaznaczono, 
że podjęto środki w celu przyspieszenia zaległych przekładów oryginałów na nowe języki 
UE. Zaległości te wynikają z opóźnień w dostarczaniu przekładów tekstów kodyfikowanych 
w tych językach. Niemniej uściślono, że program ten ma wciąż charakter orientacyjny, gdyż 
zakończenie projektu kodyfikacji jest uzależnione od dostępności aktów przeznaczonych do 
kodyfikacji we wszystkich językach. Dotyczy to szczególnie języka bułgarskiego i 
rumuńskiego. Ponadto proces kodyfikacji należy odłożyć w przypadku przewidywanych 
nowelizacji wspomnianych aktów. Według Komisji kolejność aktów w programie będzie 
ulegać zmianie w świetle tych dwóch czynników.
4. Oprócz zrozumiałych trudności związanych z przekładem, które Komisja winna rozwiązać 
możliwie szybko, wpływ nowych aktów na inicjatywy kodyfikacji nie powinien utrudniać 
całego procesu uproszczenia. Z uwagi na fakt, iż w ramach pierwszego filaru Komisja ma 
wyłączność na inicjatywy legislacyjne, oczywiste jest, że w przypadku gdy Komisja planuje 
przedstawić nowe wnioski legislacyjne (zwykłe) będzie sama musiała odstąpić od określenia 
w programie działalności legislacyjnej i prac projektów kodyfikacji w omawianych 
dziedzinach. Należy ponownie podkreślić wymóg spójności działań Komisji oraz celów 
rozpoczętego przez nią procesu uproszczenia. 

5. Podobnie należałoby podkreślić możliwość ostatecznego uznania przekształcenia za 
zwykłą technikę legislacyjną – w ten sposób zawsze byłoby możliwe korzystanie z pełnej 
wersji tekstu normatywnego, również w przypadku określonych zmian, z wyraźnie 
oznaczonymi częściami nowymi oraz częściami niezmienionymi. W wyniku tego 
zwiększyłaby się czytelność i przejrzystość prawodawstwa wspólnotowego.

6. Godne pochwały jest zaangażowanie Komisji na rzecz opracowania podstaw 
metodologicznych prac nad uproszczeniem – w sprawozdaniu wzywa się Komisję, by kładła 
nacisk na sposób konsultacji z zainteresowanymi stronami, na przykład rozszerzając na inne 
sektory inicjatywy ogłoszone w październiku 2005 r. w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa 
oraz wzmacniając środki, które planuje przedsięwziąć w tym zakresie w dziedzinie prawa 
spółek i praw autorskich. W związku z powyższym przydatne są z pewnością analizy 
sektorowe i pomiary obciążeń administracyjnych wynikających z obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego.

7. W dokumencie roboczym Komisji proponuje się ponadto utrwalenie zwyczaju
zamieszczania wstępnego streszczenia w formułowanych wnioskach w celu lepszego 
wyjaśnienia celów uproszczenia. Niemniej inicjatywa może wywrzeć skutek odwrotny od 
zamierzonego i zamiast zwiększać czytelność wniosku zmniejszać ją wskutek zamieszczenia 
tekstu (wstępnego streszczenia), który może wpływać na interpretację właściwej części 
normatywnej. Innymi słowy, podczas gdy streszczenie może być uzasadnione w przypadku 
tekstu dyskursywnego takiego jak komunikat, nie ma uzasadnienia w przypadku tekstu 
normatywnego takiego jak dyrektywa czy rozporządzenie, gdyż właściwe streszczeniu 
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ograniczenie do spraw zasadniczych mogłoby zniekształcić rzeczywiste znaczenie danego 
instrumentu legislacyjnego lub nawet stanowić jego zaprzeczenie.
8. W odniesieniu do współpracy między instytucjami wspólnotowymi w sprawozdaniu 
odnotowuje się wyraźny przejaw dobrej woli ze strony Parlamentu Europejskiego w postaci 
zmian Regulaminu, których celem jest usprawnienie i wprowadzenie, odpowiednio, 
procedury dotyczącej kodyfikacji (art. 80) oraz nowej procedury ad hoc dotyczącej 
przekształceń (art. 80a). Zmiana, obecnie omawiana przez Komisję Spraw Konstytucyjnych, 
winna wkrótce wejść w życie.

9. W odniesieniu do współregulacji i samoregulacji1 można jedynie powtórzyć to, co 
uprzednio stwierdził Parlament Europejski w rezolucji w sprawie strategii uproszczenia 
otoczenia regulacyjnego (2006/2006(INI)), przyjętej dnia 16 maja 2006 r., mianowicie, że 
„tradycyjne instrumenty ustawodawcze powinny nadal być normalnie stosowane w celu 
osiągnięcia celów wyznaczonych przez traktaty; (...) że stosowanie alternatywnych sposobów 
regulacji, takich jak współregulacja i samoregulacja, może korzystnie uzupełniać środki 
ustawodawcze tam, gdzie praktyki te przynoszą poprawę o zasięgu równoważnym lub 
szerszym niż pozwala zrealizować ustawodawstwo; (...) że stosowanie alternatywnych 
sposobów regulacji powinno zawsze dokonywać się w zgodzie z międzyinstytucjonalnym 
porozumieniem „Lepsze stanowienie prawa”; (...) że Komisja winna określić warunki i 
ograniczenia obowiązujące strony w przypadku stosowania powyższych praktyk oraz że 
powinny one być stosowane wyłącznie pod kontrolą Komisji oraz z zachowaniem prawa 
Parlamentu do sprzeciwu wobec ich zastosowania” (pkt 23).

10. Z pewnością można zgodzić się z Komisją, że procesu uproszczenia na poziomie 
europejskim nie można zaprzepaścić na skutek wyborów krajowych zmierzających w 
przeciwnym kierunku – winno mu zawsze towarzyszyć uproszczenie przepisów na szczeblu 
krajowym. W sprawozdaniu podkreślono, że Komisja winna kierować tym procesem oraz 
monitorować go również na szczeblu krajowym, pełniąc na przykład rolę ośrodka 
gromadzenia i rozpowszechniania najlepszych praktyk opracowanych w Unii Europejskiej i w 
państwach członkowskich.

  
1 Według definicji zawartej w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia 
prawa (pkt 18) współregulacja jest mechanizmem, za pomocą którego wspólnotowy akt prawny 
powierza realizację celów określonych przez organ prawodawczy stronom uznanym w danej 
dziedzinie (takim jak podmioty gospodarcze, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe lub 
stowarzyszenia). Samoregulacja oznacza natomiast możliwość przyjęcia przez podmioty gospodarcze, 
partnerów społecznych, organizacje pozarządowe lub stowarzyszenia wspólnych wytycznych na 
poziomie europejskim na własny użytek (w szczególności kodeksów postępowania lub umów
sektorowych)” (pkt 22 porozumienia).


