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- Przyjęcie konkluzji Rady

Delegacje otrzymują w załączeniu projekt konkluzji Rady w sprawie lepszych uregulowań 

prawnych, przygotowany przez Komitet Stałych Przedstawicieli na posiedzeniach 

13 i 25 listopada 2009 r. Komisja podtrzymuje jedno zastrzeżenie wskazane w przypisie 1.

Rada ds. Konkurencyjności jest proszona o omówienie nierozstrzygniętej kwestii i przyjęcie

konkluzji na posiedzeniu 3 i 4 grudnia 2009 r. 

________________
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ZAŁĄCZNIK

Projekt konkluzji Rady w sprawie lepszych uregulowań prawnych
– do przyjęcia na posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności 3 i 4 grudnia 2009 r. 

RADA

1. WYRAŻA PRZEKONANIE, że lepsze uregulowania prawne nadal będą miały decydujące 
znaczenie dla zwiększania konkurencyjności podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą – w szczególności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw – oraz dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
i tworzenia miejsc pracy;

2. POTWIERDZA, że lepsze uregulowania prawne służą poprawie tworzenia polityk 
i lepszemu stanowieniu prawa i kształtują korzystniejsze otoczenie regulacyjne dla 
przedsiębiorstw, obywateli i administracji publicznej, a także dla sprawnie funkcjonującego 
rynku wewnętrznego, przy jednoczesnym przestrzeganiu wspólnotowego dorobku prawnego 
i zasad pomocniczości i proporcjalności;

3. PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI fakt, że zarówno na poziomie UE, jak i w państwach 
członkowskich osiągnięto istotne postępy w realizacji programu dotyczącego lepszych 
uregulowań prawnych; PODKREŚLA jednak, że wciąż jest wiele do zrobienia i że 
wszystkie zainteresowane strony muszą zobowiązać się do kontynuowania działań i ponosić 
za nie wspólną odpowiedzialność; ZAZNACZA, że zasady lepszych uregulowań prawnych 
należy uznać za najważniejszy element procesów decyzyjnych, które zachodzą na 
wszystkich poziomach instytucji UE oraz w państwach członkowskich;

OCENY SKUTKÓW

4. PODKREŚLA, że instytucje UE muszą skuteczniej wykorzystywać oceny skutków i że 
należy lepiej przedstawiać te oceny oraz podnieść ich jakość; pozwoli to na podejmowanie 
trafniejszych decyzji opartych na dowodach oraz na tworzenie prawodawstwa wysokiej 
jakości; UZNAJE, że ważne jest, by podczas negocjacji w stosownych przypadkach zwracać 
uwagę na skutki zmian merytorycznych wprowadzanych do wniosków legislacyjnych –
zgodnie z międzyinstytucjonalnym wspólnym podejściem w sprawie oceny skutków;
Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE prace
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działającej przy Komisji Rady do spraw Oceny Skutków, która stara się polepszyć jakość 
takich ocen zgodnie z wytycznymi Komisji w sprawie oceny skutków regulacji;
ODNOTOWUJE z zainteresowaniem inicjatywę, którą podjął Europejski Trybunał 
Obrachunkowy w celu zweryfikowania systemu oceny skutków; UWAŻA, że można, 
między innymi, poprawić ocenę alternatywnych opcji w zakresie polityki, przejrzystość 
i ilościowe określenie obciążeń administracyjnych, a także zracjonalizować inne koszty 
i korzyści; APELUJE, by prowadzić oceny skutków w odniesieniu do wszystkich ważnych 
wniosków, które zostaną przedstawione w ramach programu działań na rzecz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych w UE; 

5. ZACHĘCA KOMISJĘ, by dalej propagowała stosowanie ocen skutków i podnosiła ich 
jakość; 

6. ZOBOWIĄZUJE SIĘ, że podczas analizy wniosków legislacyjnych będzie w pełni 
uwzględniała oceny skutków przedstawiane przez Komisję, w tym opinie Rady do spraw 
Oceny Skutków;

7. ZACHĘCA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, by opracowały systemy oceny skutków 
odpowiednie do warunków krajowych, np. dzięki zapewnieniu swoim urzędnikom szkoleń 
w zakresie postępowania z ocenami skutków;  

ZMNIEJSZANIE OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH I UPRASZCZANIE

8. APELUJE, by instytucje UE i państwa członkowskie zintensyfikowały wspólne działania na 
rzecz osiągnięcia uzgodnionego celu w zakresie zmniejszania spoczywających na 
przedsiębiorstwach obciążeń administracyjnych, które wynikają z prawodawstwa UE; należy 
je obniżyć o 25% do roku 2012, ale już pod koniec roku 2010 przedsiębiorstwa powinny 
odczuć niektóre skutki tych działań; PONOWNIE STWIERDZA, że dodatkowe koszty 
administracyjne związane z nowymi wnioskami legislacyjnymi wpłynęłyby na zahamowanie 
postępów w dziedzinie zmniejszania obciążeń administracyjnych; Z ZADOWOLENIEM 
PRZYJMUJE komunikat Komisji w sprawie programu działań na rzecz zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych w UE wraz z sektorowymi planami zmniejszenia obciążeń 
i nowymi działaniami (COM (2009) 544 wersja ostateczna), a także postępy, które osiągnęła 
dotąd Komisja w przedstawianiu wniosków dotyczących zmniejszenia obciążeń; UWAŻA, 
że należy jeszcze przyspieszyć przyjmowanie – przy zastosowaniu procedury współdecyzji –
wniosków dotyczących upraszczania;
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9. ZACHĘCA KOMISJĘ:
- do zadbania o to, by w ocenach skutków dokładnie analizowano obciążenia 

administracyjne – w jak największym stopniu określając ich ilość – co pozwoli 
uniknąć wszelkich zbędnych obciążeń;

- do uwzględnienia faktu, że środki służące zmniejszaniu obciążeń administracyjnych 
nie powinny prowadzić do przenoszenia tych obciążeń na administrację publiczną;

- do uważnego monitorowania postępów w ograniczaniu obciążeń administracyjnych, 
do zaangażowania przedsiębiorstw w przeprowadzanie praktycznych weryfikacji 
skutków stosowania środków służących zmniejszaniu obciążeń i do przedstawiania co 
roku na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej sprawozdań na temat wdrażania 
takich środków oraz na temat istotnych zmian w obciążeniach administracyjnych;

- do stosowania kolejnych środków służących zmniejszaniu obciążeń, ilekroć jest to 
konieczne, [tak by zrealizować wyznaczony cel,]1 i do dalszych prac nad określeniem 
nowych wniosków dotyczących upraszczania prawodawstwa UE;

- do realizacji sektorowych planów zmniejszania obciążeń, co przewidziano we 
wspomnianym wyżej komunikacie Komisji, weryfikowania wyników i składania 
corocznych sprawozdań;

10. ZOBOWIĄZUJE SIĘ I ZACHĘCA PARLAMENT EUROPEJSKI do tego, by co do zasady 
unikać dokładania kolejnych zbędnych obciążeń administracyjnych we wnioskach 
legislacyjnych;

11. ZWRACA SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, by dalej ograniczały obciążenia 
administracyjne, upraszczały swoje prawodawstwo i częściej wymieniały się wzorcowymi 
rozwiązaniami;

KONSULTACJE I DOSTĘP DO PRAWA

12. PODKREŚLA, że należy prowadzić wczesne i terminowe konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, stosując odpowiednie metody (np. konsultacje internetowe) w całym procesie 
decyzyjnym, tak by podnieść jakość regulacji; POTWIERDZA, że ważne jest poszerzenie 
dostępu do prawa i że konieczne jest nadawanie przepisom jasnego i prostego brzmienia, co 
ułatwi dostosowywanie się do ram prawnych;

13. ZACHĘCA KOMISJĘ, by we współpracy z pozostałymi instytucjami UE rozważyła dalsze 
sposoby ułatwiania przedsiębiorstwom i obywatelom dostępu do prawa; APELUJE do 
Komisji, by składała sprawozdania na temat istotnych osiągnięć w tym zakresie, 
wykorzystując istniejące struktury sprawozdawczości;

  
1 Komisja: zastrzeżenie; zwraca się o skreślenie wyrazów w nawiasach kwadratowych.



16111/09 ako/KS/jo 5
ZAŁĄCZNIK DG C 1A PL

PRZYSZŁY PROGRAM DOTYCZĄCY LEPSZYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH

14. PODKREŚLA, że należy podjąć niebawem konkretne działania, aby utorować drogę 
przyszłemu programowi dotyczącemu lepszych uregulowań i inteligentnych ram prawnych;
STWIERDZA, że konieczne mogą być nowe rozwiązania pozwalające stawić czoła 
przyszłym wyzwaniom, i z zainteresowaniem ODNOTOWUJE, że niektóre państwa 
członkowskie i zainteresowane strony przyczyniły się już do realizacji programu 
dotyczącego lepszych uregulowań prawnych na okres po 2010 roku;

W ZWIĄZKU Z TYM RADA

15. APELUJE, by w całej Unii Europejskiej chętniej przyjmowano polityczną 
odpowiedzialność za program dotyczący lepszych uregulowań prawnych i by osoby 
zaangażowane w podejmowanie decyzji zmieniły – w pozytywny sposób i w dłuższej 
perspektywie – kulturowe nastawienie do zasad lepszych uregulowań prawnych, aby lepiej 
korzystano z dokumentów przygotowujących założenia polityk, zapewniano szerzej 
zakrojone szkolenia dla regulatorów i innych urzędników, zadbano o lepszą komunikację, 
częściej prowadzono konsultacje z zainteresowanymi stronami podczas procesów 
decyzyjnych i skuteczniej kierowano się zasadą „najpierw myśl na małą skalę”;

16. ZAZNACZA, że konieczne jest skuteczne przydzielanie i wykorzystywanie zasobów w celu 
przeprowadzania ocen skutków; UWAŻA, że oceny, które opisują potencjalne skutki zmian 
merytorycznych wprowadzanych przez instytucje do wniosków legislacyjnych podczas 
procedury współdecyzji, pozwoliłyby na lepsze podejmowanie decyzji opartych na 
dowodach i stanowiłyby wartość dla wszystkich zaangażowanych stron na szczeblu UE 
i w państwach członkowskich wówczas, gdy akty prawne UE są transponowane do prawa 
krajowego; Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE pomoc, którą Komisja już zaoferowała 
z zamiarem dopilnowania, by przygotowywane przez nią oceny skutków pozwoliły lepiej 
przygotowywać się do rozwiązania kwestii, które zgłosi Rada lub Parlament, a także 
rozważać inne stosowne metody ułatwiania oceny skutków podczas procedury 
współdecyzji; UZNAJE, że konieczne jest dokonanie międzyinstytucjonalnego przeglądu 
wspólnego podejścia w sprawie oceny skutków, m.in. w celu znalezienia praktycznego 
sposobu rozpatrywania zmian merytorycznych podczas procedury współdecyzji;

17. PODKREŚLA, że oprócz znaczenia, jakie ma ulepszone stosowanie istniejących 
instrumentów służących lepszym uregulowaniom prawnym, należy stale uwzględniać 
konieczność tworzenia nowych instrumentów oraz sprawniejszego wykorzystywania 
administracji elektronicznej w pracach nad lepszymi uregulowaniami prawnymi;
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18. UWAŻA, że lepsze uregulowania prawne muszą opierać się na wszechstronnym podejściu,

które w przyszłości w stosownych przypadkach może przewidywać nowe zachęty, 

wskaźniki i cele i które uwzględni także nie tylko administracyjne aspekty obciążeń 

regulacyjnych, takie jak koszty przestrzegania przepisów i postrzeganie skutków wymagań 

regulacyjnych; UZNAJE także, że konieczne jest uwzględnianie transpozycji, wdrażania 

i egzekwowania wymogów regulacyjnych oraz kosztów wynikających z działań 

transgranicznych; DOSTRZEGA zarazem, jak ważne jest, by zadbać łatwość zarządzania 

pracami nad lepszymi uregulowaniami prawnymi i o ich przyjazny charakter dla

wykonawców;

19. WZYWA INSTYTUCJE UE I PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, BY:

- znalazły sposoby na skuteczną ocenę istniejących instrumentów, struktur i prac 

prowadzonych w celu stworzenia lepszego otoczenia regulacyjnego na szczeblu UE;

- usprawniły komunikację z istniejącymi grupami doradczymi, rozważyły ich 

wzmocnienie i lepiej wykorzystywały obecne struktury, a jednocześnie brały pod 

uwagę przyszłe potrzeby, takie jak stworzenie nowych form współpracy na szczeblu 

UE oraz współpracy z krajowymi ekspertami ds. regulacji prawnych w celu lepszej 

koordynacji, uzyskiwania od nich porad i zwiększania ich udziału;

20. ZACHĘCA KOMISJĘ, aby:

- dbała o skuteczne prowadzenie konsultacji z zainteresowanymi stronami podczas 

sporządzania ocen skutków oraz o rozważenie większej liczby ewentualnych 

alternatywnych opcji w zakresie polityki, jeżeli chodzi o kierunek i rodzaj danego 

działania, oraz by dokonywała wysokiej jakości oceny skutków, w szczególności 

dotyczących najważniejszych inicjatyw strategicznych;

- propagowała szersze wykorzystywanie ocen ex-post dotyczących obowiązujących 

przepisów prawnych i by rozważyła, jak powiązać te oceny z ocenami skutków 

w bardziej systematyczny sposób;

- rozważyła wydłużenie minimalnego okresu przewidzianego na konsultacje 

z zainteresowanymi stronami do 12 tygodni (oraz w stosownych przypadkach 

wprowadzenie wyjątków od tej zasady);
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- znalazła metody pozwalające na zapewnienie w większym stopniu udziału 

zainteresowanych stron – w szczególności mikroprzedsiębiorstw oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw – oraz przeprowadzania praktycznych weryfikacji środków 

planowanych i już zastosowanych;  

- uwzględniała wkład państw członkowskich i zainteresowanych stron, przedstawiła 

sposób poszerzenia bieżących prac nad zmniejszeniem obciążeń administracyjnych 

i nad uproszczeniem, a także określiła, w jaki sposób należy dalej przygotowywać 

przyszły program dotyczący lepszych uregulowań i inteligentnych ram prawnych na 

okres po roku 2010.

____________


