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Streszczenie 
I Przyjęte przez Komisję ramy na rzecz lepszego stanowienia prawa to zbiór zasad 
i narzędzi, które mają wspomagać Komisję Europejską w kształtowaniu polityki 
i opracowywaniu wniosków ustawodawczych. Lepsze stanowienie prawa ma 
zagwarantować, aby: proces decyzyjny był otwarty i przejrzysty; obywatele 
i zainteresowane strony mogli wnieść wkład w proces kształtowania polityki 
i stanowienia prawa na każdym jego etapie; unijne działania były oparte na dowodach 
i świadomości ich skutków, a także aby do minimum ograniczone zostały obciążenia 
regulacyjne dla przedsiębiorstw, obywateli i administracji publicznej. 

II W strategii lepszego stanowienia prawa nie chodzi o zwiększenie czy zmniejszenie 
liczby unijnych aktów prawnych, jej celem nie jest też deregulacja niektórych obszarów 
polityki bądź uznanie ich za mniej priorytetowe. Zakłada ona natomiast, że należy 
zapewnić rzetelne dowody, które posłużą za podstawę do podejmowania we 
właściwym czasie rozsądnych decyzji dotyczących poszczególnych obszarów polityki. 
Lepsze stanowienie prawa odnosi się do wszystkich obszarów polityki UE i całego cyklu 
polityki, na który składa się opracowanie, przyjęcie, wdrożenie i stosowanie unijnych 
przepisów. Do najważniejszych narzędzi przewidzianych w tej strategii zaliczyć należy 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, ocenę skutków różnych wariantów 
strategicznych, monitorowanie wdrażania i stosowania przepisów oraz ewaluację 
polityki i przepisów UE. Także Trybunał – jako zewnętrzny kontroler UE – wysoko ceni 
lepsze stanowienie prawa, gdyż odpowiednio opracowane strategie polityczne 
i przepisy sprzyjają skutecznej rozliczalności i kontroli publicznej. 

III Przez niemal 20 lat lepsze stanowienie prawa było kluczowym aspektem 
kształtowania unijnej polityki. Już w 2002 r. Komisja przeprowadziła pierwsze oceny 
skutków i konsultacje publiczne dotyczące przedłożonych przez siebie wniosków 
ustawodawczych. W ostatnim czasie, w 2015 r., uznała ona lepsze stanowienie prawa 
za jeden ze swoich najważniejszych priorytetów, co przełożyło się na wprowadzenie 
zmian organizacyjnych w strukturach Komisji, opracowanie programów prac 
ukierunkowanych na nowo na kluczowe priorytety („działać na dużą skalę w sprawach 
ważnych”) oraz możliwość powszechniejszego realizowania strategii lepszego 
stanowienia prawa na szczeblu unijnym. W 2016 r. Parlament Europejski, Rada 
i Komisja podpisały porozumienie w sprawie lepszego stanowienia prawa, a w 2017 r. 
Komisja ukończyła szeroko zakrojoną aktualizację wytycznych i narzędzi lepszego 
stanowienia prawa z 2015 r. Wreszcie w 2019 r. Komisja opublikowała rezultaty 
swojego przeglądu podsumowującego dotychczasowe stosowanie strategii lepszego 
stanowienia prawa. 
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IV Począwszy od 2010 r. Trybunał przeprowadził szereg kontroli związanych 
z lepszym stanowieniem prawa. Niniejszy przegląd powstał w oparciu o istotne wyniki 
dotychczasowych kontroli Trybunału, międzynarodową analizę porównawczą strategii 
lepszego stanowienia prawa przeprowadzoną niedawno przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), dokonaną przez Trybunał analizę dokumentów 
opublikowanych przez Komisję oraz badania naukowe. Wykorzystano w nim również 
wyniki konsultacji, które Trybunał przeprowadził z przedstawicielami Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego oraz ekspertami w tej dziedzinie. Publikując niniejszy przegląd, który nie 
ma charakteru kontroli, Trybunał pragnie zabrać głos w debacie publicznej na temat 
kształtowania i lepszego stanowienia prawa w UE w bieżącej kadencji parlamentarnej. 

V Trybunał z zadowoleniem przyjmuje rezultaty przeglądu przedstawionego przez 
Komisję i zasadniczo uważa, że wyciągnęła ona trafne wnioski oraz prawidłowo 
wskazała najważniejsze obszary, w których możliwe jest wprowadzenie usprawnień 
z myślą o dążeniu do podejmowania decyzji w oparciu o dowody. Kontrolerzy 
Trybunału zwracają także uwagę na szereg kluczowych wyzwań, które należy 
uwzględnić w nadchodzących latach przy dokonywaniu przeglądu strategii lepszego 
stanowienia prawa w UE. 

VI Powodzenie strategii lepszego stanowienia prawa zależy od tego, czy Komisja 
będzie skutecznie, wydajnie i konsekwentnie stosowała odnośne narzędzia we 
wszystkich obszarach polityki. Zarówno przegląd przedstawiony przez Komisję, jak 
i przegląd dokonany przez Trybunał potwierdzają, że istnieje możliwość lepszego 
wykorzystania niektórych z tych narzędzi. W szczególności istnieje możliwość poprawy 
kontaktu z obywatelami i innymi zainteresowanymi stronami w ramach procesu 
konsultacji, udoskonalenia bazy dowodów służącej za podstawę do podejmowania 
decyzji, a także lepszego promowania, monitorowania oraz egzekwowania wdrażania 
i stosowania prawa UE. 

VII Osiągnięcie celów lepszego stanowienia prawa zależy także od skutecznej 
współpracy między Komisją, Parlamentem Europejskim i Radą, dlatego właśnie tak 
zasadnicze znaczenie ma wywiązywanie się przez współprawodawców ze zobowiązań 
podjętych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia 
prawa z myślą o promowaniu przejrzystego podejmowania decyzji w oparciu 
o dowody. Trybunał podkreśla w swoim przeglądzie, jak ważne jest unikanie 
nadmiernej złożoności przy przyjmowaniu i wdrażaniu wniosków ustawodawczych, 
przyjęcie w przepisach odpowiednich rozwiązań, aby umożliwić gromadzenie danych 
na temat realizacji polityki, promowanie udziału obywateli w cyklu polityki oraz dbanie 
o większą przejrzystość procesów opracowywania, przyjmowania, wdrażania 
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i stosowania prawa UE. Ponadto parlamenty krajowe i władze państw członkowskich 
pełnią kluczową funkcję w procesie transponowania prawa unijnego do przepisów 
krajowych oraz monitorowania wdrażania i stosowania tych przepisów w praktyce. 

VIII W ostatniej części przeglądu Trybunał przedstawił w kilku punktach uwagi na 
temat proponowanych dalszych działań. W oparciu o rezultaty z wcześniejszych 
kontroli oraz przeanalizowane informacje stwierdził on, że aby osiągnąć cele lepszego 
stanowienia prawa, Komisja, unijni współprawodawcy i państwa członkowskie będą 
musieli stawić w przyszłości czoła następującym kluczowym wyzwaniom: 

o zapewnienie, aby polityka UE i inicjatywy ustawodawcze były w wystarczającym 
stopniu objęte konsultacjami, ewaluacjami i ocenami skutków o dobrej jakości; 

o dopilnowanie, aby we wnioskach ustawodawczych przewidywano rozwiązania 
umożliwiające gromadzenie wystarczających dowodów w celu wsparcia 
skutecznego monitorowania i ewaluacji; 

o dalsze upraszczanie przepisów unijnych oraz monitorowanie ich wdrażania 
i stosowania w państwach członkowskich; 

o zwiększenie przejrzystości procesu legislacyjnego dla obywateli i innych 
zainteresowanych stron.  
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Wstęp 
01 Polityka i prawodawstwo Unii Europejskiej (UE) mają wpływ na życie obywateli 
Unii i działalność unijnych przedsiębiorstw. Znaczna część przepisów unijnych jest stale 
modyfikowana, tak aby odzwierciedlić zmiany w strategiach politycznych – unijne akty 
prawne są przyjmowane, modyfikowane, uchylane lub tracą moc obowiązującą. 
Komisja odgrywa kluczową rolę w przygotowywaniu przepisów unijnych, 
monitorowaniu ich stosowania oraz ocenie uzyskanych rezultatów. Polityka Komisji 
i przyjęta przez nią strategia w tym zakresie są określane mianem lepszego stanowienia 
prawa.  

02 Lepsze stanowienie prawa ma zagwarantować, aby: proces decyzyjny był otwarty 
i przejrzysty; obywatele i zainteresowane strony mogli wnieść wkład w proces 
kształtowania polityki i stanowienia prawa na każdym jego etapie; unijne działania były 
oparte na dowodach i świadomości ich skutków, a także aby do minimum ograniczone 
zostały obciążenia regulacyjne dla przedsiębiorstw, obywateli i administracji publicznej. 
Działania unijne powinny prowadzić do powstania prostych, jasnych, stabilnych 
i przewidywalnych ram regulacyjnych dla obywateli i innych zainteresowanych stron, 
stanowiąc jednocześnie odpowiedź na nowe wyzwania i zmienione priorytety 
polityczne. Zasadnicze znaczenie ma w związku z tym skuteczne stosowanie przez 
Komisję przyjętych przez nią zasad lepszego stanowienia prawa, gdyż wpływa to na 
wyniki unijnej polityki i rozliczalność UE względem obywateli i innych 
zainteresowanych stron.  

03 Strategia lepszego stanowienia prawa obejmuje wszystkie obszary polityki i cały 
jej cykl (zob. rys. 1). Do najważniejszych narzędzi zaliczyć należy konsultacje 
z zainteresowanymi stronami, ocenę skutków różnych wariantów strategicznych, 
monitorowanie wdrażania i stosowania przepisów oraz ewaluację polityki i przepisów 
prawa UE. Jakość ocen skutków i wybranych ewaluacji weryfikuje działająca przy 
Komisji Rada ds. Kontroli Regulacyjnej (RSB), złożona z czterech wyższych rangą 
urzędników Komisji i trzech członków powołanych spoza instytucji unijnych. 
W załączniku I „Przegląd etapów cyklu polityki oraz zasad, celów, narzędzi i procedur 
lepszego stanowienia prawa” przedstawiono bardziej szczegółowo, w jaki sposób 
Komisja realizuje strategię lepszego stanowienia prawa na każdym etapie cyklu 
polityki. 



8 

 

Rys. 1 – Lepsze stanowienie prawa w cyklu polityki 

  
Źródło:  Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie wytycznych Komisji w sprawie lepszego 

stanowienia prawa. 

04 Przez niemal 20 lat lepsze stanowienie prawa było kluczowym aspektem 
kształtowania unijnej polityki. Już w 2002 r. Komisja przeprowadziła pierwsze oceny 
skutków i konsultacje publiczne dotyczące przedłożonych przez siebie wniosków 
ustawodawczych1. W ostatnim czasie, w maju 2015 r., Komisja ustanowiła program UE 
pod nazwą „Lepsze wyniki dzięki lepszemu stanowieniu prawa”2, który doprowadził do 
wprowadzenia zmian organizacyjnych w strukturach Komisji, opracowania programów 
prac ukierunkowanych na nowo na kluczowe priorytety („działać na dużą skalę 
w sprawach ważnych”) oraz możliwości powszechniejszego realizowania strategii 
lepszego stanowienia prawa na szczeblu unijnym. W szczególności 13 kwietnia 2016 r. 
Komisja podpisała porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego 
stanowienia prawa z Parlamentem Europejskim i Radą3, uzupełniające wcześniejsze 
porozumienia i deklaracje w tej dziedzinie4. Na mocy tego porozumienia 
współprawodawcy są zobowiązani do współpracy w ramach szeregu działań 
promujących przejrzysty proces decyzyjny oparty na dowodach. W grudniu 2016 r. 
Komisja opublikowała komunikat „Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki lepszemu 
stosowaniu”5, w którym stwierdziła konieczność wspólnego działania z państwami 
członkowskimi na rzecz skuteczniejszego wdrażania i stosowania unijnych przepisów, 
jest to bowiem warunek wstępny osiągnięcia rezultatów w ramach prowadzonej 
polityki. W 2018 r. Komisja rozpoczęła przegląd podsumowujący zmiany w strategii 
lepszego stanowienia prawa, a w kwietniu 2019 r. opublikowała jego rezultaty6. Wyniki 
tego przeglądu Trybunał przyjął za główny punkt odniesienia przy opracowywaniu 
niniejszej publikacji. 

Wkład 
zainteresowanych 

stron
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05 Trybunał – jako niezależny zewnętrzny kontroler UE – działa na rzecz 
przejrzystości i rozliczalności. Występując w charakterze zewnętrznego kontrolera UE, 
wysoko ceni on także lepsze stanowienie prawa, gdyż odpowiednio opracowane 
strategie polityczne i przepisy sprzyjają skutecznej rozliczalności i kontroli publicznej. 
Od 2010 r. Trybunał opublikował szereg sprawozdań na temat najważniejszych 
elementów przyjętej przez Komisję strategii lepszego stanowienia prawa, 
w szczególności koncentrując się na ocenach skutków, ewaluacjach (przeglądach 
ex post), monitorowaniu stosowania przepisów unijnych i konsultacjach publicznych7. 
Kontrolerzy zwrócili także uwagę na kwestie związane z wykorzystywaniem tych 
narzędzi w szeregu sprawozdań na temat poszczególnych strategii politycznych UE 
i programów wydatkowania8. Publikując niniejszy przegląd, Trybunał pragnie zabrać 
głos w debacie publicznej na temat kształtowania i lepszego stanowienia prawa w UE 
w bieżącej kadencji parlamentarnej. Publikacja ta została opracowana w odpowiedzi na 
komunikat Komisji w sprawie przeglądu strategii lepszego stanowienia prawa 
i wskazuje kluczowe wyzwania, których dotyczyć mogą przyszłe kontrole Trybunału 
w tym obszarze. Niniejszy przegląd nie jest sprawozdaniem z kontroli i opiera się 
w dużej mierze na powszechnie dostępnych informacjach lub danych zgromadzonych 
do celu jego sporządzenia. 
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Zakres przeglądu i przyjęte podejście 
06 Niniejszy przegląd powstał w oparciu o opublikowane przez Trybunał 
sprawozdania, rezultaty przeglądu przeprowadzonego przez Komisję, sprawozdania 
działającej przy tej instytucji Rady ds. Kontroli Regulacyjnej oraz Służby Audytu 
Wewnętrznego Komisji, a także publikacje akademickie. Kontrolerzy wykorzystali także 
publicznie dostępne informacje, które uznali za wiarygodne, takie jak dane pochodzące 
z międzynarodowej analizy porównawczej strategii lepszego stanowienia prawa 
przeprowadzonej w 2018 r. przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD)9. Przeprowadzili oni ponadto konsultacje z kluczowymi zainteresowanymi 
stronami, aby zasięgnąć ich opinii na temat funkcjonowania strategii lepszego 
stanowienia prawa przyjętej przez Komisję (zob. załącznik II „Opinie kluczowych 
zainteresowanych stron na temat różnych narzędzi lepszego stanowienia prawa”), 
a także zwrócili się do panelu ekspertów w tej dziedzinie o ustosunkowanie się do 
wstępnych rezultatów przeglądu przeprowadzonego przez Trybunał (zob. załącznik III 
„Eksperci, z którymi przeprowadzono konsultacje w sprawie niniejszego przeglądu”).  

07 Informacje przedstawione w niniejszej publikacji zostały uporządkowane 
w oparciu o strukturę przyjętą w komunikacie Komisji podsumowującym rezultaty 
przeprowadzonego przez nią przeglądu. Struktura ta jest następująca: 

o ogólne wnioski wyciągnięte przez Komisję z działań na rzecz wdrażania strategii 
lepszego stanowienia prawa, 

o udział społeczeństwa w kształtowaniu polityki,  

o dowody do celów kształtowania polityki, 

o zbiór unijnych aktów prawnych,  

o współpraca międzyinstytucjonalna w ramach stanowienia prawa.  

W poszczególnych sekcjach najpierw przedstawiono w ramce kluczowe punkty oraz 
obszary, w których można wprowadzić usprawnienia, a następnie omówiono je 
szczegółowo w kolejnych akapitach. Ostatnią część przeglądu stanowią uwagi końcowe 
dotyczące proponowanych dalszych działań. W przeglądzie uwzględniono informacje 
dostępne według stanu na luty 2020 r. 
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Strategia lepszego stanowienia prawa 
przyjęta przez Komisję 

Ogólne wnioski Komisji 

Ramka 1 

Komisja wyciągnęła szereg ogólnych wniosków z przeglądu przeprowadzonego 
przez swoje służby, którego podstawę stanowiły konsultacje publiczne 
i ukierunkowane (np. z udziałem pracowników Komisji lub partnerów 
międzyinstytucjonalnych), analizy porównawcze polityki regulacyjnej w krajach 
rozwiniętych dokonane przez OECD oraz przegląd publikacji akademickich. 
Stwierdziła ona między innymi, że argumenty przemawiające za dalszym 
stosowaniem zasad lepszego stosowania prawa są nadal silne, możliwe jest 
osiągnięcie większej skuteczności w stosowaniu narzędzi w tym zakresie bez 
podważania ich celu, a osiągnięcie celów procesu lepszego stanowienia prawa 
będzie możliwe, jeśli zaangażowane w ten proces będą także inne instytucje unijne 
i państwa członkowskie.  

Ogólnie rzecz biorąc, Komisja wskazała w swoim przeglądzie wnioski, jakie należy 
wyciągnąć z dotychczasowych doświadczeń, oraz najważniejsze obszary, w których 
możliwe jest wprowadzenie usprawnień z myślą o dążeniu do podejmowania 
decyzji w oparciu o dowody. Uznała w szczególności, że możliwe jest zwiększenie 
wydajności i skuteczności kluczowych działań podejmowanych w ramach 
strategii lepszego stanowienia prawa (tj. konsultacji, ocen skutków i ewaluacji).  

Trybunał podziela również wniosek, że inne instytucje unijne i państwa 
członkowskie mają do odegrania ważną rolę w procesie projektowania i wdrażania 
polityki UE. Cele strategii lepszego stanowienia prawa nie zostaną osiągnięte bez 
ich aktywnego zaangażowania. 

08 W strategii lepszego stanowienia prawa nie chodzi o zwiększenie czy zmniejszenie 
liczby unijnych aktów prawnych, jej celem nie jest też deregulacja niektórych obszarów 
polityki bądź uznanie ich za mniej priorytetowe. Zakłada ona natomiast, że należy 
zapewnić rzetelne dowody, które posłużą za podstawę do podejmowania we 
właściwym czasie rozsądnych decyzji dotyczących poszczególnych obszarów polityki. 
Zgodnie z zasadą pomocniczości konieczne jest też wykazanie, że polityki i programy 
unijne wnoszą wartość dodaną10. Skuteczne wdrażanie zasad lepszego stanowienia 
prawa przekłada się ponadto na większą przejrzystość i lepszą rozliczalność, które są 
z kolei niezbędne, aby zwiększyć zaufanie obywateli do procesu stanowienia prawa UE. 
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W tym kontekście kontrolerzy Trybunału uznają, że argumenty przemawiające za 
strategią lepszego stanowienia prawa są nadal silne. 

09 W swoim przeglądzie Komisja stwierdza, że istnieje możliwość poprawy 
wydajności i skuteczności działań na rzecz lepszego stanowienia prawa11. 
W szczególności Komisja powinna zmniejszyć liczbę obowiązujących wyjątków od 
ogólnych zasad dotyczących konieczności przeprowadzenia konsultacji publicznych, 
oceny skutków i ewaluacji. Obecnie jednej czwartej wniosków ustawodawczych nie 
towarzyszy ocena skutków (szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono 
w pkt 17 i 18), a mniej niż jedna trzecia ocen skutków opiera się na odpowiednio 
sporządzonych i właściwie wykorzystywanych ewaluacjach (zob. pkt 20). 

10 Inne instytucje unijne i państwa członkowskie mają do odegrania kluczową rolę 
w projektowaniu oraz wdrażaniu polityki i programów UE, dlatego też tak zasadnicze 
znaczenie ma ich zaangażowanie w pomyślną realizację strategii lepszego stanowienia 
prawa. Do osiągnięcia jej celów potrzebna jest zwłaszcza skuteczna współpraca między 
Komisją i unijnymi współprawodawcami (tj. Parlamentem Europejskim i Radą). 
Instytucje te powinny unikać nadmiernej złożoności przepisów, zapewniać wymogi 
prawne dotyczące gromadzenia informacji potrzebnych do przeprowadzenia opartych 
na faktach ewaluacji i ocen skutków, opracowywać oceny skutków przed 
wprowadzeniem istotnych zmian we wnioskach ustawodawczych Komisji oraz 
promować większy udział społeczeństwa w procesie stanowienia prawa UE. Ponadto 
parlamenty krajowe i władze państw członkowskich pełnią kluczową funkcję 
w procesie transponowania prawa unijnego do przepisów krajowych oraz 
monitorowania wdrażania i stosowania tych przepisów w praktyce.  

11 Kontrole przeprowadzone przez Trybunał działający w charakterze niezależnego 
zewnętrznego kontrolera UE także przyczyniają się do realizacji celów strategii 
lepszego stanowienia prawa, w ich wyniku formułowane są bowiem uwagi, wnioski 
i zalecenia dotyczące tego, czy unijną politykę i programy można wdrażać skuteczniej, 
wydajniej i bardziej oszczędnie, a także w jaki sposób tego dokonać. Trybunał 
odnotowuje w tym kontekście, że Komisja wykorzystała jego publikacje przy 
opracowywaniu wniosków, które należy wyciągnąć z przeprowadzonego przez nią 
przeglądu – odwołała się np. do sprawozdania specjalnego nr 16/2018 dotyczącego 
przeglądów ex post.  
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Udział społeczeństwa w kształtowaniu polityki 

Ramka 2 

Obywatele i inne zainteresowane strony mogą wziąć udział w kształtowaniu 
polityki UE w ramach konsultacji przeprowadzanych przez Komisję. Za 
pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej mogą także wezwać 
Komisję do przedłożenia wniosku ustawodawczego dotyczącego nowych 
przepisów. 

W sprawozdaniu specjalnym nr 14/2019 Trybunał stwierdził, że ramy konsultacji 
publicznych przyjęte przez Komisję spełniają wysokie standardy, a przygotowanie 
i realizacja konsultacji publicznych poddanych przeglądowi były zadowalające. 

W sporządzonym przez OECD w 2018 r. zestawieniu wskaźników dotyczących 
polityki regulacyjnej i zarządzania Komisja uzyskała najwyższy wynik w kategorii 
„zaangażowanie zainteresowanych stron”12. 

Niemniej Trybunał uważa, że dalszego udoskonalenia wymagają następujące 
kwestie: 

o prowadzenie działań informacyjnych w ramach konsultacji publicznych, które 
można udoskonalić dzięki lepszemu ukierunkowaniu na obywateli, 
usprawnieniu środków komunikacji w celu zwiększenia udziału 
w konsultacjach oraz zastosowaniu kryteriów językowych, tak aby zapewnić, 
by najważniejsze dokumenty tłumaczono na tyle języków, na ile jest to 
możliwe i wskazane;  

o informowanie o działaniach następczych podjętych w związku z wynikami 
publicznych konsultacji; 

o zaangażowanie obywateli w inicjowanie wniosków ustawodawczych 
z wykorzystaniem europejskiej inicjatywy obywatelskiej.  

12 W opublikowanym przez Trybunał sprawozdaniu specjalnym nr 14/2019 
zwrócono uwagę na pewne problemy związane z działaniami informacyjnymi 
mającymi na celu promowanie powszechniejszego udziału w konsultacjach. Trybunał 
stwierdził niedociągnięcia w strategiach konsultacji, w których określany jest zakres 
i cele konsultacji, zainteresowane strony, do których są one kierowane, a także 
planowane działania konsultacyjne oraz harmonogram i ustalenia dotyczące języków. 
Kontrolerzy ustalili w szczególności, że Komisja wyznaczała jedynie ogólne cele 
prowadzonych działań konsultacyjnych i nie we wszystkich przypadkach wskazała 
zainteresowane strony, do których działania te były adresowane13.  
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13 Co więcej, w jednej trzeciej przeanalizowanych przez Trybunał przypadków plan 
działania zawierający informacje dla zainteresowanych stron na temat konkretnego 
celu konsultacji i planowanego wykorzystania ich wyników został opublikowany na 
mniej niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem konsultacji publicznych14. Trybunał 
zalecił szersze promowanie konsultacji wśród obywateli, tak aby można było osiągnąć 
ich lepszą widoczność i umożliwić uczestnictwo większej liczbie osób15. Komisja 
przyznała, że zainteresowane strony mają ograniczoną wiedzę na temat możliwości 
uczestniczenia w kształtowaniu polityki i działaniach konsultacyjnych16. Komisja 
przyjęła także zalecenie Trybunału, zgodnie z którym powinna w większym stopniu 
angażować swoje przedstawicielstwa w państwach członkowskich, aby dotrzeć do 
kluczowych zainteresowanych stron na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. 
Zaznaczyła jednocześnie, że ze względu na wymagane zasoby konieczne jest 
dostosowywanie działań informacyjnych do wagi danej inicjatywy17.  

14 Trybunał zalecił ponadto, aby tłumaczyć kluczowe dokumenty konsultacyjne na 
wszystkie języki urzędowe w przypadku wszystkich priorytetowych inicjatyw oraz 
inicjatyw cieszących się szerokim zainteresowaniem społecznym. Komisja przyjęła 
powyższe zalecenie częściowo, gdyż uważa, że takie rozwiązanie znacznie obciążyłoby 
jej zasoby oraz spowolniłoby proces kształtowania polityki18. Jak zauważa Komisja, 
w 2018 r. wszystkie kwestionariusze wykorzystywane w konsultacjach publicznych były 
dostępne w co najmniej dwóch wersjach językowych, a 71% kwestionariuszy zostało 
przetłumaczonych na wszystkie języki urzędowe (z wyłączeniem języka irlandzkiego)19. 
Trybunał ustalił jednak, że można byłoby doprecyzować kryteria, na podstawie których 
podejmowana jest decyzja, czy dokumenty konsultacyjne należy tłumaczyć na 
wszystkie języki urzędowe, tak aby inicjatywy cieszące się szerokim zainteresowaniem 
społecznym były dostępne dla wszystkich obywateli Unii20. 

15 Trybunał wykrył ponadto uchybienia, jeśli chodzi o informowanie przez Komisję 
o działaniach następczych podejmowanych w wyniku konsultacji. W szczególności 
stwierdził on, że w niektórych przypadkach Komisja nie wyjaśniła w przejrzysty sposób 
związku między odpowiedziami udzielonymi przez respondentów a wariantami 
proponowanymi we wniosku ustawodawczym21. Także w ramach przeglądu 
przeprowadzonego przez Komisję stwierdzono, że istnieją problemy w tym zakresie. 
Ogółem niemal 40% respondentów w zorganizowanych przez Komisję konsultacjach 
publicznych dotyczących tej kwestii wyraziło niezadowolenie ze sposobu informowania 
na temat wyników konsultacji publicznych22. 
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16 Europejska inicjatywa obywatelska23 umożliwia obywatelom zwrócenie się 
bezpośrednio do Komisji o podjęcie działań regulacyjnych. Rozporządzenie w sprawie 
tej inicjatywy nie nakłada na Komisję wymogu złożenia wniosku ustawodawczego. 
W jej gestii leży natomiast decyzja co do ewentualnego podjęcia działań w odpowiedzi 
na inicjatywę. Począwszy od wprowadzenia inicjatywy w 2012 r. do połowy 2019 r. 
cztery z zarejestrowanych 64 europejskich inicjatyw obywatelskich osiągnęły 
wymagane poparcie nie mniej niż miliona obywateli Unii (zob. rys. 2)24. W dwóch 
z tych czterech przypadków Komisja przedłożyła następnie wniosek ustawodawczy25. 
W trzecim przypadku Komisja zaproponowała szereg działań nieustawodawczych 
stanowiących odpowiedź na zgłoszoną inicjatywę. W czwartym przypadku Komisja 
postanowiła, że nie przedłoży wniosku ustawodawczego, gdyż uważa obowiązujące 
ramy prawne za odpowiednie. W 2019 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły – 
w oparciu o wniosek ustawodawczy Komisji – zmienione rozporządzenie w sprawie 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, aby zachęcić do uczestnictwa w takich 
inicjatywach oraz uprościć ich organizację. Nowe zasady przewidują udzielanie 
lepszego wsparcia technicznego grupom organizatorów oraz umożliwiają państwom 
członkowskim obniżenie minimalnego wieku uczestników do 16 lat. Przepisy te weszły 
w życie w pierwszych miesiącach 2020 r.26 

Rys. 2 – Europejskie inicjatywy obywatelskie 

  
 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji (strona internetowa 

europejskiej inicjatywy obywatelskiej). 

Zarejestrowane inicjatywy ustawodawcze z wystarczającym poparciem
Zarejestrowane inicjatywy ustawodawcze bez wystarczającego poparcia

Wycofane inicjatywy ustawodawcze
Inicjatywy ustawodawcze w toku
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Dowody do celów kształtowania polityki 

Ramka 3 

Komisja posługuje się terminem „ocena skutków” na określenie oceny wariantów 
strategicznych przeprowadzanej ex ante, natomiast terminem „ewaluacja” określa 
ocenę efektów realizacji danej strategii politycznej przeprowadzaną ex post27. 
Komisja przeprowadza także „ewaluację ex ante” w odniesieniu do wniosków 
ustawodawczych dotyczących głównych programów wydatkowania, w przypadku 
których nie jest wymagane przeprowadzenie oceny skutków. Ocenami skutków 
i ewaluacjami zarządza dyrekcja generalna Komisji właściwa do spraw danej 
polityki, przepisów lub programu wydatkowania. W celu zapewnienia kontroli 
jakości ocen skutków i ewaluacji Komisja ustanowiła Radę ds. Kontroli Regulacyjnej 
(RSB). 

W sporządzonym przez OECD w 2018 r. zestawieniu wskaźników dotyczących 
polityki regulacyjnej i zarządzania Komisja zajęła trzecie miejsce28 w kategorii 
„oceny skutków”29 i czwarte miejsce30 w kategorii „ewaluacje ex post prawa 
pierwotnego”. 

W sprawozdaniu specjalnym nr 16/2018 na temat przeglądów ex post31 Trybunał 
orzekł, że Komisja opracowała system oceny, który w ujęciu całościowym jest 
dobrze zarządzany i kontrolowany pod względem jakości32.  

Z kolei w sprawozdaniu rocznym za 2013 r.33 Trybunał przedstawił przegląd działań 
następczych podjętych w wyniku sprawozdania specjalnego nr 3/2010 na temat 
ocen skutków34, w którym stwierdził, że Komisja uczyniła ocenę skutków 
nieodłącznym elementem procesu kształtowania polityki i stosowała ją do 
opracowywania lepszych inicjatyw. Niemniej Trybunał uważa, że dalszego 
udoskonalenia wymagają następujące kwestie: 

o przeprowadzanie ocen skutków w przypadku najważniejszych inicjatyw 
ustawodawczych, w tym w odniesieniu do programów i działań wiążących się 
ze znaczącymi wydatkami;  

o kwestie związane z jakością ocen skutków;  

o jakość ewaluacji i ich dostępność we właściwym czasie;  

o mandat Rady ds. Kontroli Regulacyjnej. 

17 Co do zasady Komisja powinna opracować ocenę skutków dla każdego wniosku 
ustawodawczego wyszczególnionego w programie prac Komisji. W swoim przeglądzie 
Komisja podała, że w latach 2015-2018 zgodnie z wymogami lepszego stanowienia 
prawa ocena skutków nie była konieczna w przypadku 19,5% wniosków 
ustawodawczych przewidzianych w jej programach prac, a w przypadku dalszych 8,5% 



17 

 

wniosków zastosowano wyjątek od ogólnej zasady (np. ze względu na szczególnie pilną 
potrzebę działania). W przypadku 7% wniosków nie podano do publicznej wiadomości, 
z jakiego powodu nie sporządzono oceny skutków35. W szczegółowej analizie 
przywołanej w przeglądzie Komisji zasugerowano jednak, że w dwóch trzecich 
skontrolowanych przypadków można mieć wątpliwości co do tego, czy wyjaśnienia 
były wystarczające bądź adekwatne36. Parlament Europejski ubolewa, że wnioskom 
Komisji, także tym wymienionym w programie prac Komisji, w wielu przypadkach nie 
towarzyszy ocena skutków37. Zainteresowane strony wystąpiły z sugestią, aby z myślą 
o opracowywaniu oceny skutków dla większej liczby wniosków wprowadzić mniej 
złożone procedury w pilnych przypadkach lub w odniesieniu do wniosków 
ustawodawczych, których wpływ jest mniej istotny38. 

18 Zgodnie z rozporządzeniem finansowym wnioski ustawodawcze dotyczące 
programów i działań, które wiążą się ze znaczącymi wydatkami, powinny być objęte 
ewaluacją ex ante39. Jeśli przewiduje się, że dany program lub działanie będą miały 
znaczące skutki gospodarcze, środowiskowe lub społeczne, ocena ta może przybrać 
formę oceny skutków – w takim przypadku Komisja będzie także musiała 
przeanalizować różne warianty wdrażania. Trybunał uważa, że oceny skutków lub 
ewaluacje ex ante należy przeprowadzać w odniesieniu do wszystkich głównych 
programów wydatkowania40. 

19 Od 2002 r. jednym z głównych wyzwań związanych z jakością ocen skutków było 
kwantyfikowanie kosztów i korzyści płynących z różnych wariantów strategicznych41. 
W wielu kolejnych sprawozdaniach opublikowanych przez Trybunał kontrolerzy 
przedstawili wykryte niedociągnięcia dotyczące dostępności danych, kwantyfikowania 
skutków oraz ich wyrażania w ujęciu pieniężnym42. Rada ds. Kontroli Regulacyjnej 
zauważyła, że Komisja dokonała wprawdzie usprawnień w zakresie kwantyfikowania, 
lecz jedynie w jednej czwartej ocen skutków koszty i korzyści zostały w pełni wyrażone 
w ujęciu ilościowym43. Stwierdzono także, że przed przedstawieniem oceny skutków 
do konsultacji między służbami – ale już po kontroli jakości przeprowadzonej przez 
Radę ds. Kontroli Regulacyjnej i wprowadzeniu w jej następstwie poprawek przez 
służby Komisji – dwa z dziesięciu przeanalizowanych elementów jakości wciąż nie były 
na satysfakcjonującym poziomie (zob. rys. 3). W 2016 r. Rada ds. Kontroli Regulacyjnej 
wprowadziła opinię „pozytywną z zastrzeżeniami”, którą wydaje, jeżeli uzna, że dana 
ocena skutków nie musi być ponownie przedkładana do kontroli. Okazało się jednak, że 
prawdopodobieństwo, iż oceny skutków zaopiniowane w ten sposób zostaną 
poprawione, było niższe niż w przypadku ocen skutków, które otrzymały opinię 
negatywną i w związku z tym musiały zostać ponownie przedłożone Radzie ds. Kontroli 
Regulacyjnej44. 
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Rys. 3 – Średnia z kontroli jakości ocen skutków w 2018 r. 

 
Źródło:  Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdania rocznego Rady ds. Kontroli 

Regulacyjnej za 2018 r., rozdział 1.2. 

20 Ewaluacje ex post przeprowadzane przez Komisję nie tylko stanowią narzędzie 
oceny wyników polityki unijnej, ale także zapewniają cenne informacje do jej dalszego 
kształtowania. Począwszy od 2013 r. Komisja zobowiązała się, że przed przystąpieniem 
do sporządzania ocen skutków dotyczących nowych wniosków ustawodawczych będzie 
dokonywać ewaluacji obowiązującego już prawodawstwa (zgodnie z zasadą „najpierw 
oceniaj”)45. Z analizy przeprowadzonej przez Radę ds. Kontroli Regulacyjnej można 
jednak wywnioskować, że mniej niż jedna trzecia ocen skutków opierała się na 
odpowiednio opracowanych i właściwie wykorzystywanych ewaluacjach46. 
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odpowiednio opracowanych i właściwie wykorzystywanych ewaluacjach46. 
Najpoważniejszym problemem związanym z jakością ewaluacji był brak odpowiednich 
danych, na podstawie których można by skwantyfikować skutki47. Trybunał 
wielokrotnie zwracał w swoich sprawozdaniach uwagę na niedociągnięcia pod 
względem dostępności danych na potrzeby oceny wyników48. Jak zaobserwowała Rada 
ds. Kontroli Regulacyjnej, w wielu sprawozdaniach z ewaluacji nie dało się udzielić 
odpowiedzi na postawione w ewaluacji pytania, gdyż brak było odpowiednich 
danych49. Z tego też względu dyrekcje generalne Komisji miały ograniczone możliwości 
udoskonalenia sprawozdań z ewaluacji zgodnie z uwagami sformułowanymi przez Radę 
ds. Kontroli Regulacyjnej (zob. rys. 4). 

Rys. 4 – W wielu przypadkach udoskonalenie sprawozdań z ewaluacji 
tak, aby uwzględnić uwagi Rady ds. Kontroli Regulacyjnej, sprawia 
dyrekcjom generalnym Komisji trudność 

  
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdania rocznego Rady ds. Kontroli 

Regulacyjnej za 2018 r., rozdział 3.5. 

21 Rada ds. Kontroli Regulacyjnej odgrywa ważną rolę w zapewnianiu jakości 
dowodów służących za podstawę do kształtowania polityki. W jej skład wchodzi 
czterech wyższych rangą urzędników Komisji oraz trzech członków powołanych spoza 
instytucji unijnych. W porównaniu z istniejącą wcześniej Radą ds. Ocen Skutków 
mandat obecnej Rady został poszerzony o weryfikację wybranych ewaluacji. 
Z przeglądu przeprowadzonego przez Komisję wynika jednak, że było tyle samo 
respondentów przekonanych o bezstronności Rady ds. Kontroli Regulacyjnej co osób 
wyrażających wątpliwości co do jej bezstronności50. Ci ostatni zwrócili między innymi 
uwagę na fakt, że większość jej członków stanowią urzędnicy Komisji. Niektórzy 
respondenci wysunęli także propozycję dalszego poszerzenia uprawnień tego organu 
o trzy następujące działania: zatwierdzanie wyjaśnień Komisji uzasadniających powody, 
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dla których nie przedstawia ona ocen skutków w odniesieniu do najważniejszych 
inicjatyw ustawodawczych51, analizowanie, czy warianty rozważane w ocenie skutków 
i warianty zawarte we wniosku ustawodawczym są ze sobą spójne,52 oraz objęcie 
kontrolą jakości większego odsetka przeprowadzanych ewaluacji (zob. rys. 5)53. 

Rys. 5 – Ewaluacje zweryfikowane przez Radę ds. Kontroli Regulacyjnej 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji (w odniesieniu do ewaluacji 

sporządzonych54 i ewaluacji zweryfikowanych przez Radę ds. Kontroli Regulacyjnej55).  
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Zbiór unijnych aktów prawnych  

Ramka 4 

Zbiór unijnych aktów prawnych nieustannie się zmienia – przyjmowane są wnioski 
dotyczące rozporządzeń, dyrektyw i decyzji, a istniejące już przepisy są 
modyfikowane, uchylane lub tracą moc obowiązującą.  

W programach prac na lata 2015-2019 Komisja zaplanowała mniej inicjatyw 
ustawodawczych niż we wcześniejszych latach, natomiast poprawiła wskaźnik ich 
wdrożenia. Wykorzystała ponadto program i platformę REFIT w celu 
ukierunkowania działań mających zapewnić, by zbiór unijnych aktów prawnych 
pozostawał adekwatny do zamierzonych celów.  

Z analizy przeprowadzonej przez Trybunał wynika, że wprawdzie Komisja pod 
przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera przedstawiła mniej głównych inicjatyw 
ustawodawczych niż w czasie poprzednich kadencji, jednak wskaźnik ich 
wdrożenia wzrósł. Ogólnie rzecz biorąc, w latach 1999-2019 liczba aktów 
prawnych UE pozostała na stabilnym poziomie. Wyzwaniem dla Komisji jest nadal 
monitorowanie wdrażania i stosowania przepisów unijnych w państwach 
członkowskich.  

Trybunał uważa, że do rozwiązania pozostają następujące kwestie: 

o lepsze wyjaśnienie roli inicjatywy REFIT jako nieodłącznego elementu 
przyjętej przez Komisję strategii lepszego stanowienia prawa; 

o uproszczenie unijnych przepisów bez uszczerbku dla zgodności z przepisami 
i osiąganych wyników; 

o opracowanie wytycznych dla państw członkowskich na temat tego, w jaki 
sposób wprowadzić uproszczenia i unikać nadmiernie skomplikowanych lub 
uciążliwych przepisów; 

o lepsze monitorowanie i egzekwowanie wdrażania i stosowania prawa UE. 

22 Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera przedstawiła znacznie 
mniej głównych wniosków ustawodawczych („priorytetowych inicjatyw”). 
W programach prac na lata 2015-2019 Komisja zaplanowała 108 priorytetowych 
inicjatyw, co stanowiło spadek o 62% w porównaniu z liczbą 290 priorytetowych 
inicjatyw przewidzianych w programach prac na lata 2010-2014. Jednocześnie w latach 
2011-2017 zaobserwowano stopniowy wzrost wskaźnika wdrożenia nowych inicjatyw 
ustawodawczych (tj. odsetka wniosków Komisji, które zostały przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę) (zob. rys. 6). Ogólnie rzecz biorąc, w latach 1999-2019 liczba 
unijnych aktów prawnych pozostała na stabilnym poziomie – łączna liczba 



22 

 

rozporządzeń i dyrektyw przyjętych w ramach kolejnych kadencji Parlamentu 
Europejskiego i Rady zasadniczo odpowiadała liczbie tych aktów prawnych, które 
zostały uchylone lub utraciły moc obowiązującą (zob. załącznik IV „Wnioski 
ustawodawcze, akty ustawodawcze przyjęte, uchylone i już nieobowiązujące” oraz 
załącznik V „Przyjęte akty prawne w podziale na lata i obszary polityki”). Jednocześnie 
średnia liczba stron, które liczy unijny akt prawny przyjęty w czasie 8. kadencji 
Parlamentu Europejskiego (w latach 2014-2019), wzrosła nieznacznie – o 4,4% – 
w porównaniu z 7. kadencją (w latach 2009-2014)56. 

Rys. 6 – Mniej zaplanowanych inicjatyw priorytetowych, ale większy 
odsetek wdrożonych inicjatyw 

 
Uwaga: We wskaźniku wdrożenia uwzględnia się priorytetowe inicjatywy, które zostały wdrożone 

częściowo (zob. Komisja Europejska, Roczne sprawozdanie z działalności za 2018 r. – Sekretariat 
Generalny, s. 7) lub w pełni. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie programów prac Komisji na lata 2010-2019 
oraz rocznych sprawozdań Komisji z działalności za lata 2013-2018. 

23 Najważniejszym celem Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera 
było uproszczenie unijnych przepisów i zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorców 
i obywateli57. W 2012 r., w ramach działań na rzecz zapewnienia, by unijne narzędzia 
legislacyjne były adekwatne do zamierzonych celów, Komisja ustanowiła program 
REFIT, a w 2015 r. – platformę REFIT. Z wykorzystaniem tej platformy Komisja 
zachęcała do przedstawiania sugestii, w jaki sposób można zmniejszyć obciążenia 
wynikające z przepisów unijnych i ich wdrażania w państwach członkowskich, 
gromadziła przesłane propozycje i dokonywała ich oceny58. W sprawozdaniu 
specjalnym nr 16/2018 dotyczącym przeglądów ex post Trybunał zauważył, że 
koncepcja programu REFIT była niejasna, podobnie jak kryteria, na podstawie których 
poszczególne inicjatywy określano jako REFIT. Trybunał zalecił także, aby Komisja 
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unikała przekonania, że REFIT jest w pewien sposób odrębny od standardowego cyklu 
lepszego stanowienia prawa. W tym kontekście i w wyniku przeprowadzonego przez 
siebie przeglądu Komisja potwierdziła, że widoczność programu REFIT nie była 
wystarczająca59.  

24 Trybunał w pełni popiera cel Komisji polegający na uproszczeniu przepisów 
i zmniejszeniu obciążeń, należy jednak dołożyć starań, aby działania te przeprowadzić 
w odpowiedni sposób. W opinii nr 6/2018 dotyczącej rozporządzenia ustanawiającego 
wspólne przepisy Trybunał zaobserwował, że w przypadku niektórych przepisów 
uproszczenie może zostać dokonane kosztem przejrzystości dla beneficjentów 
i administracji publicznej i skutkować osłabieniem istniejących mechanizmów mających 
zapewnić uzyskanie rezultatów. Kontrolerzy Trybunału zaznaczyli także, że 
uproszczenie należy wykorzystywać do usunięcia zbędnych przepisów lub procedur, 
a nie wyłącznie do konsolidacji istniejących zbiorów przepisów. Przykładowo w opinii 
nr 7/2018 dotyczącej wspólnej polityki rolnej Trybunał zauważył, że nie było jasne, czy 
zmniejszenie liczby rozporządzeń doprowadziłoby do uproszczenia, ponieważ pod 
innymi względami zwiększyłaby się złożoność odnośnej polityki60. 

25 Złożoność prawna i obciążenia dla przedsiębiorców i obywateli mogą być także 
skutkiem wdrożenia dyrektyw unijnych przez państwa członkowskie. Rozwiązania 
polityczne, prawne i konstytucyjne w państwach członkowskich różnią się znacząco 
między sobą, co ma wpływ na sposób wdrażania prawa UE w praktyce. Między 
państwami członkowskimi istnieje również duże zróżnicowanie pod względem liczby 
i zakresu krajowych środków wykonawczych przyjmowanych w przypadku każdej 
dyrektywy UE. W przeglądzie dotyczącym wdrażania prawa UE w praktyce Trybunał 
zauważył korelację między liczbą krajowych środków wykonawczych a liczbą 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
wszczętych przez Komisję61. Państwa członkowskie przyznają, że krajowe środki 
wykonawcze obejmują niekiedy wymogi wykraczające poza przepisy danej dyrektywy 
(taką sytuację określa się często jako „nadmiernie rygorystyczne wdrażanie”). 
Niechętnie wskazują jednak takie przypadki w dostępnej bazie danych UE62. W tym 
kontekście Trybunał zwraca uwagę, że w porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
w sprawie lepszego stanowienia prawa z 2016 r. wezwano państwa członkowskie do 
wskazywania wprost takich dodanych elementów w akcie transponującym (lub 
w aktach transponujących) bądź w powiązanych dokumentach. Jak dotąd zaledwie dwa 
państwa członkowskie zamieściły tego typu powiadomienia w bazie danych.  

26 Instytucje unijne i państwa członkowskie ustaliły, że gdy władze krajowe 
przekazują Komisji powiadomienie o krajowych środkach wykonawczych, są także 
zobowiązane – w uzasadnionych przypadkach – do złożenia dokumentów 
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wyjaśniających, w których przedstawiony jest sposób transpozycji dyrektywy do 
przepisów krajowych63. Trybunał podkreślił, że państwa członkowskie mogłyby 
przedkładać więcej dokumentów wyjaśniających o lepszej jakości64, a Komisja 
zobowiązała się gruntowniej rozważyć – w porozumieniu z państwami członkowskimi – 
korzyści, jakie przyniosłyby wytyczne dotyczące sporządzania i składania dokumentów 
wyjaśniających65. W szeregu swoich sprawozdań Trybunał zaznaczył, jaki wpływ mają 
niedociągnięcia w zakresie spójnej transpozycji i stosowania unijnych przepisów 
w państwach członkowskich na wyniki osiągane w ramach polityki i programów UE66.  

27 Liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, która wciąż pozostaje wysoka, świadczy o tym, że terminowe, 
prawidłowe wdrożenie i stosowanie prawa UE w państwach członkowskich nadal 
sprawia poważne trudności (zob. rys. 7). Na kwestię tę zwrócił także uwagę Parlament 
Europejski67.  

Rys. 7 – Liczba nowych i toczących się postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdań rocznych Komisji na temat 

kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej oraz informacji z bazy danych Komisji na temat 
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (w odniesieniu  
do nowych spraw w latach 2010-2012). 

28 W opublikowanym w 2018 r. przeglądzie na temat stosowania prawa UE 
w praktyce Trybunał przeanalizował, na czym polegają powyższe trudności, i wezwał 
Komisję do rozważenia podjęcia dalszych działań na rzecz monitorowania 
i egzekwowania stosowania prawa UE. Zalecił on między innymi, aby Komisja: 

o wykorzystywała środki z budżetu UE, tak by skuteczniej zapewniać stosowanie 
prawa UE przez państwa członkowskie68; 
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o przekształciła priorytety w zakresie egzekwowania prawa i przyjętych standardów 
postępowania w poszczególnych przypadkach uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w ogólne ramy zarządzania działaniami nadzorczymi. 

Współpraca międzyinstytucjonalna w ramach stanowienia 
prawa 

Ramka 5 

Jakość unijnych aktów prawnych zależy w dużej mierze od harmonijnej współpracy 
międzyinstytucjonalnej. 

W Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa 
podpisanym 13 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja zobowiązały 
się do zagwarantowania jak największej przejrzystości procesu legislacyjnego, tak 
aby obywatele nadal odnosili się do tego procesu z zaufaniem.  

Do tej pory nie wywiązano się jednak z szeregu podjętych wówczas zobowiązań. 

Trybunał uważa, że dalszego udoskonalenia wymagają następujące kwestie: 

o ocena zmian wprowadzonych przez współprawodawców do wniosków 
ustawodawczych Komisji w trakcie procedury; 

o przejrzystość niektórych aspektów procedury ustawodawczej (takich jak 
posiedzenia trójstronne i lobbing).  

29 Na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego Parlament i Rada są 
zobowiązane do przeprowadzania ocen skutków w odniesieniu do proponowanych 
przez siebie „istotnych” zmian wniosków Komisji, jeżeli uznają to za stosowne 
i konieczne dla procesu legislacyjnego69. Nie ustalono jednak, co stanowi „istotną” 
zmianę. Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym każda instytucja może 
samodzielnie zdecydować, czy dana zmiana jest istotna. Rada nie sporządziła 
dotychczas żadnych ocen proponowanych przez siebie zmian, a Parlament Europejski 
opublikował od 2016 r. trzy takie oceny, opracowane przez Dyrekcję Generalną ds. 
Analiz Parlamentarnych działającą w jego strukturach. Większość prac nad ocenami 
skutków, które prowadzi ta dyrekcja generalna, dotyczy weryfikowania jakości ocen 
skutków sporządzonych przez Komisję (142 przypadki od 2016 r.)70 Kontrolerzy 
Trybunału są zdania, że nadal trudności sprawia wywiązywanie się ze zobowiązań 
zawartych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, które docelowo mają 
doprowadzić do wyeliminowania luk i uniknięcia nakładania się działań 
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podejmowanych przez współprawodawców w związku z ocenami skutków, tak aby 
przyczynić się do podejmowania decyzji w oparciu o dowody.  

30 Poziom przejrzystości procesu legislacyjnego UE już obecnie jest wysoki, 
obywatele i inne zainteresowane strony mogą bowiem – do pewnego stopnia – 
obserwować postęp prac nad wnioskami ustawodawczymi na wielu różnych stronach 
internetowych udostępnionych publicznie. Co więcej, w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z 2016 r. wspomniane trzy instytucje unijne uzgodniły, że 
ustanowią wspólną, publicznie dostępną bazę danych zawierającą informacje na temat 
stanu prac nad wszystkimi dossier ustawodawczymi71. Prace nad utworzeniem tej bazy 
danych nadal trwają. W grudniu 2017 r. ustanowiono jednak – zgodnie 
z postanowieniami porozumienia międzyinstytucjonalnego – wspólny rejestr aktów 
delegowanych72, który daje obywatelom dostęp do aktów delegowanych na różnych 
etapach ich powstawania73. 

31 Zdaniem Komisji kwestie związane z posiedzeniami trójstronnymi i publicznym 
rejestrem grup interesu nie wchodzą w zakres strategii lepszego stanowienia prawa 
stanowiącej ramy gromadzenia dowodów na potrzeby podejmowania decyzji. 
W ramach analizy dowodów leżących u podstaw przeglądu przedstawionego przez 
Komisję Trybunał zaobserwował jednak, że zainteresowane strony wyraziły 
zaniepokojenie74 brakiem przejrzystości w negocjacjach dotyczących aktów prawnych, 
które są prowadzone przez Parlament Europejski, Radę i Komisję na etapie ich 
przyjmowania (negocjacje te określa się mianem posiedzeń trójstronnych75). W 2016 r. 
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wezwał do upublicznienia harmonogramu 
posiedzeń trójstronnych, skróconych porządków posiedzeń i kolejnych wersji 
dokumentów czterokolumnowych, w których zestawione są początkowe stanowiska 
wszystkich trzech instytucji oraz tekst rozwiązania kompromisowego, modyfikowany 
w toku obrad76. Podanie do wiadomości publicznej kolejnych wersji dokumentu 
czterokolumnowego miałoby w zamierzeniu umożliwić obywatelom lepsze 
zrozumienie, w jaki sposób wypracowano tekst aktu w ostatecznym brzmieniu. 
W odpowiedzi przekazanej Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich Komisja 
potwierdziła, że nie ma zastrzeżeń co do publikowania takich informacji77, muszą 
jednak wyrazić na to zgodę obaj współprawodawcy. 

32 W 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że nie można 
stwierdzić istnienia ogólnego domniemania nieujawniania w odniesieniu do tego typu 
tekstów rozwiązania kompromisowego78. Z orzeczenia wynika, że informacje te 
powinny być co do zasady podawane do wiadomości publicznej79. Dotychczas 
dokumenty czterokolumnowe nie są jednak systematycznie publikowane. Podanie do 
wiadomości publicznej informacji o zmianach we wnioskach ustawodawczych Komisji 
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wprowadzanych przez Parlament Europejski i Radę przyczyniłoby się do zwiększenia 
rozliczalności z podejmowanych decyzji. 

33 Trybunał odnotowuje także, że od 2011 r. Parlament Europejski i Komisja 
wspólnie prowadzą publiczny rejestr grup interesu (czyli lobbystów), a od 2014 r. Rada 
uczestniczy w działającym obecnie mechanizmie w roli obserwatora80. 28 września 
2016 r. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący nowego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości 
obejmującego Parlament Europejski, Radę i Komisję. Wniosek miał na celu 
udoskonalenie ram postępowania w kontaktach z lobbystami i uzależnienie spotkań 
z nimi od rejestracji w systemie. Jak dotąd nie osiągnięto ostatecznego porozumienia 
w sprawie tego wniosku81. 
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Uwagi końcowe dotyczące 
proponowanych dalszych działań 
34 Komisja podsumowała funkcjonowanie narzędzi i procesów lepszego stanowienia 
prawa, przedstawiła wyciągnięte wnioski i określiła, jakie są możliwe dalsze 
usprawnienia. W oparciu o rezultaty z wcześniejszych kontroli oraz przeanalizowane 
informacje Trybunał stwierdził, że aby osiągnąć cele lepszego stanowienia prawa, 
Komisja, unijni współprawodawcy i państwa członkowskie będą musieli stawić 
w przyszłości czoła następującym kluczowym wyzwaniom: 

o zapewnienie, aby polityka UE i inicjatywy ustawodawcze były w wystarczającym 
stopniu objęte konsultacjami, ewaluacjami i ocenami skutków o dobrej jakości; 

o dopilnowanie, aby we wnioskach ustawodawczych przewidywano rozwiązania 
umożliwiające gromadzenie wystarczających dowodów w celu wsparcia 
skutecznego monitorowania i ewaluacji;  

o dalsze upraszczanie przepisów unijnych oraz monitorowanie ich wdrażania 
i stosowania w państwach członkowskich; 

o zwiększenie przejrzystości procesu legislacyjnego dla obywateli i innych 
zainteresowanych stron. 
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Wkład 
zainteresowanych 

stron

Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami
– kluczowe etapy i wymogi

Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami to ważne narzędzie na etapie 
gromadzenia informacji na potrzeby 
kształtowania polityki w oparciu 
o dowody. Opinie zainteresowanych
stron, ich doświadczenie praktyczne
i dane przyczyniają się do opracowania
inicjatyw ustawodawczych, ewaluacji
i ocen adekwatności o wyższej jakości
i większej wiarygodności. Na wczesnym
etapie Komisja publikuje szczegółowe
informacje na temat celów inicjatywy
ustawodawczej oraz dostępnych
działań konsultacyjnych na portalu
internetowym „Wyraź swoją opinię”.
Przez portal ten można także przekazać
informacje zwrotne.

Zatwierdzenie strategiczne oraz konsultacje 
publiczne i ukierunkowane
W przypadku każdej inicjatywy ustawodawczej i ewaluacji 
ustala się strategię konsultacji. 
W strategii tej należy zawrzeć informację na temat języków, 
w których prowadzone będą działania konsultacyjne. Powinno 
się przedstawić w niej także ukierunkowane działania 
konsultacyjne i działania w ramach konsultacji publicznych 
(w odniesieniu do ocen skutków, ewaluacji, ocen 
adekwatności i zielonych ksiąg).
Konsultacje publiczne dotyczące priorytetowych inicjatyw są 
udostępniane we wszystkich językach urzędowych UE. 
Pozostałe konsultacje publiczne należy udostępnić co najmniej 
w angielskiej, francuskiej i niemieckiej wersji językowej.  
W przypadku konsultacji dotyczących inicjatyw cieszących się 
szerokim zainteresowaniem społecznym sporządza się 
dodatkowe wersje językowe i wybór języków uzasadnia się 
w strategii konsultacji.

Grupa międzyresortowa
Wiodąca dyrekcja generalna (lub w przypadku ważnych 
inicjatyw – Sekretariat Generalny) ustanawia grupę 
międzyresortową i zaprasza do udziału w niej 
zainteresowane służby.
W przypadku gdy wymagane jest ustanowienie grupy 
międzyresortowej, na jej forum omawiana jest i finalizowana 
strategia konsultacji z zainteresowanymi stronami, a także 
dokumenty konsultacyjne. Jeżeli grupy międzyresortowej nie 
ustanowiono, dokumenty te i strategia są finalizowane przez 
wiodącą dyrekcję generalną w porozumieniu z Sekretariatem 
Generalnym.

Przeprowadzenie działań konsultacyjnych
Strategię konsultacji realizuje wiodąca dyrekcja generalna.
Konsultacje publiczne są ogłaszane na portalu „Udział 
obywateli w procesie kształtowania prawa” po uzyskaniu 
zgody Sekretariatu Generalnego. Odpowiedzi w nich 
można udzielać przez okres 12 tygodni.
Konsultacje publiczne mogą zostać uzupełnione 
o konsultacje ukierunkowane na konkretne, szczegółowo 
zdefiniowane grupy zainteresowanych stron.

Plan działania lub wstępna ocena skutków, 
informacje zwrotne
W stosownych przypadkach wiodąca dyrekcja generalna 
we współpracy z Sekretariatem Generalnym sporządza wstępną ocenę 
skutków lub plan działania. 
W planie działania lub wstępnej ocenie skutków przedstawiany jest 
zarys strategii konsultacji z zainteresowanymi stronami.
Sekretariat Generalny publikuje wstępną ocenę skutków lub plan 
działania. Od tego momentu liczony jest okres 4 tygodni, w trakcie 
którego obywatele i zainteresowane strony mogą przekazywać 
informacje zwrotne.
Wiodąca dyrekcja generalna analizuje wszystkie informacje zwrotne 
przekazane przez zainteresowane strony i w stosownych przypadkach 
uwzględnia je w pracach przygotowawczych, co może prowadzić m.in. 
do uaktualnienia strategii konsultacji.

Sprawozdawczość, sprawozdanie zbiorcze
Wiodąca dyrekcja generalna analizuje rezultaty różnych działań konsultacyjnych, a następnie 
– w idealnym wypadku – publikuje sprawozdanie podsumowujące, w którym ujęte są takie informacje 
jak szczegółowe dane na temat uczestników i najważniejsze wyrażone przez nich opinie.

Wiodąca dyrekcja generalna sporządza sprawozdanie zbiorcze, w którym opisuje ogólne wyniki 
działań konsultacyjnych i otrzymane informacje zwrotne dotyczące planu działania lub wstępnej 
oceny skutków.

Sprawozdanie zbiorcze (dokument SWD) jest dołączone do inicjatywy ustawodawczej na etapie 
konsultacji między służbami i jej przyjmowania. Powinno zostać opublikowane na stronie internetowej 
dotyczącej konsultacji. Po sporządzeniu sprawozdania z oceny skutków lub dokumentu SWD 
dotyczącego ewaluacji sprawozdanie zbiorcze jest do nich dołączane w postaci załącznika.
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Wkład 
zainteresowanych 

stron

Oceny skutków
– kluczowe etapy, wymogi
i kontrola jakości

Oceny skutków polegają na zbadaniu, 
czy istnieje potrzeba podjęcia działań 
przez UE, i przeanalizowaniu możliwych 
skutków dostępnych rozwiązań. 
Przeprowadza się je na etapie 
przygotowawczym, zanim Komisja 
ukończy prace nad wnioskiem 
ustawodawczym dotyczącym nowego 
aktu prawnego. W ramach ocen 
skutków gromadzone są dowody w celu 
zapewnienia informacji i wsparcia na 
potrzeby procesu decyzyjnego. Ocena 
skutków to kluczowe narzędzie lepszego 
stanowienia prawa, stanowiące pomoc 
dla Komisji i prawodawców 
w opracowywaniu i przyjmowaniu 
nowych inicjatyw ustawodawczych.

Zatwierdzenie strategiczne
Wiodąca dyrekcja generalna wprowadza inicjatywę 
ustawodawczą do narzędzia planowania co najmniej 
12 miesięcy przed spodziewanym terminem przyjęcia 
jej przez Komisję.

Zatwierdzenie strategiczne odbywa się poprzez 
narzędzie planowania. Dokonuje go komisarz 
właściwy do spraw danego obszaru polityki, odnośny 
wiceprzewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący.

Wstępna ocena skutków, informacje zwrotne
Wiodąca dyrekcja generalna sporządza wstępną oceną 
skutków we współpracy z Sekretariatem Generalnym (projekt 
tej oceny umieszcza się w narzędziu planowania).

Sekretariat Generalny publikuje wstępną ocenę skutków. Od 
tego momentu liczony jest okres 4 tygodni, w trakcie którego 
zainteresowane strony mogą przekazywać swoje uwagi.

Wiodąca dyrekcja generalna analizuje wszystkie informacje 
zwrotne przekazane przez zainteresowane strony 
i w stosownych przypadkach uwzględnia je w pracach 
przygotowawczych.

Przeprowadzenie oceny i przedłożenie sprawozdania Radzie ds. 
Kontroli Regulacyjnej
Wiodąca dyrekcja generalna (lub w przypadku ważnych inicjatyw – Sekretariat 
Generalny) ustanawia grupę międzyresortową i zaprasza do udziału w niej 
zainteresowane służby.
Grupa międzyresortowa wspólnie sporządza poszczególne rozdziały sprawozdania 
z oceny skutków, zaczynając od zdefiniowania problematyki.
Grupa międzyresortowa analizuje ostateczny projekt sprawozdania z oceny skutków 
przed przedłożeniem go Radzie ds. Kontroli Regulacyjnej.
Projekt sprawozdania z oceny skutków i inne odnośne dokumenty należy przedłożyć 
Radzie ds. Kontroli Regulacyjnej co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym 
spotkaniem.
Rada ds. Kontroli Regulacyjnej przekazuje wiodącej dyrekcji generalnej listę kontrolną 
dotyczącą jakości kilka dni przed planowanym spotkaniem, aby umożliwić jej 
przygotowanie się do rozmowy i zaplanowanie jej przebiegu.

Weryfikacja przez Radę ds. 
Kontroli Regulacyjnej 
Rada ds. Kontroli Regulacyjnej (RSB) 
przeprowadza spotkanie ze służbami Komisji, 
by przedyskutować problemy przedstawione 
w liście kontrolnej dotyczącej jakości.
Rada ta wydaje opinię pozytywną lub 
negatywną (zazwyczaj w ciągu dwóch dni po 
spotkaniu).
Jeżeli sprawozdanie z oceny skutków zostanie 
początkowo zaopiniowane negatywnie, 
dyrekcja generalna musi przedstawić jego 
zmienioną wersję.
Rada ds. Kontroli Regulacyjnej wydaje nie 
więcej niż dwie opinie.

Sprawozdanie z oceny skutków
Sprawozdanie z oceny skutków ma postać dokumentu roboczego służb Komisji (SWD) i jest 
oficjalnie przekazywane do konsultacji służbom Komisji. 

Konsultacje między służbami obejmują inicjatywę ustawodawczą, sprawozdanie z oceny 
skutków i opinię Rady ds. Kontroli Regulacyjnej.

Sprawozdanie z oceny skutków jest dołączone do inicjatywy ustawodawczej w trakcie 
procesu przyjmowania jej przez Komisję.

Wniosek ustawodawczy Komisji z towarzyszącą mu oceną skutków są publikowane 
w internecie i w ciągu ośmiu tygodni zainteresowane strony mają możliwość przekazania 
informacji zwrotnych na ich temat. 

Przyjęcie inicjatywy 
ustawodawczej 
i działania następcze 
Wiodąca dyrekcja generalna 
opracowuje podsumowanie 
otrzymanych informacji 
zwrotnych i przekazuje je 
prawodawcy. 
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Wkład 
zainteresowanych 

stron

Ewaluacja
– kluczowe etapy, wymogi
i kontrola jakości

Ewaluacje i oceny adekwatności
służą do oceny wyników istniejących 
już strategii politycznych, programów 
i prawodawstwa. Komisja definiuje 
ewaluacje jako oparty na dowodach 
osąd dotyczący tego, w jakim 
zakresie interwencja była skuteczna 
i wydajna, odpowiednia w stosunku 
do potrzeb i celów oraz spójna 
wewnętrznie i z innymi 
interwencjami politycznymi UE, 
a także na ile pozwoliła uzyskać 
unijną wartość dodaną.

Zatwierdzenie strategiczne
Wiodąca dyrekcja generalna wprowadza ewaluację do 
narzędzia planowania co najmniej 12 miesięcy przed 
opublikowaniem dokumentu SWD.

Właściwy dyrektor generalny zatwierdza ją w narzędziu 
planowania.

Wiodąca dyrekcja generalna włącza ewaluację do 
swojego pięcioletniego kroczącego planu ewaluacji.

Plan działania
Wiodąca dyrekcja generalna sporządza plan działania dotyczący 
ewaluacji, który obejmuje przyjęte podejście, kontekst, cel i zakres 
ewaluacji.
Sekretariat Generalny i wiodąca dyrekcja generalna uzgadniają 
plan działania, w którym uwzględnione są także decyzje dotyczące 
sytuacji wyjątkowych. Sekretariat Generalny publikuje plan 
działania.
Zainteresowane strony mają cztery tygodnie na przekazanie 
informacji zwrotnych. Wiodąca dyrekcja generalna analizuje 
informacje zwrotne i uwzględnia je w dalszych pracach.

Opracowanie koncepcji ewaluacji
Wiodąca dyrekcja generalna ustanawia grupę 
międzyresortową, w skład której wchodzi 
przedstawiciel jednostki prowadzącej ewaluację. Grupa 
międzyresortowa kieruje ewaluacją i uczestniczy 
we wszystkich jej kluczowych etapach.
Prace mogą obejmować omówienie każdego projektu 
odnośnego sprawozdania lub komunikatu do 
Parlamentu Europejskiego i Rady.
Wiodąca dyrekcja generalna i grupa międzyresortowa 
omawiają i finalizują koncepcję ewaluacji na podstawie 
planu działania i wszelkich odnośnych informacji 
zwrotnych.
Koncepcja może także być przedmiotem dyskusji 
na spotkaniu z Radą ds. Kontroli Regulacyjnej 
zorganizowanym na wczesnym etapie prac.
Na etapie koncepcji należy gruntownie rozważyć 
podejście w zakresie konsultacji z zainteresowanymi 
stronami, gromadzenia danych i analizy.

Przeprowadzenie ewaluacji / weryfikacja przez 
Radę ds. Kontroli Regulacyjnej 
Wiodąca dyrekcja generalna przeprowadza ewaluację ze wsparciem 
grupy międzyresortowej, z którą omawia i monitoruje postępy, 
w tym rezultaty prac wykonawców. 
Strategia konsultacji jest rozwijana i realizowana. Rozpoczyna się 
12-tygodniowy okres konsultacji publicznych.
Dokument SWD i inne odnośne dokumenty należy przedłożyć 
Radzie ds. Kontroli Regulacyjnej co najmniej cztery tygodnie przed 
zaplanowanym spotkaniem. 
Rada ds. Kontroli Regulacyjnej przekazuje wiodącej dyrekcji 
generalnej listę kontrolną dotyczącą jakości kilka dni przed 
planowanym spotkaniem, aby umożliwić jej przygotowanie się do 
rozmowy i zaplanowanie jej przebiegu.
Odbywa się spotkanie Rady ds. Kontroli Regulacyjnej ze służbami 
Komisji. 
Rada ds. Kontroli Regulacyjnej może wydać opinię pozytywną lub 
negatywną.

Dokument roboczy służb Komisji
Najważniejszym rezultatem procesu ewaluacji jest dokument 
roboczy służb Komisji (SWD) z towarzyszącym mu streszczeniem.

Dokument ten (i ewentualne streszczenie) opracowuje wiodąca 
dyrekcja generalna w porozumieniu z grupą międzyresortową.

Dokument SWD powinien liczyć około 50–60 stron i stanowić 
odrębną publikację (do zrozumienia jego treści nie trzeba 
zapoznawać się z materiałami pomocniczymi).

We wnioskach z ewaluacji należy precyzyjnie sformułować 
konkluzje, dzięki czemu wniosą one wkład w prace nad 
przyszłymi zmianami przedmiotowej polityki.

Publikacja i działania następcze 
Wiodąca dyrekcja generalna określa, jakie są odpowiednie 
działania następcze, które należy podjąć, i uwzględnia 
je w cyklu procesu decyzyjnego.

Wiodąca dyrekcja generalna powinna poinformować 
o ustaleniach z ewaluacji w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby 
różnych odbiorców. Powinna przedstawić ustalenia z ewaluacji 
w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności i uwzględnić 
odpowiednie działania następcze w przyszłych pracach, 
np. ująć je w rocznym planie zarządzania.

Wiodąca dyrekcja generalna publikuje plan działania, 
dokument SWD oraz – w stosownych przypadkach –
specyfikację techniczną, powiązane rezultaty końcowe i opinię 
Rady ds. Kontroli Regulacyjnej.
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Wkład 
zainteresowanych 

stron

Wdrożenie i stosowanie prawa 
UE
– kluczowe etapy, wymogi
i kontrola jakości

Wdrażanie prawa UE w praktyce ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
rezultatów dla obywateli oraz ochrony ich 
praw i swobód. Państwa członkowskie muszą 
wypełniać swoje zobowiązania wynikające 
z przepisów UE, w tym włączyć odpowiednie 
akty prawne UE do prawa krajowego 
(„wdrożenie”), a także stosować je w ramach 
swojej jurysdykcji („stosowanie”). Komisja 
sprawdza, czy państwa członkowskie zgłosiły 
krajowe środki wykonawcze w wyznaczonym 
terminie („notyfikacja”), w pełni 
transponowały przepisy dyrektywy do prawa 
krajowego („transpozycja”) i prawidłowo 
odzwierciedliły w przepisach krajowych 
wszystkie przepisy dyrektywy („zgodność”).

Transpozycja prawa UE
Państwa członkowskie mogą wybrać formę i metody transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, ale przepisy 
dyrektywy są wiążące, jeśli chodzi o rezultat, jaki należy osiągnąć, i termin dokonania transpozycji.
Do wniosku ustawodawczego Komisji może być dołączony plan wdrożenia, w którym określa się wyzwania stojące przed 
państwami członkowskimi, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, zapewnienie zgodności z przepisami i terminy. 
W planie tym przedstawiony jest także wykaz działań wspierających Komisji. 
Gdy państwa członkowskie przekazują Komisji powiadomienie o krajowych środkach wykonawczych, są zobowiązane 
– w uzasadnionych przypadkach – do złożenia dokumentów, w których wyjaśniają, w jaki sposób dyrektywa została 
transponowana do krajowego porządku prawnego. 
Komisja przeprowadza kontrole transpozycji w celu dopilnowania, aby krajowe środki wykonawcze, o których 
powiadomiło Komisję państwo członkowskie, obejmowały wszystkie zobowiązania zawarte w każdym pojedynczym 
artykule i ustępie dyrektywy, a także w stosownych przypadkach – w załącznikach.
Ponadto Komisja przeprowadza kontrole zgodności, aby sprawdzić zgodność krajowych środków wykonawczych 
z przepisami dyrektywy lub wynikającymi z niej zobowiązaniami, w tym zgodność definicji. 

Wdrożenie 
prawa UE
Wdrożenie prawa UE 
oznacza procedurę, 
w ramach której 
prawo UE jest 
stosowane na 
szczeblu krajowym 
lub regionalnym.

Monitorowanie stosowania prawa UE 
Art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że Komisja Europejska stoi na straży traktatów UE. Jej zadaniem 
jest zatem monitorowanie stosowania prawa pierwotnego i wtórnego UE oraz dbanie o to, aby było ono 
stosowane jednolicie w całej Unii. Gromadzi ona informacje do celów monitorowania zgodności w państwach 
członkowskich.
Tabela wyników rynku wewnętrznego służy do ukazania obywatelom i przedsiębiorcom, jak w praktyce 
zarządzany jest jednolity rynek. Mogą oni znaleźć w niej informacje na temat wyników państw członkowskich, 
a także osiągnięte rezultaty, otrzymane informacje zwrotne i wyciągnięte wnioski, które będą podstawą do 
działań w przyszłości.
Publikowane przez Komisję sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE to sprawozdanie wysokiego 
szczebla zawierające dwa załączniki, w których przedstawione są szczegółowe informacje i wykresy dotyczące 
każdego z państw członkowskich i każdego z odnośnych obszarów polityki.

Egzekwowanie prawa UE
W przypadku wszczęcia oficjalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Komisja wysyła do 
państwa członkowskiego wezwanie do usunięcia uchybienia zgodnie z art. 258 TFUE, zwracając się o wyjaśnienia w określonym 
terminie.
Jeżeli państwo członkowskie nie odpowie w sposób zadowalający, Komisja wydaje uzasadnioną opinię, w której zwraca się do państwa
członkowskiego o zastosowanie się do niej w określonym terminie.
Jeżeli państwo członkowskie nie zastosuje się do uzasadnionej opinii, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do TSUE 
na podstawie art. 258 TFUE. Za brak zgłoszenia środków transponujących Komisja może zaproponować na tym etapie kary pieniężne 
zgodnie z art. 260 ust. 3 TFUE.
Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzi, że państwo członkowskie naruszyło zobowiązania wynikające z prawa UE, 
nakazuje temu państwu podjęcie niezbędnych działań w celu zapewnienia zgodności, a Komisja sprawdza, czy państwo członkowskie
zastosowało się do wyroku TSUE.
Jeżeli państwo członkowskie nie podejmie niezbędnych kroków w celu zapewnienia zgodności, Komisja może kontynuować 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom na podstawie art. 260 ust. 2 TFUE, wysyłając do państwa członkowskiego 
wezwanie do usunięcia uchybienia i ponownie kierując sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W takich przypadkach
Komisja może zaproponować, a TSUE może nałożyć kary finansowe w formie ryczałtu lub kary pieniężnej naliczanej dziennie bądź przez 
inny określony czas.
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Załącznik II – Opinie kluczowych zainteresowanych stron na 
temat różnych narzędzi lepszego stanowienia 
prawa 

W poniższej tabeli przedstawiono skonsolidowane opinie Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów na temat tego, jak różne narzędzia 
lepszego stanowienia prawa sprawdzają się w praktyce i przyczyniają się do osiągnięcia 
celów lepszego stanowienia prawa UE. Nie przedstawiono odpowiedzi Parlamentu 
Europejskiego, gdyż zostały one przekazane w innym formacie. Rada nie przyjęła 
zaproszenia do udziału w konsultacjach. 

 
Bardzo wysoki 

stopień 
zadowolenia 

Wysoki 
stopień 

zadowolenia 

Trudno 
powiedzieć 

Niski stopień 
zadowolenia 

Bardzo niski 
stopień 

zadowolenia 

Rozpoczęcie procesu kształtowania polityki 

Planowanie inicjatyw 
ustawodawczych i zatwierdzenie 
strategiczne 

   X  

Możliwość przekazania informacji 
zwrotnych (na temat planów 
działania i wstępnych ocen 
skutków) 

  X   

Konsultacje z zainteresowanymi 
stronami (konsultacje publiczne)   X  

Udział obywateli w procesie 
kształtowania prawa – portal 
„Wyraź swoją opinię” 

 X   

Lepsze narzędzia – lepsza polityka 

Oceny skutków   X  

Ewaluacje  X    

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej  X    

Zasady pomocniczości 
i proporcjonalności   X   

Transpozycja i wdrażanie prawa 
UE w państwach członkowskich   X   

Zapewnienie adekwatności zbioru obowiązujących aktów prawnych w stosunku do zamierzonych celów 

Program REFIT    X   

Platforma REFIT    X  
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Lepsze stanowienie prawa jako wspólne zadanie 

Porozumienie 
międzyinstytucjonalne w sprawie 
lepszego stanowienia prawa 

  X   

Monitorowanie stosowania 
prawa UE   X   

Uwaga: Ostateczna odpowiedź w każdej kategorii została uzyskana na podstawie przesłanych opinii 
(wyciągnięto średnią arytmetyczną na pięciopunktowej skali); w obliczeniach nie uwzględniono 
przypadków, w których nie udzielono odpowiedzi.  
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Załącznik III – Eksperci, z którymi przeprowadzono konsultacje 
w sprawie niniejszego przeglądu 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Organizacja 

Christiane Arndt-Bascle  Kierownik programu w Dyrekcji 
Zarządzania Publicznego 

OECD 
Benjamin Gerloff Analityk w Dyrekcji Zarządzania 

Publicznego 

Leila Kostiainen 

Przewodnicząca Fińskiej Rady 
ds. Oceny Skutków Regulacji 
Prawnych oraz przewodnicząca 
RegWatchEurope 

Fińska Rada ds. Oceny 
Skutków Regulacji Prawnych 
oraz RegWatchEurope 

Wim Marneffe 

Profesor nadzwyczajny na 
Wydziale Ekonomii Biznesu 
oraz kierownik zespołu 
badawczego „Ekonomia 
i polityka publiczna” 

Uniwersytet w Hasselt  

Dimiter Toshkov 

Profesor nadzwyczajny 
w Instytucie Administracji 
Publicznej na Wydziale 
Zarządzania i Spraw 
Światowych 

Uniwersytet w Lejdzie  
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Załącznik IV – Wnioski ustawodawcze, akty ustawodawcze 
przyjęte, uchylone i już nieobowiązujące 

Rok  
(*) Wnioski ustawodawcze Komisji  

Wnioski 
ustawodawc
ze wycofane 

przez 
Komisję 

Przyjęte akty ustawodawcze 
Uchylone akty ustawodawcze i akty 
ustawodawcze, które utraciły moc 

obowiązującą 
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1999 36 175 211 0 28 195 223 2 335 337 -114 

2000 84 204 288 11 55 204 259 7 249 256 3 

2001 70 155 225 6 57 170 227 2 201 203 24 

2002 65 176 241 12 72 162 234 8 187 195 39 

2003 94 177 271 3 79 185 264 9 118 127 137 

2004 65 187 252 119 78 206 284 7 132 139 145 

2005 71 146 217 3 45 128 173 3 240 243 -70 

2006 101 212 313 33 83 200 283 26 227 253 30 

2007 91 142 233 4 40 140 180 7 168 175 5 

2008 110 149 259 15 100 159 259 10 278 288 -29 

2009 56 94 150 11 138 124 262 50 309 359 -97 

2010 98 10 108 20 49 27 76 35 148 183 -107 

2011 157 20 177 14 71 40 111 17 166 183 -72 

2012 84 7 91 12 63 35 98 18 68 86 12 

2013 119 9 128 7 102 27 129 82 129 211 -82 

2014 68 1 69 48 134 62 196 32 72 104 92 

2015 48 4 52 47 56 67 123 60 134 194 -71 

2016 108 20 128 6 69 53 122 45 115 160 -38 

2017 75 8 83 8 66 65 131 20 25 45 86 

2018 128 18 146 10 67 79 146 40 39 79 67 

2019 
(**) 16 3 19 6 97 31 128 28 65 93 35 

Łącznie 1 744 1 917 3 661 395 1 549 2 359 3 908 508 3 405 3 913 -5 
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* 1 stycznia – 31 grudnia. 
** 1 stycznia – 18 września.  
(1) Z wyłączeniem sprostowań i zmienionych wniosków. Uwzględniono wnioski dotyczące aktów wykonawczych Rady. Nie uwzględniono natomiast 

wniosków, które nie zawierały metadanych pozwalających określić rodzaj procedury. 
(2) Z wyłączeniem sprostowań i zmienionych wniosków. Nie uwzględniono aktów ustawodawczych objętych procedurą nieustawodawczą i zwykłą 

procedurą ustawodawczą (COD). Uwzględniono wnioski dotyczące aktów wykonawczych Rady. 
(3) Z wyłączeniem sprostowań i zmienionych wniosków. Nie uwzględniono aktów ustawodawczych objętych procedurą nieustawodawczą. 
(4) Z wyłączeniem sprostowań. 
(5) Z wyłączeniem sprostowań. Nie uwzględniono aktów ustawodawczych objętych procedurą nieustawodawczą i zwykłą procedurą ustawodawczą 

(COD). Uwzględniono rozporządzenia i dyrektywy Rady (w tym rozporządzenia wykonawcze). 
(6) Z wyłączeniem sprostowań. 
(7) Z wyłączeniem sprostowań. Uwzględniono rozporządzenia i dyrektywy Rady (w tym rozporządzenia wykonawcze). Nie uwzględniono aktów 

ustawodawczych objętych procedurą nieustawodawczą.  

Źródło: Urząd Publikacji. 
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Załącznik V – Przyjęte akty prawne w podziale na lata i obszary 
polityki 

 
Uwaga: Dane obejmują dyrektywy, rozporządzenia i decyzje przyjęte w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, specjalnej 

procedury ustawodawczej i procedury nieustawodawczej. Uwzględniono sprostowania i zmienione akty prawne, a także 
akty wykonawcze i delegowane. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych z portalu EUR-Lex w oparciu o prezentację internetową Dimitra 
Toshkova „Legislative Productivity of the EU, 2004-2019” (2019), dostępną pod adresem: 
http://dimiter.eu/Visualizations_files/Eurlex2019.html.  

Łączna liczba aktów ustawodawczych przyjętych 
w danym roku

Polityka regionalna i podatkowa 

Inne (wolność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo,
Europa obywateli, nauka, informacja,
edukacja i kultura)

Polityka transportowa i energetyczna

Polityka przemysłowa i rynek wewnętrzny

Sprawy ogólne,
finansowe i instytucjonalne

Rybołówstwo

Ochrona środowiska,
konsumentów i zdrowia

Polityka konkurencji, przedsiębiorstwa
oraz swobodny przepływ towarów, kapitału,
usług i pracowników

Stosunki zewnętrzne oraz wspólna polityka
zagraniczna i bezpieczeństwa 

Rolnictwo

Nie określono kategorii na portalu EUR-lex
(dotyczy głównie aktów prawnych związanych
z przywozem i wywozem produktów rolnych)
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Wykaz akronimów 
EPRS – Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego 

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

PE – Parlament Europejski 

REFIT – program sprawności i wydajności regulacyjnej 

RSB – Rada ds. Kontroli Regulacyjnej 
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Glosariusz 
Akt delegowany – akt o charakterze nieustawodawczym przyjęty przez Komisję – 
z wykorzystaniem uprawnień przekazanych jej na mocy aktu ustawodawczego – który 
uzupełnia lub zmienia niektóre inne niż istotne elementy aktu ustawodawczego. 

Akt wykonawczy – akt prawnie wiążący, w którym określone są środki, warunki 
i procedury mające zapewnić, by prawo unijne było stosowane jednolicie we 
wszystkich państwach członkowskich. 

Dokument roboczy służb Komisji – niewiążący dokument, w którym służby Komisji 
przedstawiają swoje stanowisko w określonej kwestii dotyczącej danej polityki 
(dokument SWD). 

Ewaluacja – ocena przeprowadzana w oparciu o dowody przez Komisję lub w jej 
imieniu, mająca na celu określenie, w jakim stopniu działania unijne były wydajne, 
skuteczne i adekwatne do potrzeb oraz na ile wnosiły unijną wartość dodaną. 

Ewaluacja ex ante – ewaluacje ex ante wykorzystywane przy przygotowaniu 
programów i działań opierają się na dowodach dotyczących wyników osiągniętych 
w ramach powiązanych programów lub działań. W ewaluacjach tych wskazuje się 
i analizuje kwestie, które wymagają uwagi, wartość dodaną zaangażowania Unii, cele, 
spodziewane skutki różnych wariantów oraz zasady monitorowania i ewaluacji. 
W przypadku szeroko zakrojonych programów lub działań, co do których oczekuje się, 
że będą miały znaczące skutki gospodarcze, środowiskowe lub społeczne, ewaluacja 
ex ante może przybrać formę oceny skutków. 

Konsultacje – proces gromadzenia danych, informacji zwrotnych, rad lub dowodów od 
innych podmiotów, ekspertów bądź zainteresowanych stron. 

Konsultacje między służbami – procedura, w ramach której jedna z dyrekcji 
generalnych Komisji oficjalnie zwraca się o zaopiniowanie wniosku ustawodawczego 
lub jego projektu do innych właściwych dyrekcji generalnych. 

Lepsze stanowienie prawa – zbiór zasad opracowywania strategii politycznych i aktów 
prawnych UE w przejrzysty sposób i w oparciu o dowody, z udziałem obywateli 
i zainteresowanych stron, obejmujący cały cykl polityki począwszy od projektu po 
realizację, a także ewaluację i ewentualny przegląd. 
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Nadmiernie rygorystyczne wdrażanie – praktyka polegająca na tym, że w ramach 
transpozycji dyrektywy unijnej rządy krajowe ustanawiają przepisy lub wymogi 
regulacyjne, które wykraczają poza regulacje konieczne do spełnienia wymogów danej 
dyrektywy. 

Ocena adekwatności – gruntowna ewaluacja grupy działań powiązanych ze sobą 
w określony sposób (zazwyczaj za sprawą wspólnego zestawu celów), która służy 
zidentyfikowaniu i ujęciu w sposób ilościowy ewentualnej synergii lub braku 
efektywności w ramach tych działań, a także ich skumulowanego oddziaływania pod 
względem kosztów i korzyści. 

Ocena skutków – szczegółowa analiza danego problemu, w tym przyczyn leżących 
u jego podstaw, ewentualnej potrzeby podjęcia działań przez UE, jak również zalet 
i wad potencjalnych rozwiązań. 

Ocena skutków regulacji – definiowana przez OECD jako systematyczny proces 
określania i kwantyfikowania korzyści i kosztów, będących prawdopodobnym efektem 
wprowadzenia określonych rozwiązań regulacyjnych lub nieregulacyjnych w przypadku 
analizowanej polityki. 

Plan działania – plan projektu, w którym wskazuje się etapy konieczne do osiągnięcia 
określonego celu. 

Posiedzenia trójstronne – rozmowy na temat wniosków ustawodawczych, w których 
uczestniczą przedstawiciele Parlamentu, Rady i Komisji. 

Przegląd ex post – narzędzie polityki wykorzystywane do opracowania dokumentu lub 
zestawu dokumentów prezentujących retrospektywną analizę jednego lub wszystkich 
aspektów interwencji regulacyjnej UE (jednego lub kilku aktów ustawodawczych), wraz 
z elementami oceniającymi lub bez takich elementów. 

REFIT – ustanowiony przez Komisję program sprawności i wydajności regulacyjnej 
polegający na przeglądzie obowiązującego prawodawstwa i środków, aby zapewnić, że 
oczekiwane rezultaty zostaną osiągnięte przy zachowaniu minimalnych kosztów 
i obciążeń regulacyjnych. 

Transpozycja – proces polegający na włączeniu dyrektyw unijnych do prawa krajowego 
przez państwa członkowskie. 

Wstępna ocena skutków – pierwszy opis problemu i wariantów strategicznych 
mogących stanowić jego rozwiązanie, któremu towarzyszy przegląd różnych 
planowanych etapów przygotowywania inicjatywy ustawodawczej, w tym wszelkich 
prac związanych z oceną skutków i konsultacji z zainteresowanymi stronami. 
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Zwykła procedura ustawodawcza – przyjęcie rozporządzenia, dyrektywy lub decyzji 
przez Parlament Europejski i Radę na wniosek Komisji Europejskiej. 
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Zespół kontrolny Trybunału 
Niniejszy przegląd został opracowany przez Izbę V – której przewodniczy członek 
Trybunału Tony Murphy – odpowiadającą za obszary wydatków dotyczące 
finansowania Unii i administrowania Unią. 

Przeglądem kierował Pietro Russo, członek Trybunału, a w prace zaangażowani byli: 
Chiara Cipriani, szefowa gabinetu; Benjamin Jakob, attaché; Alberto Gasperoni, 
kierownik; Michael Spang, koordynator zadania, a także kontrolerzy: Attila Horvay-
Kovacs i Tomasz Plebanowicz. Wsparcie w zakresie analizy danych zapewnił Zsolt 
Varga, wsparcie w zakresie wizualizacji – Alexandra-Elena Mazilu i Jesús Nieto Muñoz, 
a wsparcie językowe – Fiona Urquhart. 
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Przypisy 
1 Komisja Europejska, komunikat „Zmierzając ku pogłębionej kulturze konsultacji i dialogu – Zasady ogólne i 

minimalne standardy stosowane przez Komisję w trakcie konsultacji z zainteresowanymi stronami”, COM(2002) 
704 final, uzupełniony przez komunikat COM(2012) 746 oraz towarzyszący mu dokument SWD(2012) 422, a 
także COM(2014) 368. 

2 Komisja Europejska, Program UE – Lepsze wyniki dzięki lepszemu stanowieniu prawa COM(2015) 215. 
3 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją 

Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa, Dz.U. L 123 z 12.5.2016. 
4 Na przykład: wspólna deklaracja polityczna z dnia 27 października 2011 r. Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji dotycząca dokumentów wyjaśniających oraz porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 22 grudnia 
1998 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących jakości prawodawstwa wspólnotowego. 

5 Komisja Europejska, Prawo Unii: lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu, C(2016) 8600 final z 21.12.2016. 
6 Komisja Europejska, Lepsze stanowienie prawa: podsumowanie dotychczasowych osiągnięć i utrzymanie 

dalszego zaangażowania, 2019. 
7 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne nr 3/2010 pt. „Oceny oddziaływania w instytucjach 

Unii Europejskiej: czy wspierają one procesy decyzyjne?” (kontrola następcza w 2016 r.); sprawozdanie 
specjalne nr 16/2018 pt.„Przegląd ex post ustawodawstwa UE – system dobrze ugruntowany, lecz 
niekompletny”; przegląd pt.„Wdrażanie prawa UE w praktyce”; sprawozdanie specjalne nr 14/2019 pt. „»Wyraź 
swoją opinię!«– konsultacje publiczne Komisji angażują obywateli, ale nie spełniają oczekiwań pod względem 
działań informacyjnych”. 

8 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne nr 6/2015 pt.„Integralność unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji i jego wdrażanie” pkt 75; sprawozdanie specjalne nr 34/2016 pt. „Zwalczanie 
marnotrawienia żywności – szansa dla UE na poprawę efektywności gospodarowania zasobami w łańcuchu 
dostaw żywności”, pkt 45; sprawozdanie specjalne nr 10/2017 pt. „Unijne wsparcie dla młodych rolników 
powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń”, pkt 20; 
sprawozdanie specjalne nr 10/2018 pt.„System płatności podstawowej dla rolników”, pkt 34; sprawozdanie 
specjalne nr 24/2018 pt. „Wykorzystanie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacyjnych 
odnawialnych źródeł energii w projektach demonstracyjnych na skalę komercyjną w UE – w ostatnim 
dziesięcioleciu nie zostały osiągnięte zamierzone postępy”, pkt 58.  

9 OECD, OECD Regulatory Policy Outlook 2018, 2018. 
10 Europejski Trybunał Obrachunkowy, dokument analityczny pt.The Commission’s proposal for the 2021-2027 

Multiannual Financial Framework [Wniosek Komisji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027], 
2018. 

11 Komisja Europejska, Podsumowanie programu Komisji dotyczącego lepszego stanowienia prawa, 
SWD(2019)156, rozdział 7 „Wnioski”. 

12 Wskaźniki dotyczące polityki regulacyjnej i zarządzania służą do pomiaru poziomu wdrożenia praktyk z zakresu 
lepszego stanowienia prawa zalecanych przez OECD i państwa członkowskie tej organizacji; OECD Regulatory 
Policy Outlook 2018, 2018, rys. 2.6 i 2.7. 

13 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne nr 14/2019 pt.„»Wyraź swoją opinię!« – 
konsultacje publiczne Komisji angażują obywateli, ale nie spełniają oczekiwań pod względem działań 
informacyjnych”, pkt 113. 

14 Europejski Trybunał Obrachunkowy, sprawozdanie specjalne nr 14/2019 pt.„»Wyraź swoją opinię!« – 
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