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KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU 

REGIONÓW 

Program działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 r. 
 

Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy 

1. CHWILA PRÓBY DLA EUROPY 

W czasach kryzysu potrzeba aktywnej solidarności państw członkowskich i instytucji 
europejskich jest najsilniejsza. W takiej sytuacji jak obecna UE może zaoferować 
obywatelom Europy prawdziwą wartość dodaną. Trwający obecnie kryzys finansowy i 
osłabienie tempa wzrostu gospodarczego stanowi jedno z najtrudniejszych wyzwań, przed 
jakimi kiedykolwiek stanęła Europa. W tych okolicznościach Unia musiała już wykazać się 
szybkością działania, sprawnym podejmowaniem decyzji i solidarnością. Przede wszystkim 
Unia umiejętnie i z dużą dozą kreatywności stawiła czoła nagłemu kryzysowi zaufania na 
rynkach finansowych. Teraz Unia musi wykorzystać swe zdolności, aby zreformować sektor 
finansowy i złagodzić negatywne konsekwencje spowolnienia ekonomicznego na gospodarkę 
realną i na swoich obywateli. 

Chaos ekonomiczny przesłonił w 2008 r. inne stojące przed UE wyzwania. Wzrost cen 
żywności i energii w ciągu ostatniego roku wywarł podwójną presję na europejskie 
gospodarstwa domowe. Proces ratyfikacji traktatu lizbońskiego zatrzymał się z powodu 
negatywnego wyniku referendum w Irlandii. Konflikt w Gruzji wymagał od Europy 
odegrania głównej roli przy wypracowywaniu rozwiązania i dostarczaniu pomocy. UE 
pokazała swoją odporność w obliczu tych wyzwań. Udowodniła, że potrafi dostosowywać się 
do zmieniających się okoliczności i działać w zdecydowany i skoncentrowany sposób.  

Od początku swojego urzędowania aktualna Komisja Europejska starała się wykorzystywać 
dostępne narzędzia w jak najlepszy sposób. Komisja odgrywa różnorodne role w europejskim 
systemie instytucjonalnym: decyduje o kierunku prowadzonej polityki i zapewnia jej 
spójność, inicjuje wnioski legislacyjne, zarządza ważnymi politykami i programami, odgrywa 
rolę gwaranta przestrzegania unijnego prawa i zapewnia równość szans w Europie. Komisja 
podjęła szczególne wysiłki, aby współpracować na partnerskich zasadach z innymi ważnymi 
podmiotami kształtującymi i realizującymi prace UE: Parlamentem Europejskim, Radą, 
państwa członkowskimi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i obywatelami na 
wszystkim poziomach. Ważnym przykładem jest tutaj dialog z Parlamentem Europejskim i 
Radą na temat Rocznej Strategii Politycznej, który – podobnie jak propozycje parlamentów 
krajowych – dostarczył informacji i pomógł w przygotowaniu do opracowania niniejszego 
programu działalności. 

W 2008 r. instytucje UE udowodniły swoją gotowość i zdolność do dostosowania się do 
nowych okoliczności i zmieniających się harmonogramów działania. Elastyczność będzie bez 
wątpienia ważnym aspektem pracy Komisji w 2009 r. Jednocześnie w ubiegłych latach 
Komisja zapoczątkowała szereg istotnych długoterminowych inicjatyw politycznych 
dotyczących takich dziedzin jak energia, zmiany klimatu, migracje i polityka społeczna. W 
ostatnim roku swojego mandatu Komisja będzie koncentrowała się na zakończeniu 
rozpoczętych prac w bliskiej współpracy z Radą i Parlamentem. Komisja przyznała priorytet 
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osiąganiu konkretnych korzyści dla obywateli. Dlatego pragnie zagwarantować, że jej 
najważniejsze inicjatywy zamienią się w odpowiednie przepisy i zostaną wprowadzone w 
życie oraz jest zdecydowana ściśle współpracować z innymi instytucjami UE, aby osiągnąć 
ten cel.  

W trakcie swojej kadencji, Komisja usiłowała wyposażyć odpowiednio Unię Europejską, aby 
mogła ona skutecznie reagować na globalizację. Europa czerpie korzyści z istnienia otwartych 
społeczeństw i otwartych rynków, ale jedne i drugie potrzebują odpowiednich regulacji. UE 
jest dumna ze swojej tradycji wprowadzania regulacji ekonomicznych, społecznych i 
służących ochronie środowiska, które przynoszą wielkie korzyści jej obywatelom. Komisja 
pracuje nad opracowaniem wniosków wynikających z tych doświadczeń i wykorzystaniem 
ich do odpowiedniego kształtowania globalizacji, tak aby w jak największym stopniu 
skorzystać z szans przez nią oferowanych. Kryzys finansowy pokazał, że ze względu na 
globalizację jeszcze bardziej potrzebne są regulacje i koordynacja na poziomie globalnym. 
Komisja uważa, że jej inicjatywy zmierzające do realizacji strategii lizbońskiej na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, wprowadzanie odnowionej agendy społecznej we 
współczesnej Europie, zwalczania zmian klimatycznych i promowania bezpieczeństwa 
energetycznego oraz rozwiązania dotyczących całego kontynentu problemów, jak migracje i 
starzenie się społeczeństw, dobrze przysłużą się Unii. Wspólnie stanowią one praktyczny 
program działania na najbliższe dekady.  

W momencie rozpoczęcia urzędowania Komisja zaproponowała ambitny program służący 
zwiększeniu dobrobytu oraz poprawie bezpieczeństwa i sprawiedliwości społecznej w 
Europie. Mimo szeregu poważnych wyzwań, w ciągu ostatnich czterech lat wiele osiągnięto. 
Komisja aktywnie stała na straży najlepszych rozwiązań unijnych wprowadzonych w ciągu 
ostatnich pięćdziesięciu lat, oraz przedstawiała propozycje nowych inicjatyw, które pozwolą 
na dalszą realizację ambitnego programu. Wiosną 2009 r. Komisja opublikuje oświadczenie, 
przygotowane w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą, dotyczące 
dotychczasowych osiągnięć w budowie Unii Europejskiej XXI wieku. Rok 2009 jest jednak 
przede wszystkim rokiem wyborów europejskich: wybory do Parlamentu Europejskiego w 
czerwcu 2009 r. dadzą obywatelom w całej UE możliwość wyrażenia swojej opinii na temat 
tego, w jakim kierunku Unia powinna podążać w przyszłości. Program prac Komisji na 2009 
rok musi zagwarantować, że udzielimy odpowiedzi na wyzwania tego trudnego okresu i 
określimy plan działań UE na przyszłość. 

Zmiany budżetowe, które Komisja zaproponuje w przyszłym roku, będą stanowiły okazję, 
aby sięgnąć w przyszłość i ustalić w jaki sposób Unia Europejska może używać narzędzi 
budżetowych, aby jak najlepiej realizować nowoczesną politykę.  

Rok 2009 będzie rokiem ważnych rocznic – pięciolecia rozszerzenia z 2004 r. i 
dwudziestolecia upadku muru berlińskiego. Będzie to właściwy moment, aby uczcić sukces 
rozszerzenia, moment, w którym Unia Europejska może ponownie zademonstrować swoje 
centralne miejsce w budowie Europy pokoju, dobrobytu i solidarności. 

2. PRIORYTETY NA ROK 2009 

2.1. Wzrost gospodarczy i zatrudnienie 

Kryzys finansowy i spowolnienie gospodarcze jeszcze raz pokazały znaczenie UE, jeżeli 
chodzi o zapewnienie Europejczykom dobrobytu ekonomicznego i społecznego. Mimo że 
przyczyny kryzysu finansowego znajdują się głównie poza UE, jednolity rynek sprawił, że 
skoncentrowano się na wzajemnej zależności gospodarek europejskich i na potrzebie 
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przyjęcia wspólnego stanowiska i podjęcia skoordynowanych działań. Euro i Europejski Bank 
Centralny odegrały rolę ważnych biegunów stabilności w tym trudnym okresie, a dodatkowo 
wspierały je w tej roli wymogi Paktu Stabilności i Wzrostu.  

W miarę jak coraz większe obawy zaczął budzić negatywny wpływ spadku tempa wzrostu 
gospodarczego na zatrudnienie i przedsiębiorstwa, UE ponownie znalazła się centrum uwagi. 
Uznaje się, że działania mające na celu ograniczenie rozmiarów spowolnienia gospodarczego, 
zmniejszenie jego skutków dla mieszkańców Europy i pomoc dla europejskiej gospodarki w 
powrocie na ścieżkę zrównoważonego wzrostu powinny być podejmowane na szczeblu 
europejskim. 

Komisja odgrywa wiele różnych ról w życiu gospodarczym Unii Europejskiej. Jej rola w 
codziennych działaniach na rzecz zagwarantowania równości szans w ramach jednolitego 
rynku i utrzymania UE jako unii celnej gwarantuje podmiotom rynkowym i państwom 
członkowskim, że będą miały możliwość działania w warunkach sprawiedliwej konkurencji i 
że te same reguły będą stosowane do małych, jak i dużych państw członkowskich. Komisja 
jest odpowiedzialna za inicjowanie procesu prawodawczego, ale odgrywa także bardziej 
ogólną rolę koordynatora i uczciwego pośrednika, pomagając UE w realizacji współpracy. 
Rola ta miała duże znaczenie w momencie, gdy potrzebne były natychmiastowe działania, 
aby uporać się z kryzysem finansowym; Komisja zadbała o odpowiednie europejskie ramy, 
które wskazałyby kierunek państwom członkowskim przy opracowywaniu planów 
stabilizacyjnych, które byłyby kompatybilne z jednolitym rynkiem i z zasadami pomocy 
państwa oraz uwzględniałyby interesy wszystkich podmiotów. Komisja pozostanie aktywna i 
nadal będzie czujna w miarę jak postępują dalsze prace zmierzające do odbudowy zaufania na 
rynkach finansowych, a szczególną rolę odegra w opracowywaniu i promowaniu wspólnego 
europejskiego podejścia wobec przeciwdziałania chaosowi gospodarczemu na poziomie 
światowym. 

Następny etap to podjęcie praktycznych działań, aby odpowiednio przekształcić ramy 
regulacyjne w sektorze finansowym UE. Zadaniem Komisji jest także przedstawienie 
wniosków legislacyjnych dotyczących odpowiedniego systemu regulacji na potrzeby 
jednolitego rynku, w tym także w dziedzinie usług finansowych. Jesienią 2008 r. Komisja 
przyśpieszyła prace i przedstawiła szereg szczegółowych wniosków legislacyjnych 
dotyczących wymogów kapitałowych, gwarancji depozytowych i agencji ratingowych, jak 
również nowe reguły dotyczące księgowości. Jednym z głównych celów na 2009 r. powinno 
być utrzymanie dotychczasowego tempa reform i udzielenie pomocy Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, tak aby mogły one szybko przyjąć te środki, które są niezbędne do 
odbudowy zaufania wśród obywateli, inwestorów i przedsiębiorstw. 

Trwają przygotowania do drugiej fazy tych prac, ich realizacja rozpocznie się w 2009 r. 
Pakiet środków finansowych będzie rezultatem trwającego szeroko zakrojonego przeglądu, w 
ramach którego analizowana jest adekwatność przepisów, nadzór finansowy i przejrzystość 
wszystkich podmiotów w ramach systemu finansowego i wszystkich znaczących inwestorów 
rynkowych - w tym funduszy zabezpieczających i funduszy inwestujących na niepublicznym 
rynku kapitałowych – w celu wyeliminowania wszelkich wykrytych luk w przepisach. 
Przegląd dotyczył również będzie wynagrodzeń kadry zarządzającej i rynków instrumentów 
pochodnych. Wyciągnięte także zostaną wnioski z prac grupy eksperckiej wysokiego szczebla 
UE ds. nadzoru finansowego ustanowionej przez Komisję. Pierwsze rezultaty prac grupy będą 
gotowe na tyle wcześnie, aby Komisja mogła je przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie przed wiosennym posiedzeniem Rady Europejskiej. 

Ponieważ realna część gospodarki odczuwa negatywne konsekwencje kryzysu, Komisja 
przygotowuje strategię zmierzającą do ograniczenia wpływu kryzysu na wzrost gospodarczy, 
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wsparcia osób tracących pracę oraz poprawy kondycji gospodarki UE, tak aby była gotowa 
zareagować odpowiednio w momencie zmiany cyklu koniunkturalnego. Oznacza to 
konieczność wdrożenia wielu z najważniejszych celów lizbońskiej strategii na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia: zwiększenia swobody MŚP, tak aby mogły skoncentrować się 
na rozwijaniu swojej działalności, organizowaniu szkoleń (w tym ponownych szkoleń dla 
tych samych osób), aby promować umiejętności niezbędne w ramach gospodarki jutra, oraz 
na inwestowaniu w badania i rozwój. Oznacza to, że wsparcie dla przemysłu musi mieć 
przemyślany charakter i pomagać przedsiębiorstwom w zaspokajaniu ich długofalowych 
potrzeb, jak konieczność zwiększenia efektywności energetycznej i przestawienia się na 
innowacyjne czyste ekologicznie technologie. Oznacza to konieczność współpracy z 
państwami członkowskimi w celu przyśpieszenia realizacji programów polityki spójności w 
latach 2007-2013 w celu wsparcia inwestycji publicznych. Długoterminowe perspektywy 
wzrostu gospodarczego w Europie nadal zależą od racjonalnych finansów publicznych i 
otwartych rynków.  

W innych obszarach Komisja realizuje działania wynikające z przeglądu jednolitego rynku. 
Zrealizowanych zostanie wiele inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji konsumentów, 
usprawnienie odszkodowań, ułatwienie działalności przedsiębiorstw w ramach jednolitego 
rynku dzięki zmianie podejścia do opodatkowania i zmodernizowanie ram prawnych 
prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach monitorowania rynku przeanalizowane 
zostaną rynki detaliczne urządzeń elektrycznych i farmaceutyków w celu zidentyfikowania 
problemów w funkcjonowaniu tych sektorów i zagwarantowania, że korzyści z istnienia 
jednolitego rynku docierają do obywateli. Brak jednolitego europejskiego patentu o 
przystępnej cenie jest poważnym niedociągnięciem w ramach jednolitego rynku.  

W okresie problemów ekonomicznych i presji społecznej jeszcze bardziej istotne niż 
zazwyczaj jest realizowanie agendy społecznej na rzecz możliwości, dostępu i solidarności. 
Komisja będzie starała się odnowić strategię na rzecz młodzieży, aby lepiej reagować na 
problemy młodzieży – takie jak nieproporcjonalnie wysokie bezrobocie i przedwczesne 
kończenie edukacji. Ważnym elementem tych wysiłków mających na celu zapewnienie 
młodzieży odpowiednich możliwości jest inicjatywa „Nowe umiejętności na rzecz nowych 
miejsc pracy” wspierająca wchodzenie młodych ludzi na rynek pracy. Komisja podejmie 
także szczególne wysiłki, aby pomóc Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w dalszych 
pracach nad wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi zwalczania dyskryminacji, rad 
zakładowych oraz godzenia pracy z życiem rodzinnym. 

Europejski Rok Twórczości i Innowacji będzie służył podkreśleniu znaczenia pozyskiwania 
umiejętności i promowania innowacji w ramach strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia. Inicjatywa mająca na celu poprawę kontaktów pomiędzy uniwersytetami i 
przedsiębiorstwami wzmocni inne ważne ogniwo tego łańcucha. Wraz z funkcjonowaniem 
Europejskiego Instytutu Technologicznego uruchomiona zostanie pierwsza wspólnota wiedzy 
i innowacji.  

Dzięki strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia osiągnięto 
konsensus w sprawie wyposażenia Europy w środki, które pomogą jej sprostać wyzwaniom 
dotyczącym konkurencji i problemów społecznych w przyszłości oraz sprawić, aby 
gospodarka europejska opierała się na najważniejszych europejskich wartościach, takich jak 
sprawiedliwość społeczna i zrównoważony rozwój. Spowolnienie gospodarcze należy 
uwzględnić, ale nie powinno ono odwieźć UE od jej długoterminowego zadania: budowy 
konkurencyjnej, opartej na wiedzy zrównoważonej Europy. Wejście Słowacji do strefy euro 
będzie ważnym symbolem postępów euro na drodze do stania się ważnym czynnikiem 
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stabilności w ramach gospodarki światowej. Stanie się to w tym samym momencie, w którym 
przygotowana zostanie analiza pięciu lat wpływu rozszerzenia na gospodarkę UE. 

W ciągu 2009 r. Komisja będzie pracowała nad dostosowaniem strategii lizbońskiej do okresu 
po 2010 r. i w trakcie tych prac poważnym wyzwaniem będzie wyznaczenie odpowiedniej 
równowagi pomiędzy priorytetami długo- i krótkoterminowymi. Niezbędne jest zdecydowane 
zaangażowanie na rzecz reform strukturalnych, aby zwiększyć zaufanie obywateli i 
inwestorów w krótkiej perspektywie czasowej oraz poprawić odporność i dynamikę naszych 
gospodarek w dłuższej perspektywie czasowej.  

2.2. Zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój w Europie 
Rok 2009 będzie miał decydujące znaczenie dla wysiłków na rzecz zwalczania zmian 
klimatycznych. Konwencja ONZ ds. zmian klimatu w Kopenhadze będzie sprawdzianem woli 
politycznej na rzecz dokonania historycznych zmian: kulminacji działań mających na celu 
uzgodnienie skoku naprzód jeżeli chodzi o zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych od 2012 
r. 

Komisja pragnie, aby UE przodowała w podejmowaniu bardzo ambitnych zobowiązań. W 
wyniku przeprowadzonej debaty powstała zgoda co do osiągnięcia do 2020 r. trzech 
najważniejszych celów: zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenia 
udziału energii odnawialnej do 20% i poprawy efektywności energetycznej o 20%. Od 
wprowadzenia pakietu środków umożliwiających osiągnięcie tych celów zależy w dużej 
mierze wiarygodność Europy jako czynnika napędzającego globalne wysiłki na rzecz 
zwalczania zmian klimatycznych. Obecne problemy ekonomiczne w najmniejszym stopniu 
nie zmniejszyły konieczności realizacji w długiej perspektywie czasowej polityki mającej 
umieścić Europę w awangardzie, jeżeli chodzi o budowę niskoemisyjnej gospodarki: środki 
stymulujące popyt należy skierować na technologie ekologiczne i efektywność energetyczną. 
Kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie pełnej realizacji tych środków przed wyborami do 
Parlamentu Europejskiego. 

Środki te umożliwią UE objęcie przywództwa w negocjacjach toczonych pod auspicjami 
ONZ, które jednak nadal będą wymagały determinacji, wytrwałości i wyobraźni. Na początku 
2009 r. Komisja przedstawi wnioski legislacyjne dotyczące strategii, jaką UE powinna 
przyjąć, aby zagwarantować osiągnięcie ambitnego i szeroko zakrojonego globalnego 
porozumienia. 
Innym ważnym celem omawianego pakietu jest uczynienie europejskiego sektora 
energetycznego bezpiecznym, zrównoważonym i konkurencyjnym. Wzrost cen energii 
odnotowany w 2008 r. ponownie zwrócił uwagę na stopień narażenia Europy, jeżeli chodzi o 
zabezpieczenie dostaw energii, i palącą potrzebę promowania bezpieczeństwa 
energetycznego. W ramach strategicznego przeglądu energetycznego Komisji wypracowana 
zostanie ogólna strategia na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego, która powinna 
być jednym z najważniejszych elementów działań prowadzonych w 2009 r. Strategia ta 
będzie obejmować konkretne posunięcia na rzecz efektywności energetycznej poprzez 
realizowanie wspólnego celu, jakim jest budowa połączeń wzajemnych i efektywne 
zarządzanie zapasami, szczególnie w celu połączenia nowych państw członkowskich z 
europejską siecią przesyłową, oraz skoordynowane podejście do poprawy i dywersyfikacji 
dostaw pochodzących spoza Unii. Strategia podkreśla także znaczenie przyjęcia wniosków 
legislacyjnych dotyczących rynku wewnętrznego gazu i elektryczności, wprowadzenia 
nowych uregulowań w celu zwiększenia konkurencyjności i zapewnienia właściwych cen 
oraz zapewnienia współpracy krajowych podmiotów regulacyjnych.  
Zrównoważony rozwój znajduje się w centrum prowadzonej przez UE polityki. W 2009 r. 
przeanalizowana zostanie przyszłość strategii zrównoważonego rozwoju UE oraz w jaki 
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sposób można najefektywniej zrealizować jej cele. Jeżeli chodzi o konkretne inicjatywy, 
strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego przyczyni się do budowy zrównoważonego 
ekologicznie, zamożnego, dostępnego i bezpiecznego regionu. Polityka transportowa UE 
będzie stawała się coraz bardziej ekologiczna, a Komisja wyda komunikat w sprawie 
przyszłych scenariuszy rozwoju transportu w perspektywie 20 do 40 lat oraz zieloną księgę 
dotyczącą transeuropejskich sieci transportowych. Polityka ochrony środowiska, polityka 
rolna i polityka rybołówstwa zmierzają do zintegrowania systemów bieżącego zarządzania i 
kontroli dzięki długoterminowej wizji zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych 
Europy. W 2009 r. Komisja rozpocznie także konsultacje w sprawie reformy wspólnej 
polityki rybołówstwa w kontekście zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej, a 
bioróżnorodność będzie w tym kontekście ważnym zagadnieniem. W 2009 r. powinna się 
także odbyć „kontrola okresowa” WPR, obejmująca przesunięcie funduszy z płatności 
bezpośrednich do obszaru rozwojów wiejskich w celu sprostania nowym wyzwaniom, takim 
jak zmiany klimatyczne, energia odnawialna, zarządzanie wodą i bioróżnorodność. 

2.3. Europa bliższa obywatelom 

Obecna Komisja umieściła obywateli Europy w centrum europejskiego projektu za 
pośrednictwem polityk w obszarach bliskich obywatelom, takich jak prawa podstawowe i 
obywatelstwo, migracje, sprawiedliwość, bezpieczeństwo, ochrona konsumenta i ochrona 
zdrowia. 

Odpowiadając na silne oczekiwania ze strony obywateli UE, Komisja rozpocznie inicjatywy 
dotyczące wielu obszarów o bezpośrednim znaczeniu dla obywateli. Podjęte zostaną 
konkretne działania w celu wzmocnienia skutecznej ochrony konsumentów w całej Europie. 
Nadal monitorowane będzie bezpieczeństwo żywnościowe oraz zdrowie i dobrostan zwierząt, 
a Komisja będzie kontynuowała prace nad strategią ochrony zdrowia UE, aby pomóc 
państwom członkowskim w zapewnieniu jak najlepszej ochrony zdrowia publicznego. 
Komisja przeanalizuje szczególnie jaką rolę UE może odegrać w zmniejszaniu nierówności w 
dostępie do opieki zdrowotnej w Europie.  

W celu odpowiedniego przygotowania UE do przyszłych zmian w 2009 r. nadal będą trwały 
prace dotyczące zagadnień demograficznych, w ścisłej współpracy z prezydencją czeską i 
szwedzką: w trakcie wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej przedstawiona zostanie 
ocena dotycząca stopnia przygotowania UE do reagowania na zmiany demograficzne.  

W 2009 r. Komisja przedstawi wnioski legislacyjne dotyczące dalszego rozwoju UE jako 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Będą one stanowiły podstawę do 
dyskusji z państwami członkowskimi w celu przyjęcia programu, który ma być kontynuacją 
obecnego programu haskiego. 

Priorytetem będą dalsze działania na rzecz utworzenia wspólnej polityki imigracyjnej. W 
niedawno opublikowanym komunikacie „Wspólna polityka imigracyjna dla Europy: zasady, 
działania, narzędzia”1 Komisja zobowiązała się do realizacji serii celów i zasad w ramach 
partnerstwa z państwami członkowskimi i innymi instytucjami UE. Wspomniane cele i 
zasady będą stanowiły podstawę działań Komisji w 2009 r., w ramach których kwestię 
imigracji należy w pełni uwzględnić w innych, szerszych politykach UE na rzecz wzrostu 
gospodarczego, konkurencyjności i integracji społecznej. Pewną rolę musi odegrać także 
polityka w dziedzinie stosunków zewnętrznych, głównie poprzez promowanie wzmocnionych 

                                                 
1 COM(2008) 359 oraz SEC(2008) 2026. 
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partnerstw z krajami trzecimi w zakresie zarządzania migracjami oraz ściślejsze związanie jej 
z polityką na rzecz rozwoju i polityką handlową.  

W 2009 r. zacznie funkcjonować europejska sieć migracji, oraz będą miały miejsce pierwsze 
działania umożliwiające ukończenie do 2010 r. wspólnego europejskiego system azylowego, 
w tym utworzenie Europejskiego Urzędu Wsparcia ds. Polityki Azylowej. Komisja przykłada 
specjalną wagę do przyjęcia i realizacji niedawno przedstawionych wniosków legislacyjnych 
w dziedzinie migracji i azylu. Dążyć się będzie do budowy systemu zintegrowanego 
zarządzania granicami poprzez ściślejszą współpracę operacyjną i uruchomienie nowego 
mechanizmu oceny Schengen. W dziedzinie polityki powrotów promowana będzie 
praktyczna współpraca pomiędzy państwami członkowskimi oraz pomiędzy państwami 
członkowskimi a agencją FRONTEX.  

Obywatele przemieszczają się swobodnie w ramach UE, muszą więc mieć równy dostęp do 
sprawiedliwości i praworządności. Osoby łamiące prawo muszą być ścigane i stawiane przed 
sądem. W 2009 r. UE poczyni postępy na drodze do stania się prawdziwym obszarem 
sprawiedliwości dzięki inicjatywom służącym polepszeniu systemu wzajemnego uznawania 
w sprawach karnych i w sprawach cywilnych w takich obszarach, jak orzeczenia, prawa 
procesowe, dziedziczenie, testamenty. Aby poprawić bezpieczeństwo obywateli UE, Komisja 
przedstawi także szereg wniosków legislacyjnych w sprawie zwalczania nowych form 
przestępczości: skuteczniejszego zapobiegania molestowaniu dzieci i handlu nimi, 
wzmocnienia międzynarodowej współpracy mającej na celu zwalczanie ataków w sieciach 
komputerowych i zapobieganie im, oraz ograniczania ryzyka ataków terrorystycznych z 
wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej, atomowej i materiałów rozszczepialnych. 

2.4. Europa jako partner na arenie międzynarodowej 
W zglobalizowanym świecie wspomnianymi powyżej celami i wyzwaniami nie można 
zajmować się w oderwaniu od świata zewnętrznego. Należy zajmować się nimi i filtrować je 
poprzez zewnętrzną politykę UE, która zawsze łączy długookresowe podejście strategiczne z 
reagowaniem na bieżące potrzeby polityki zagranicznej. 

W 2009 r. Komisja nadal będzie budowała długoterminowe stosunki z najważniejszymi 
partnerami. Ubiegłoroczne wydarzenia dobitnie pokazały znaczenie budowy wspólnoty 
poglądów z USA w trudnym okresie wysokiej presji. Pokazały również wagę dobrych 
stosunków z Rosją dla obu stron oraz konieczność opracowania skutecznej polityki wobec 
tego kraju w takich dziedzinach, jak energia, migracje, handel i inwestycje. Kryzys finansowy 
ponownie podkreślił potrzebę pogłębienia stosunków Europy z najważniejszymi partnerami w 
Azji, jak Chiny, Indie i Japonia, jak również z innymi wschodzącymi gospodarkami, jak 
Brazylia. 

Kryzys gruziński latem 2008 r. pokazał dwa ważne aspekty działań zewnętrznych UE. Po 
pierwsze, pozwolił zauważyć, że Unia Europejska jest postrzegana jako pozytywna siła w 
zapobieganiu konfliktom i ich rozstrzyganiu, zdolna do pełnienia roli mediatora w najbardziej 
napiętych sytuacjach. Po drugie, wymagał od UE działania w sposób szybki i zdecydowany, 
nie tylko za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych, ale także jeżeli chodzi o dostarczenie 
potrzebującym niezbędnej pomocy.  

Dwa miesiące później kryzys finansowy ponownie skierował uwagę świata na fakt, że UE 
stała się jednym z najważniejszych graczy w sytuacji, gdy potrzebne jest naprawdę globalne 
podejście. Komisja nadal będzie odgrywać centralną rolę w miarę jak organizowane będą 
kolejne szczyty międzynarodowe, mające na celu zarówno przywrócenie zaufania do 
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międzynarodowego systemu finansowego i zastanowienie się na zreformowaniem sposobu 
zarządzania gospodarką globalną w długim okresie.  

Komisja poświęci szczególną uwagę następującym zagadnieniom: 

• Dalsza realizacja procesu rozszerzenia – szczególnie w związku z decydującą fazą 
negocjacji z Chorwacją. Trwać będą prace nad stworzeniem europejskiej perspektywy dla 
innych krajów Bałkanów Zachodnich, a negocjacje akcesyjne z Turcją będą kontynuowane 
zgodnie z tempem realizacji reform wewnętrznych w tym kraju. Komisja nadal będzie 
zwracać szczególną uwagę na gospodarczy i polityczny rozwój Kosowa.  

• Działania mające na celu rozwój procesu barcelońskiego (Unii dla Śródziemnomorza) i 
partnerstwa wschodniego są kolejnym wyrazem znaczenia efektywnych i szeroko 
zakrojonych stosunków z krajami sąsiedzkimi UE. Wyzwaniom takim jak problemy 
energetyczne, bezpieczeństwo, migracje i zmiany klimatyczne łatwiej będzie sprostać, jeśli 
zbudujemy odpowiednie stosunki z sąsiadami Europy. W ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa Komisja będzie opracowywała pomysły, które pomogą skierować UE w stronę 
właściwej równowagi pomiędzy intensywnymi stosunkami gospodarczymi i politycznymi 
z jej krajami sąsiedzkimi jako całością, a potrzebą odpowiedniego dostosowania 
stosunków z poszczególnymi regionami i poszczególnymi partnerami.  

• Nawiązanie efektywnego partnerstwa roboczego z nowym rządem w USA będzie miało 
duże znaczenie, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów globalnych takich jak zmiany 
klimatyczne, oraz promowanie bezpieczeństwa i stabilności oraz rozwijanie współpracy 
ekonomicznej i dotyczącej regulacji rynkowych. 

• Zakończenie realizacji dauhańskiej agendy rozwoju pozostanie jednym najważniejszych 
priorytetów, ponieważ jest to najlepszy sposób, aby otworzyć nowe rynki dla unijnych 
przedsiębiorstw, oraz wspierać na całym świecie rozwój i ograniczać protekcjonizm. 
Jednocześnie UE będzie nadal starała się czynić postępy w trwających dwustronnych 
negocjacjach handlowych i jeśli to możliwe prowadzić do ich zakończenia.  

• Umocnienie stosunków z krajami rozwijającymi się w oparciu o realizację milenijnych 
celów rozwoju oraz budowę sojuszy dotyczących kwestii, które często dotykają ich w 
najbardziej dotkliwy sposób, jak np. bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, zmiany 
klimatyczne i migracje. Komisja będzie nadal starała się uzupełniać istniejące stosunki z 
krajami rozwijającymi się. 

3. LEPSZE STANOWIENIE PRAWA – WYPEŁNIANIE OBIETNIC I ZMIANA KULTURY 
STANOWIENIA PRAWA 

Na tle kryzysu finansowego i sytuacji ekonomicznej konieczność stanowienia dobrego prawa 
w celu promowania konkurencyjności gospodarczej jest jeszcze ważniejsza niż kiedykolwiek 
wcześniej. Budowa prostszego i lepszego otoczenia prawnego, pozbawionego niepotrzebnych 
obciążeń administracyjnych, pozostanie ważnym elementem prac legislacyjnych Komisji w 
2009 r. Nacisk zostanie położony na poprawę jakości nowych wniosków legislacyjnych, 
uproszczenie istniejących przepisów i zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Powodzenie 
tych działań jak zawsze zależeć będzie od dobrej współpracy z innymi instytucjami i 
państwami członkowskimi. Unia zamierza pogłębiać dialog na tematy współpracy 



 

PL 10   PL 

regulacyjnej, konwergencji norm i równoważności zasad, prowadzony z najważniejszymi 
międzynarodowymi partnerami. 

Trzeci przegląd strategiczny na rzecz lepszego stanowienia prawa będzie zawierał informacje 
o trzech najważniejszych elementach programu lepszego stanowienia prawa: ocenach 
skutków, uproszczeniu przepisów i zmniejszeniu obciążeń administracyjnych. Pokazane 
zostanie, w jaki sposób Komisja wzmocni swój system ocen skutków, w tym np. poprzez 
zastosowanie poprawionych wytycznych i poprzez przegląd „Wspólnego podejścia do ocen 
skutków” z listopada 2005 r. Strategia na rzecz uproszczenia otoczenia prawnego zostanie 
poddana przeglądowi i zaktualizowana, podobnie jak program kodyfikacji. Równocześnie 
zbadany zostanie stan realizacji planu działania na rzecz zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych, ocenione zostaną także postępy w realizacji celu ich 25-procentowej 
redukcji do 2012 r. Na tej podstawie, korzystając z intensywnych prac wewnętrznych oraz 
sugestii Grupy Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń 
Administracyjnych, Komisja przedstawi wnioski legislacyjne zmierzające do osiągnięcia tego 
celu. 

Na początku mandatu obecnej Komisji w 2004 r., przeanalizowała ona oczekujące wnioski 
legislacyjne z punktu widzenia ich znaczenia dla realizacji celów politycznych oraz zgodności 
ze standardami lepszego stanowienia prawa i zdecydowała się wycofać dużą część z nich. 
Komisja zamierza zaproponować, aby następna Komisja postąpiła w ten sam sposób. Program 
działalności legislacyjnej i prac Komisji obejmuje dodatkowe oczekujące wnioski, które 
Komisja zamierza wycofać. 

Nadal będą trwały prace nad poprawą stosowania prawa wspólnotowego. Ocenie zostanie 
poddany nowy projekt pilotażowy, rozpoczęty w kwietniu 2008 r. i obejmujący Komisję oraz 
państwa członkowskie, dotyczący dostarczania informacji, rozwiązywania problemów i 
usuwania naruszeń prawa wspólnotowego.  

4. INFORMOWANIE O EUROPIE 
Spowolnienie ekonomiczne i niezakończenie procesu ratyfikacji traktatu lizbońskiego 
sprawiają, że informować powinno się głównie o konkretnych rezultatach działalności Unii 
Europejskiej, jak również o kwestiach szczególnie ważnych w życiu codziennym obywateli 
Unii. 

W 2009 r. po raz pierwszy priorytety międzyinstytucjonalne zostaną uzgodnione przez Radę, 
Parlament Europejski i Komisję na podstawie wspólnej deklaracji dotyczącej partnerskiego 
procesu informowania na temat Europy. Ze względu na potrzebę zmobilizowania 375 
milionów głosujących wybory do Parlamentu Europejskiego będą głównym 
międzyinstytucjonalnym priorytetem informacyjnym uzgodnionym przez trzy instytucje. 
Działalność informacyjna będzie skierowana szczególnie do osób, które w mniejszym stopniu 
angażują się w tematykę unijną, jak młodzież, kobiety i bezrobotni.  

Koordynacja działań z Parlamentem Europejskim i z państwami członkowskimi będzie także 
bardzo ważna przy informowaniu o postępach dotyczących pakietu w sprawie energii i zmian 
klimatycznych, ze względu na konferencję w Kopenhadze w grudniu 2009 r., jak również ze 
względu na 20. rocznicę przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. W 
ramach tych obchodów Komisja skupi się na 20. rocznicy upadku muru berlińskiego/żelaznej 
kurtyny, jak również 5. rocznicy rozszerzenia z 2004 r. Obchody służyć mają podkreśleniu 
wspólnych wartości, takich jak demokracja, wolność i solidarność, oraz związków pomiędzy 
Europejczykami.  
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Ponadto w miarę jak UE dąży do rozwiązania kryzysu finansowego i jego skutków dla całej 
gospodarki, ważnym priorytetem dla wszystkich trzech instytucji będzie informowanie o 
partnerskim podejściu na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i 
solidarności. 

Dodatkowe priorytety informacyjne Komisji skupiać się będą na wyjaśnianiu, jaką wartość 
dodaną może zaoferować UE w dziedzinach, które są przedmiotem szczególnej troski 
obywateli: ogólnopojętym bezpieczeństwie i potrzebie wzmocnienia roli Europy w świecie.  

Międzyinstytucjonalne priorytety informacyjne przewidziane na 2009 r. 

• Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. 

• Energia i zmiany klimatyczne 

• 20. rocznica przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej  

• Wspieranie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i solidarności 

Inne priorytety informacyjne przewidziane na 2009 r. 

• Przyszłość Europy dla obywateli 

• Europa w świecie  

Ponieważ rok 2009 będzie Europejskim Rokiem Twórczości i Innowacji, szczególna uwaga 
zostanie poświęcona tytułowym zagadnieniom w kontekście priorytetu informacyjnego 
„wspieranie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i solidarności”. 
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ZAŁĄCZNIK 1 – Wykaz inicjatyw strategicznych i priorytetowych 

INICJATYWY STRATEGICZNE 

Tytuł Rodzaj wniosku 
lub aktu 

Opis zakresu i celów 

Strategia lizbońska na rzecz 
wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia  

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/
komunikat Komisji 

W komunikacie omówiony zostanie obecny etap wdrażania reform w poszczególnych 
państwach członkowskich oraz w całej UE. Komunikat zawierać będzie propozycje zmian 
strategii po roku 2010.  

Europejski plan ożywienia 
gospodarczego 

Środki legislacyjne 
i 
pozalegislacyjne/do 
ostatecznego 
opracowania 

Komisja wprowadzi w życie środki określone w pakiecie z listopada 2008 r. dotyczącym 
strategii lizbońskiej, uwzględniając konkluzje z wiosennego posiedzenia Rady Europejskiej. 
Szczególna uwaga poświęcona zostanie środkom ukierunkowanym na łagodzenie skutków 
kryzysu dla całej gospodarki. 

Przyszły pakiet dotyczący 
rynków finansowych 

Środki 
legislacyjne/do 
ostatecznego 
opracowania 

Pakiet środków finansowych powstanie w wyniku trwającego szeroko zakrojonego 
przeglądu, w ramach którego analizowana jest adekwatność przepisów, nadzór finansowy i 
przejrzystość wszystkich podmiotów w ramach systemu finansowego i wszystkich 
znaczących inwestorów rynkowych - w tym funduszy zabezpieczających i funduszy 
inwestujących na niepublicznym rynku kapitałowych – w celu wyeliminowania wszelkich 
wykrytych luk w przepisach. Będzie on również dotyczył wynagrodzeń kadry zarządzającej 
i rynków instrumentów pochodnych. Odpowiednio uwzględni rezolucje Parlamentu 
Europejskiego w tej dziedzinie. 

Nadzór rynków finansowych 
UE 

Środki 
legislacyjne/do 
ostatecznego 
opracowania 

Środki te stanowić będą odpowiedź Komisji na zalecenia grupy de Larosièrego dotyczące 
nadzoru rynków finansowych UE. 
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Pakiet w sprawie lepszych 
uregulowań prawnych: 

a) komunikat dotyczący 
rozmiaru obciążeń 
administracyjnych, określający 
wysokość ich docelowej 
redukcji w poszczególnych 
sektorach 

b) trzecie sprawozdanie w 
sprawie strategii uproszczenia 
przepisów 

 

a) Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/
komunikat Komisji  

 

b) Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/
dokument roboczy 
Komisji  

Trzeci przegląd strategiczny na rzecz lepszego stanowienia prawa będzie zawierał 
informacje o trzech najważniejszych elementach programu lepszego stanowienia prawa: 
ocenach skutków, uproszczeniu przepisów i zmniejszeniu obciążeń administracyjnych. 
Dążyć on będzie do wzmocnienia systemu oceny skutków. Strategia na rzecz uproszczenia 
otoczenia prawnego zostanie poddana przeglądowi i zaktualizowana, podobnie jak program 
kodyfikacji. Równocześnie zbadany zostanie stan realizacji planu działania na rzecz 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych, ocenione zostaną także postępy w realizacji celu 
dotyczącego ich 25-procentowej redukcji do 2012 r. Komisja zgłosi kolejne wnioski 
legislacyjne zmierzające do zmniejszenia obciążeń administracyjnych. 

Komunikat w sprawie pozycji 
UE w trakcie przygotowań do 
15. konferencji NZ dotyczącej 
zmian klimatu, która odbędzie 
się w Kopenhadze  

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/
komunikat Komisji 

Komunikat ten dokładniej nakreśli drogę do osiągnięcia celu UE zakładającego 
ograniczenie średniego wzrostu temperatury globalnej do 2°C w porównaniu z poziomami 
sprzed okresu uprzemysłowienia oraz przedstawi opinię UE na temat różnych możliwości, 
w tym inwestycyjnych i finansowych, włączenia wszystkich państw do dalszych działań 
mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Kompleksowo przedstawi on 
stanowisko UE w obliczu zbliżającej się konferencji NZ dotyczącej zmian klimatu, która 
odbędzie się w Kopenhadze w listopadzie 2009 r. 

Strategia UE dla regionu 
Morza Bałtyckiego 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/
komunikat Komisji 

W związku z wezwaniem sformułowanym przez Radę Europejską Komisja przedstawi 
kompleksową strategię dla regionu Morza Bałtyckiego. 

Komunikat w sprawie 
programu sztokholmskiego w 
dziedzinie wolności, 
bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/
komunikat Komisji 

Inicjatywa ta obejmuje wspólne priorytety i cele dotyczące przyszłego przekształcenia UE 
w obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Komunikat określi działania oraz 
przedstawi harmonogram inicjatyw na poziomie UE, które umożliwią jak najskuteczniejsze 
osiągnięcie tych celów. Powstanie ona w oparciu o najważniejsze dokumenty w tej 
dziedzinie, tj. Europejski pakt o imigracji i azylu, komunikat z dnia 17 czerwca 2008 r. w 
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 sprawie imigracji i azylu, komunikat w sprawie e-sprawiedliwości oraz plan działań UE w 
zakresie narkotyków. 

Strategia rozszerzenia oraz 
trudności związane z 
rozszerzeniem 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/
komunikat Komisji 

W 2009 r. Komisja podejmie działania w celu wprowadzenia w życie nowego porozumienia 
w sprawie rozszerzenia, w tym zgodnie z wezwaniem Rady działania przyspieszające proces 
stabilizacji i stowarzyszenia z państwami Zachodnich Bałkanów. 

Pakiet dotyczący europejskiej 
polityki sąsiedztwa  

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/
komunikat Komisji 

Pakiet ten składać się będzie z komunikatu o charakterze ogólnym oraz 12 planów działania. 

Przegląd budżetu Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/
komunikat Komisji 

Celem przeglądu jest określenie, jakie reformy są potrzebne dla zoptymalizowania udziału 
Europy w procesie przeciwdziałania problemom nadchodzącego dziesięciolecia, w oparciu 
o zasadę wartości dodanej działań realizowanych w ramach wspólnego interesu oraz o 
zasadę skuteczności wydatkowania, a także wskazanie sposobów ich finansowania. Analiza 
ta stanowić będzie ważny wkład w opracowanie wniosków legislacyjnych dotyczących 
nowych wieloletnich ram finansowych, które mają zostać przedstawione przez kolejną 
Komisję. 

(12 inicjatyw) 
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INICJATYWY PRIORYTETOWE 

Tytuł Rodzaj wniosku lub 
aktu 

Opis zakresu i celów 

Zmniejszenie obciążeń 
związanych z rachunkowością w 
odniesieniu do małych 
przedsiębiorstw 

Działanie 
legislacyjne/dyrektyw
a 

Podstawa prawna: art. 
95 Traktatu WE 

Wniosek ten ma na celu zniesienie obciążeń administracyjnych związanych z rachunkowością 
w odniesieniu do małych przedsiębiorstw, w tym wprowadzenie zwolnień w odniesieniu do 
najmniejszych przedsiębiorstw. 

Zalecenie w sprawie partnerstw 
w realizacji jednolitego rynku 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ 
Zalecenie 

Inicjatywa ta jest wynikiem opublikowanego w listopadzie 2007 r. komunikatu w sprawie 
przeglądu jednolitego rynku. Jej głównym celem jest wskazanie „dobrych praktyk” oraz 
określenie zalecanych działań, jakie państwa członkowskie oraz Komisja mają podjąć w 
odniesieniu do różnych, leżących w odpowiedzialności państw członkowskich, aspektów 
związanych z transpozycją, wdrażaniem i stosowaniem zasad jednolitego rynku. Zalecane 
działania oraz „dobre praktyki” określane są w sposób oddolny, przy bliskiej współpracy 
państw członkowskich. 

Komunikat w sprawie 
wykonania dorobku 
wspólnotowego w dziedzinie 
praw konsumenta  

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Według danych będących w posiadaniu Komisji przepisów w dziedzinie praw konsumenta są 
stosowane w sposób jednolity. W oparciu o współpracę z państwami członkowskimi w 
ramach rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów, 
Komunikat określi sposoby na wzmocnienie współpracy w celu zwiększenia pozytywnych 
wyników dla konsumentów, w szczególności w sprawach o charakterze międzynarodowym. 

Komunikat w sprawie 
monitorowania sektora 
detalicznego  

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Komunikat przedstawi wyniki monitorowania rynku dystrybucji detalicznej, zapowiedzianego 
w przeglądzie jednolitego rynku. Celem przeprowadzonego monitorowania jest wykrycie 
ewentualnych problemów w funkcjonowaniu rynku sektora detalicznego, zarówno z 
perspektywy konsumentów, jak i dostawców. Oznacza to, że usługi detaliczne zostaną 
przeanalizowane jako najważniejsze usługi pośrednie we współczesnej gospodarce, będące 
połączeniem między tysiącami dostawców produktów a konsumentami końcowymi. 
Komunikat dotyczyć będzie zarówno sektora detalicznego, jak i związanych z nim rynków 
stanowiących poprzednie oraz następne ogniwo. 
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Zmiana dyrektywy 2000/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie zwalczania 
opóźnień w płatnościach w 
transakcjach handlowych  

Wniosek 
legislacyjny/dyrektyw
a 

+Podstawa prawna: 
art. 95 Traktatu WE 

Obowiązujące przepisy powinny zostać zmienione, aby wpłynąć na dalsze rozwijanie 
otoczenia biznesowego sprzyjającego terminowym płatnościom w transakcjach handlowych 
celu polepszenia konkurencyjności w szczególności w odniesieniu do MŚP, w tym przede 
wszystkim w międzynarodowych transakcjach handlowych. 

Inicjatywy następcze związane z 
Białą księgą w sprawie w 
sprawie roszczeń o 
odszkodowanie za stosowanie 
praktyk ograniczających 
konkurencję i nadużywanie 
pozycji dominującej 

 

 

Do ustalenia Biała księga w sprawie roszczeń o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających 
konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej została przyjęta w celu pogłębienia i 
ukierunkowania dyskusji na temat tego rodzaju roszczeń o odszkodowanie poprzez 
sformułowanie konkretnych zaleceń dotyczących skutecznego systemu odszkodowawczego 
dla osób poszkodowanych w wyniku naruszenia prawa ochrony konkurencji. Traktat WE 
gwarantuje takim osobom prawo do otrzymania rekompensaty. Szczególnie pojedynczy 
obywatele oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą doświadczać szkód, które obecnie nie 
podlegają rekompensacie. Komisja uznaje, że sytuacja wymaga zaproponowania środków 
następczych.  

Komunikat w sprawie polityki 
jakości produktów rolnych 

 

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

 

Komunikat przedstawi możliwości rozwijania instrumentów polityki jakości produktów 
rolnych. Zostanie on sporządzony przy uwzględnieniu reakcji na Zieloną księgę w sprawie 
polityki jakości produktów rolnych. Komunikat stworzy podstawy do prac nad dalszymi 
szczegółowymi wnioskami legislacyjnymi, które mogą zostać wysunięte w 2010 r. i 
obejmować następujące kwestie: wymogi i normy spełniane przez rolników, które wykraczają 
poza kwestie higieny i bezpieczeństwa produktu, unijne normy handlowe, unijne systemy 
jakości (przede wszystkim te odnoszące się do oznaczeń geograficznych i gwarantowanych 
tradycyjnych specjalności) oraz systemy certyfikacji jakości żywności. 

Zielona księga w sprawie 
reformy wspólnej polityki 
rybołówstwa  

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ 
zielona księga 

Wspólna polityka rybołówstwa będzie przedmiotem przeglądu najpóźniej w 2010 r. W 2009 
r. rozpoczęta zostanie debata publiczna mające na celu przygotowanie reformy i prowadząca 
do sporządzenia wniosku legislacyjnego pod koniec 2010 r.  
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Komunikat w sprawie dialogu 
środowisk akademickich z 
sektorem przemysłowym 

 

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

 

Uniwersytety znajdują się w centrum trójkąta wiedzy, który obejmuje: edukację, badania 
naukowe i innowacje. Odgrywają one kluczową rolę w tworzeniu Europy opartej na wiedzy i 
muszą stać się bardziej otwarte na potrzeby społeczeństwa. Komisja oprze się na dobrych 
praktykach i zaproponuje działania mające na celu ukierunkowanie i ustrukturyzowanie 
współpracy środowisk akademickich z sektorem przemysłowym, zmniejszenie barier między 
uniwersytetami a środowiskiem przemysłowym, poprawy zarządzania, ulepszenie programów 
studiów, obudzenie ducha przedsiębiorczości na uniwersytetach i wśród studentów, 
polepszenie mobilności oraz rozwój i wzmocnienie roli uniwersytetów w uczeniu się przez 
całe życie.  

Zielona księga w sprawie 
transgranicznej mobilności 
młodzieży 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ziel
ona księga 

Ta zielona księga będzie stanowić wstęp do inicjatywy, zmierzającej do rozwijania 
mobilności poza ramami programu Erazmus. Zainteresowane strony zostaną zaproszone do 
udziału w debacie na temat nowych możliwości w zakresie wspierania transgranicznej 
mobilności młodzieży. Inicjatywa nadal obejmować będzie uniwersytety, ale wykracza 
również poza nie i dotyczy całej młodzieży zachęcając do mobilności także w zakresie 
doskonalenia zawodowego, kształcenia dorosłych, działalności wolontariackiej oraz 
mobilności młodych przedsiębiorców oraz w sektorze kultury. 

Komunikat dotyczący badań i 
rozwój oraz innowacji w 
sektorze teleinformatyki 

 

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Celem Komisji jest zaproponowanie strategii w zakresie badań i rozwój oraz innowacji w 
sektorze teleinformatyki, która sprawi, że Europa znajdzie się na pozycji lidera w dziedzinie 
rozwoju w sektorze teleinformatyki, umożliwi wspieranie rozwoju nowych przedsiębiorstw 
oraz lepsze wykorzystanie wynalazków z zakresu technologii telekomunikacyjno-
informatycznych do rozwiązywania najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych. 

Drugi komunikat w sprawie 
wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Komunikat ten stanowi kontynuację komunikatu COM(2008) 241 z dnia 13 maja i pomoże 
wyliczyć możliwy wkład technologii informacyjno-komunikacyjnych w poprawę 
efektywności energetycznej we wszystkich sektorach gospodarki oraz wskazać działania, 
dzięki którym potencjał ten zostanie odpowiednio wykorzystany.  



 

PL 8   PL 

 

Komunikat w sprawie 
finansowania technologii 
niskoemisyjnych. 

 

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Komunikat będzie omawiał potrzeby z punktu widzenia zasobów i źródeł zasobów, wszystkie 
potencjalne możliwości zwiększenia inwestycji prywatnych, w tym kapitału private venture 
inwestującego w już działające oraz dopiero rozwijające się spółki niepubliczne (venture 
capital), poprawę koordynacji pomiędzy źródłami finansowania i gromadzenie dodatkowych 
środków. W komunikacie zostaną także zbadane możliwości stworzenia nowych 
mechanizmów na rzecz realizowanych na skalę przemysłową prezentacji doświadczeń w 
dziedzinie zaawansowanych technologii niskoemisyjnych oraz powtórzeń projektów w 
warunkach rynkowych.  

Komunikat w sprawie 
przyszłości transportu  

 

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Ta inicjatywa związana jest z Białą księgą dotyczącą transportu z 2001 r. oraz jej przeglądem 
śródokresowym przeprowadzonym z 2006 r. Jej celem jest zachęcenie do szerokiej debaty na 
temat możliwych scenariuszy dotyczących sektora transportu w perspektywie dwudziesto- i 
czterdziestoletniej, dzięki której wzrośnie świadomość problemów i możliwości, które mogą 
wymagać podjęcia działań od dziś do roku 2050, oraz stworzenie narzędzi wspomagających 
realizację wszystkich aspektów zrównoważonego transportu. 

Wniosek w sprawie 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 44/2001 z dnia 22 
grudnia 2000 r. w sprawie 
jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych 
(rozporządzenie Bruksela I)  

Wniosek 
legislacyjny/rozporząd
zenie 

Podstawa prawna: art. 
65 Traktatu WE 

Celami niniejszej inicjatywy jest: 

• zapewnienie swobodnego przepływu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych 
poprzez zniesienie exequatur w sprawach cywilnych i handlowych; 

• dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowych instrumentów międzynarodowych w 
tej dziedzinie, takich jak Konwencja haska w sprawie umów dotyczących jurysdykcji 
wyłącznej sądu; 

• usprawnienie wdrożenia tych przepisów rozporządzenia, co do których stosowania 
występowały problemy; 

• wzmocnienie rzeczywistej współpracy między sądami; oraz  
• ustanowienie kompleksowego i zharmonizowanego systemu określającego właściwość 

sądów oraz ułatwienie uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i 
handlowych. 
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Wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
ustanawiającego Europejski 
Urząd Wsparcia ds. Polityki 
Azylowej 

Wniosek 
legislacyjny/rozporząd
zenie 

Podstawa prawna: art. 
66 ust. 308 
Traktatu WE 

Do zadań Europejskiego Urzędu Wsparcia ds. Polityki Azylowej należeć będzie między 
innymi świadczenie praktycznej pomocy na rzecz państw członkowskich w zakresie 
podejmowania decyzji w sprawie wniosków o przyznanie azylu, w szczególności poprzez 
opracowanie wspólnego instrumentu uzyskiwania informacji o krajach pochodzenia oraz 
ustanowienia wspólnego programu szkoleń dla pracowników służb azylowych (European 
Asylum Curriculum). 

Pakiet dotyczący przestępczości 
zorganizowanej: pomoc ofiarom 
przestępstw 

a) wniosek w sprawie decyzji 
ramowej Rady dotyczącej 
zwalczania seksualnego 
wykorzystywania dzieci i 
pornografii dziecięcej 

 

b) wniosek w sprawie decyzji 
ramowej Rady dotyczącej 
zapobiegania handlowi ludźmi i 
jego zwalczania oraz ochrony 
ofiar 

c) decyzja ramowa dotycząca 
udzielania wsparcia ofiarom 
przestępstw w UE 

 

d) zmiany do dyrektywy 
odnoszącej się do odszkodowań 
dla ofiar przestępstw 

 

 

a) wniosek 
legislacyjny/decyzja 
ramowa (WSiSW) 
Podstawa prawna: art. 
29, 31 i 34 Traktatu 
UE 

b) wniosek 
legislacyjny/decyzja 
ramowa (WSiSW) 
Podstawa prawna: art. 
29, art. 31 lit. e) oraz 
34 ust. 2 lit. b) 
Traktatu UE 

c) wniosek 
legislacyjny/decyzja 
ramowa (WSiSW) 
Podstawa prawna: art. 
31 Traktatu UE 

d) wniosek 
legislacyjny/dyrektyw

Ten pakiet regulacji ułatwi ściganie sprawców przestępstw oraz ochronę ofiar, w 
szczególności z grup najbardziej narażonych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. 

a) Pozostając w zgodzie z ogólną polityką ochrony dzieci, wniosek ten powinien zapewnić 
lepszą ochronę dzieci przed nadużyciami seksualnymi, niż ochrona gwarantowana obecnie 
przez decyzję ramową 2004/68/WSiSW, w szczególności jeśli chodzi o zjawisko seksualnego 
wykorzystywania i pornografii dziecięcej. Konieczne stało się uwzględnienie nowych zjawisk 
przestępczych i włączenie nowych przepisów, dzięki czemu przepisy wspólnotowe 
odpowiadać będą najwyższym standardom międzynarodowym. 

 

b) Wniosek powinien usprawnić mechanizmy ścigania, mechanizmy wsparcia dla ofiar 
przestępstw oraz wzmocnić prawa ofiar w postępowaniu karnym, przede wszystkim ofiar z 
grup najbardziej narażonych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz równości płci. 

 

 

c) Przepisy decyzji ramowej z 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym są 
niewystarczające i nie zostały odpowiednio wdrożone. Proponowana jest więc nowa decyzja 
ramowa, która zapewni lepsze wsparcie ofiarom przestępstw we wszystkich państwach 
członkowskich UE. 

d) Głównym celem prowadzonej polityki jest zapewnienie rozwiązań, które zwiększają 
pewność prawną i elastyczność przepisów oraz wychodzą naprzeciw uprawnionym 
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e) środki w zakresie zwalczania 
cyberprzestępczości  

a Podstawa prawna: 
art. 65 Traktatu WE 

e) wniosek 
legislacyjny/decyzja 
ramowa (WSiSW) 
Podstawa prawna: art. 
29, 30, 31 i 34 
Traktatu UE 

oczekiwaniom obywateli. 

 

e) W odpowiedzi na niedawne ataki skierowane przeciwko infrastrukturze informacyjno-
komunikacyjnej o strategicznym znaczeniu w niektórych państwach członkowskich istnieje 
potrzeba ustanowienia wspólnych przepisów prawnokarnych w celu wzmocnienia 
międzynarodowej współpracy w zwalczaniu cyberprzestępstw i zapobieganiu im. Chodzi w 
szczególności o tzw. „botnety” i inne narzędzia stosowane do przeprowadzania ataków 
przestępczych na większą skalę.  

 

Środki zwalczania terroryzmu: 

a) Komunikat w sprawie 
zagrożeń chemicznych, 
biologicznych, jądrowych i 
radiologicznych 

b) Komunikat dotyczący 
gotowości do przeciwdziałania 
zagrożeniom biologicznym  

c) Plan działania w zakresie 
redukcji zagrożeń 
radiologicznych / jądrowych w 
Unii Europejskiej 

d) Dobre praktyki w zakresie 
zapobiegania zagrożeniom 
chemicznym, biologicznym, 
jądrowym i radiologicznym, 
tym poprzez ich wykrywanie, 
oraz reagowaniu na nie. 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Ten zestaw środków wskaże jakie działania w zakresie zwalczania zagrożeń chemicznych, 
biologicznych, jądrowych i radiologicznych mogą zostać podjęte na poziomie UE oraz jakimi 
środkami technicznymi i badawczymi terroryści dysponują i jakie mogą stosować do 
przeprowadzania ataków.  

Celem jest zapewnienie, że na poziomie UE zrobiono wszystko, aby zapobiec dostępowi 
terrorystów oraz potencjalnych terrorystów do substancji lub broni radiologicznej, 
biologicznej lub chemicznej. 
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Komunikat dotyczący 
wzajemnego uznawania w 
sprawach cywilnych oraz 
karnych  

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Ta inicjatywa będzie kontynuacją badania na temat kwestii wzajemnego uznawania i zawierać 
będzie nowe sugestie, w tym propozycje legislacyjne oraz środki towarzyszące (plan 
działania). 

Głównym celem tej inicjatywy jest znalezienie rozwiązania problemów horyzontalnych, na 
które napotkano przy stosowaniu zasady wzajemnego uznawania oraz wypełnienie luk w 
obecnym systemie współpracy w sprawach karnych. 

Instrument prawny dotyczący 
praw procesowych w 
postępowaniu karnym 

 

Wniosek 
legislacyjny/decyzja 
ramowa (WSiSW) 

Podstawa prawna: art. 
31 ust. 1 lit. c) 
Traktatu UE 

Inicjatywa ta zmierza do ustanowienia wspólnych minimalnych norm, dzięki którym w 
unijnym systemie zagwarantowane zostanie przestrzeganie zasady uczciwego procesu w celu 
zwiększenia wzajemnego zaufania, co doprowadzi do ułatwienia wzajemnego uznawania. 
Potrzeba określenia wspólnych minimalnych norm w zakresie prawa do obrony wynika z 
charakteru zasady wzajemnego uznawania, która nie może być skutecznie stosowana, jeśli 
państwa członkowskie nie ufają wzajemnie swoim systemom wymiaru sprawiedliwości. 

Komunikat dotyczący 
sektorowego dialogu 
społecznego  

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Celem komunikatu jest przeprowadzenie analizy oraz oceny rozwoju sektorowego dialogu 
społecznego od 1998 r. oraz w razie konieczności zaproponowanie zmian. 

Solidarność systemów opieki 
zdrowotnej: Redukcja 
nierówności w dziedzinie opieki 
zdrowotnej w UE 

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Obecnie tylko kilka państw członkowskich przyjęło przejrzyste środki zmierzające do 
zmniejszenia nierówności w dziedzinie opieki zdrowotnej. Komunikat ma na celu 
zwiększenie świadomości i będzie dążyć do tego, aby zmniejszenia nierówności w dziedzinie 
opieki zdrowotnej stało się priorytetem polityki prowadzonej we wszystkich państwach UE. 
Określi on działania wspierające państwa członkowskie w rozwiązywaniu problemu 
nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, przede wszystkim dzięki funduszom 
strukturalnym oraz wymianie w zakresie dobrych praktyk oraz umożliwi usprawnienie 
działających mechanizmów monitorujących sytuację w zakresie opieki zdrowotnej w całej UE 
oraz włączenie kwestii zredukowania nierówności w dziedzinie zdrowia do innych polityk 
UE. 
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Walka z rakiem: platforma 
europejska 

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Stworzenie platformy dla różnego rodzaju zainteresowanych stron oraz włączenie do walki z 
rakiem podmiotów na wszystkich szczeblach (unijnym, krajowym, regionalnym, lokalnym) 
stanowi ogólny cel dotyczący wszystkich chorób niezakaźnych i obejmuje następujące 
kwestie: 
• porównywalne dane i informacje w celu wpierania kształcenia i wymiany wiedzy; 
• priorytety badań nad chorobami nowotworowymi; 
• zapobieganie (np. poprzez zwalczanie palenia tytoniu oraz wzmocnienie badań 
przesiewowych pod kątem nowotworów); 
• ustanowienie i promowanie dobrych praktyk w zakresie opieki zdrowotnej w dziedzinie 
nowotworów w całej Europie; 
• uaktualnienie „Europejskiego kodeksu walki z rakiem” poprzez włączenie do niego 
konkretnych, opartych na badaniach naukowych zaleceń dotyczących tego, jak 
minimalizować ryzyko zapadnięcia na choroby nowotworowe.  

Wniosek w sprawie programu 
Komisji dotyczącego choroby 
Alzheimera  

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Zaproponowanie kierunku unijnych działań w zakresie choroby Alzheimera w oparciu o 
postępy poczynione podczas prezydencji słoweńskiej oraz francuskiej. Inicjatywa ta dotyczyć 
będzie zarówno działań na poziomie UE i państwa członkowskich, a także zainteresowanych 
stron. 

Zalecenie Rady dotyczące 
transgranicznych aspektów 
szczepienia dzieci. 

 

Wniosek 
legislacyjny/zalecenie 
Rady 

Podstawa prawna: art. 
152 ust. 4 lit c) 
Traktatu WE 

Zalecenie dotyczy szczepienia dzieci w rodzinach, które zmieniają miejsce pobytu przenosząc 
się do innego państwa członkowskiego oraz proponuje rozwiązanie problemu 
nieodpowiedniego objęcia szczepieniami niektórych chorób dziecięcych, którym można 
zapobiegać w ten sposób. W wyniku zasady swobodnego przepływu osób w ramach UE coraz 
więcej obywateli unijnych styka się z systemami opieki zdrowotnej, które różnią się od 
systemu działającego w ich kraju pochodzenia. Rozbieżności w kalendarzach obowiązkowych 
szczepień ochronnych dzieci mogą okazać się problemem narażającym ich zdrowie. 

Komunikat w sprawie 
zwalczania HIV/AIDS w Unii 
Europejskiej i w państwach z 
nią sąsiadujących – strategia i 
drugi plan działania (2010 – 
2014)  

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Walka z HIV/AIDS stanowi znaczne wyzwanie dla wielu państw członkowskich i państw z 
nią sąsiadujących. Mimo znacznych postępów w wykrywaniu, leczeniu HIV/AIDS i opiece 
nad chorymi, w Europie nadal rośnie liczba przypadków wirusa. Zależnie od państwa 
głównymi problemami są zakażenia wśród ludzi młodych, ograniczony dostęp do leczenie i 
leków, społeczne napiętnowanie tej choroby oraz dyskryminacja nosicieli wirusa HIV oraz 
osób chorych na AIDS.  
Nowa strategia skupi się na celach i działaniach zmierzających do polepszenia dostępu do 
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 leczenia, opieki i wsparcia w całej Europie oraz na inicjatywach przeciwko napiętnowaniu 
choroby i dyskryminacji. Zostanie ona powiązana z szerszym zakresem kwestii zdrowia 
publicznego, jak urazy, używanie narkotyków i zdrowie seksualne. 

Sprawozdanie dotyczące 
finansowania rozwoju i 
efektywności pomocy – w 
stronę osiągnięcia Milenijnych 
Celów Rozwoju  

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Obowiązkowe sprawozdanie na temat finansowania rozwoju i efektywności pomocy ma 
szczególne znaczenie w roku 2009, przede wszystkim ze względu na szczególny kontekst 
międzynarodowy: jest to rok po konferencji w Akrze (trzecie forum wysokiego szczebla w 
sprawie skuteczności pomocy, wrzesień 2008), w Nowym Jorku (posiedzenia ONZ na 
wysokim szczeblu poświęcone potrzebom rozwojowym Afryki oraz milenijnym celom 
rozwoju, 22 i 25 września 2008 r.) oraz w Doha (konferencja ONZ stanowiąca kontynuację 
konferencji międzynarodowej w sprawie finansowania rozwoju, której celem był przegląd 
realizacji postanowień z Monterrey, listopad-grudzień 2008 r.). Należy wykorzystać moment 
dynamiki wygenerowanej przez te wydarzenia międzynarodowe do przyspieszenia realizacji 
europejskiego programu działania i potwierdzenia zaangażowania w przyspieszenie 
osiągnięcia milenijnych celów rozwoju. 

Komunikat dotyczący systemów 
finansowania opieki zdrowotnej 
oraz reformy finansowania 
systemów opieki zdrowotnej w 
krajach rozwijających się  

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Kraje rozwijające się muszą być w stanie zapewnić swoim mieszkańcom na równych 
zasadach usługi opieki zdrowotnej wysokiej jakości, przyczyniając się do wzmocnienia 
spójności społecznej i osiągania milenijnych celów rozwoju. Zrównoważony rozwój nie jest 
możliwy bez przejrzystego, kompleksowego i przewidywalnego krajowego planu w zakresie 
opieki zdrowotnej, sporządzonego z udziałem wszystkich zainteresowanych partnerów 
krajowych i międzynarodowych. Komunikat będzie wyrazem reakcji UE i jednocześnie 
będzie stanowić narzędzie operacyjne poprzez łączenie na wspólnym forum dawców pomocy, 
zainteresowane państwa i inne zainteresowane strony (społeczności, fundacje, etc.) 

Komunikat dotyczący 
śródokresowego przeglądu 
instrumentów finansowania 
polityki stosunków 
zewnętrznych 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

Władza prawodawcza zawarła klauzulę rewizyjną w przepisach dotyczących wszystkich 
siedmiu instrumentów finansowania polityki stosunków zewnętrznych na lata 2007-2013. 
Klauzula ta stanowi, że władzy prawodawczej należy przedłożyć sprawozdanie dotyczące 
oceny wdrażania odpowiednich przepisów wraz z wnioskami legislacyjnymi w sprawie 
zmian, jeśli zajdzie taka konieczność.  
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Komunikat dotyczący 
pięciolecia rozszerzonej UE 

 

Działanie o 
charakterze 
pozalegislacyjnym/ko
munikat Komisji 

W 2009 r. upłynie pięć lat od rozszerzenia Unii o 10 nowych państw członkowskich. Okazuje 
się, że skutki rozszerzenia nie są odpowiednio rozumiane ani w starych, ani w nowych 
państwach członkowskich. Należy więc dokonać oceny gospodarczych skutków rozszerzenia 
dla starych i nowych państw członkowskich, aby wskazać silne i słabe strony oraz określić 
dokładne skutki dla poszczególnych polityk. 

(37 inicjatyw) 
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ZAŁĄCZNIK 2 – Wykaz inicjatyw w zakresie uproszczenia prawa 

Tytuł Rodzaj działania na 
rzecz uproszczenia 

Zakres i cele 

Rozporządzenie Komisji w 
sprawie kontroli fizycznych 
wywozu produktów rolnych 
objętych refundacjami 
wywozowymi 

Przegląd Jak w przypadku jednolitej wspólnej organizacji rynku od 1 stycznia 2009 r., 
rozporządzenie to wraz z dwoma innymi obowiązującymi rozporządzeniami Komisji nr 
2090/2002 oraz 3122/94 zostaną połączone w jedno nowe rozporządzenie, które wejdzie w 
życie tego samego dnia. 

Komunikat Komisji oficjalnie 
uznający za przestarzałe 
niektóre akty prawa 
wspólnotowego w zakresie 
rolnictwa 

Uchylenie Celem tego wniosku jest oficjalne uznanie za przestarzałe aktów prawnych Komisji, które 
nie są już praktycznie przydatne lub nie mają większego znaczenia, co pozostaje w 
zgodzie zasadą uaktualnienia i uproszczenia dorobku wspólnotowego. Usunięcie tych 
aktów przyczyni się do uzyskania jasnego obrazu „podstawowego” dorobku aktów 
obowiązujących i powszechnie stosowanych. 

Rozporządzenie Komisji w 
sprawie interwencji na rynku 
odtłuszczonego mleka w 
proszku 

Przegląd Celem tej inicjatywy jest zmiana przepisów wykonawczych w związku ze zniesieniem 
dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku oraz wdrożenie 
nowych zasad dotyczących normalizacji zawartości białka w odtłuszczonym mleku w 
proszku. Zostaną wprowadzone techniczne wyjaśnienia i uproszczenia (np. dotyczące 
przepisów bezpieczeństwa). 

Przegląd rozporządzenia 
Komisji nr 1973/2004 
wdrażający wyniki oceny 
funkcjonowania w odniesieniu 
do systemów wsparcia 
przewidzianych w tytułach IV 
(inne mechanizmy pomocowe) 
i IVa tego rozporządzenia  

Przekształcenie Rozporządzenie Rady nr 1782/2003 ma zostać w 2008 r. zastąpione nowym 
rozporządzeniem w sprawie płatności bezpośrednich. Celem przekształcenia jest 
zniesienie nieaktualnych przepisów związanych z systemami pomocy, które w wyniku 
przeprowadzonej oceny funkcjonowania mają zostać zniesione albo oddzielone od 
wielkości produkcji. 
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Przegląd rozporządzenia 
Komisji nr 796/2004 
wdrażający wyniki oceny 
funkcjonowania w odniesieniu 
do wzajemnej zgodności, 
modulacji oraz 
zintegrowanego systemu 
administracji i kontroli  

Przekształcenie Rozporządzenie Rady nr 1782/2003 ma zostać w 2008 r. zastąpione nowym 
rozporządzeniem w sprawie płatności bezpośrednich. Celem przekształcenia jest 
ustanowienie wspólnych zasad dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej oraz ustanowienie określonych systemów wsparcia dla rolników.  

Przegląd rozporządzenia 
Komisji nr 795/2004 
wdrażający wyniki oceny 
funkcjonowania w odniesieniu 
do systemów wsparcia 
bezpośredniego  

Przekształcenie Rozporządzenie Rady nr 1782/2003 ma zostać w 2008 r. zastąpione nowym 
rozporządzeniem w sprawie płatności bezpośrednich. Celem przekształcenia 
rozporządzenia nr 795/2004 jest zniesienie nieaktualnych przepisów związanych z 
ustanowieniem systemu płatności jednolitej wprowadzonego podczas reformy WPR w 
2003 r. lub tymczasowych zasad związanych z włączeniem niektórych sektorów do 
systemu płatności jednolitej. 

Rozporządzenie Komisji 
ustanawiające wspólne zasady 
dotyczące zakupu w ramach 
interwencji publicznej  

Przekształcenie/przeg
ląd 

Inicjatywa ta jest wynikiem wniosków związanych z oceną funkcjonowania wspólnej 
polityki rolnej. Projekt dotyczy uproszczenia i harmonizacji w akcie prawnym natury 
horyzontalnej szczegółowych zasad interwencji, szczególnie w odniesieniu do zbóż, 
produktów mlecznych oraz mięsa.  

Rozporządzenie Komisji 
uchylające pewną ilość 
przestarzałych aktów 
prawnych w dziedzinie 
polityki rolnej 

Uchylenie Celem tego rozporządzenia oficjalne uznanie za przestarzałe aktów prawnych Rady, które 
nie są już praktycznie przydatne lub nie mają większego znaczenia, co pozostaje w 
zgodzie zasadą uaktualnienia i uproszczenia dorobku wspólnotowego. Usunięcie tych 
aktów przyczyni się do uzyskania jasnego obrazu „podstawowego” dorobku aktów 
obowiązujących i powszechnie stosowanych. 

 Obwieszczenie w sprawie 
egzekwowania przepisów 
dotyczących pomocy państwa 
przez sądy krajowe 

Przegląd Przegląd obwieszczenie z 1995 r. w sprawie współpracy między sądami krajowymi a 
Komisją w dziedzinie pomocy państwa. Nowe obwieszczenie będzie stanowić instrument 
wsparcia i pomocy dla sądów krajowych skonfrontowanych z przypadkami pomocy 
niezgodnej z prawem poprzez wskazanie obowiązującego orzecznictwa oraz wyjaśnienie 
stosowanych praktyk decyzyjnych. Uaktualni ono i wzmocni mechanizmy wsparcia 
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oferowane sądom krajowym. Poprzez zracjonalizowanie i poprawę istniejących 
wytycznych, obwieszczenie pomoże sądom krajowym w wypełnianiu zadań związanych 
ze stosowaniem zasad dotyczących pomocy państwa.  

Kodeks dobrych praktyk w 
dziedzinie pomocy państwa 

Przegląd Kodeks dobrych praktyk ma na celu ustanowienie dobrych praktyk po stronie Komisji i po 
stronie państw członkowskich, aby zwiększyć skuteczność, przejrzystość i 
przewidywalność procedur związanych z pomocą państwa. Skuteczność można wzmocnić 
poprzez polepszenie kontaktów poprzedzających zgłoszenie, zachęcenie państw 
członkowskich do składania kompletnych zgłoszeń, ustandaryzowane wymiany informacji 
z państwami członkowskimi oraz usprawnienie procedur wewnętrznych. Przewidywalność 
można zwiększyć poprzez szybsze podejmowanie decyzji. Kroki proceduralne oraz 
przewidywane terminy stałyby się bardziej przejrzyste dla państw członkowskich.  

Obwieszczenie w sprawie 
procedury uproszczonej w 
dziedzinie pomocy państwa 

Przegląd Stworzenie uproszczonej procedury w dziedzinie pomocy państwa ma na celu 
doprowadzenie do szybkiego podejmowania decyzji w uczciwie zgłoszonych przypadkach 
pomocy, w tym w przypadkach przyjętych na podstawie standardowej oceny 
horyzontalnych instrumentów pomocy państwa oraz w przypadkach jedynie 
potwierdzających poprzednie sprawy. Obwieszczenie powinno przyczynić się do 
polepszenia wydajności procedur w dziedzinie pomocy państwa poprzez uproszczenie 
postępowania w tego rodzaju przypadkach.  

Inicjatywa wspólnotowa w 
sprawie zaburzeń układu 
mięśniowo-szkieletowego 
związanych z pracą 

Przekształcenie Następstwo drugiej części konsultacji z partnerami społecznymi. Celem inicjatywy jest 
zawarcie w jednym instrumencie legislacyjnym przepisów w sprawie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem zaburzeń mięśniowo-szkieletowych w 
pracy. Przepisy te obecnie zawarte są w różnych dyrektywach: dyrektywie Rady 
90/269/EWG oraz dyrektywie Rady 90/270/EWG. Pojedynczy instrument legislacyjny 
byłby bardziej wszechstronny, jaśniejszy i łatwiejszy do stosowania. Pracodawcom 
zapewniłby jasność prawną, a pracownikom – lepszą ochronę przez ryzykiem zaburzeń 
mięśniowo-szkieletowych. 
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Zmiana dyrektywy 
2000/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w 
sprawie zwalczania opóźnień 
w płatnościach w transakcjach 
handlowych  

Przegląd Wiele ważnych przepisów obecnie obowiązującej dyrektywy jest niejasnych i trudnych w 
stosowaniu, co powoduje wiele utrudnień dla przedsiębiorstw, które dochodzą swoich 
praw w przypadku opóźnienia płatności. Celem ogólnym jest zniechęcenie dłużników do 
opóźniania płatności oraz ustanowienie środków, które umożliwią wierzycielom pełne 
korzystanie z przysługujących im praw w przypadku opóźnienia płatności. Uproszczenie 
przepisów obejmie jaśniejsze zasady obliczania stosowanej stopy odsetek, dokładniejszy 
opis natury i zakresu „zachowania tytułu własności”, nową definicję rodzajów transakcji 
handlowych objętych dyrektywą oraz jaśniejszą definicję „kosztów odzyskiwania 
należności”, do której włączone zostaną wszystkie koszty administracyjne związane z 
opóźnioną płatnością. 

Rozporządzenie w sprawie 
homologacji typu pojazdów 
rolniczych i leśnych  

Przekształcenie Wniosek uprości przepisy unijne dotyczące traktorów rolniczych i leśnych poprzez 
zastąpienie obowiązujących aktów prawnych (w tym obecnej dyrektywy ramowej i 
osobnych dyrektyw) jednym rozporządzeniem. Wniosek pozwoli na uchylenie dwudziestu 
czterech dyrektyw. Wprowadzi on również podwyższone wymagania w odniesieniu do 
hamulców w traktorach.  

Zmiana załącznika IV do 
rozporządzenia 2003/2003 w 
sprawie nawozów 

Przegląd Celem zmiany jest zagwarantowanie, aby normy CEN zostały uznane za oficjalne metody 
analizy wykorzystywane jako odniesienie w przypadku oficjalnych kontroli. Ich 
uaktualniona wersja dostarczona przez CEN nie zostanie (jak dotąd) włączona do samego 
aktu prawnego, ale będzie istnieć w formie osobnego dokumentu, do którego odwoływać 
się będzie prawo wspólnotowe – szczegółowy opis metod testowych obecnie zawarty w 
załączniku zostanie usunięty. 

Dyrektywa lub rozporządzenie 
dotyczące wyrobów 
medycznych 

Przekształcenie Celem nowego aktu jest uproszczenie i wzmocnienie zasad w celu zapewnienia wysokiego 
stopnia ochrony zdrowia przy jednoczesnym zagwarantowaniu sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

Rozporządzenie w sprawie 
homologacji typu dwu- lub 
trzykołowych pojazdów 
mechanicznych  

Przekształcenie Wniosek ten uprości przepisy unijne dotyczące dwu- lub trzykołowych pojazdów 
mechanicznych poprzez zastąpienie obowiązujących aktów prawnych (w tym obecnej 
dyrektywy ramowej i osobnych dyrektyw) jednym rozporządzeniem. Wniosek pozwoli na 
uchylenie 14 dyrektyw. Wprowadzi on nowoczesne przepisy dotyczące emisji spalin, ABS 
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oraz systemów hamowania awaryjnego dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych.  

Wniosek w sprawie 
instrumentu prawnego 
wspierającego rozwój 
Wspólnego Europejskiego 
Systemu Informacji o 
Środowisku  

Przegląd  Uproszczenie obejmie: 

- unowocześnienie i usprawnienie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska, aby 
zwiększyć dostępność danych zgodnie z zasadą mówiącą o tym, że zarządzanie informacją 
powinno odbywać się jak najbliżej źródła tej informacji oraz że informacje należy zbierać 
jednorazowo i szeroko je udostępniać; 

- udostępnianie na czas informacji / danych, w szczególności poprzez uproszczenie 
obecnych zasad dotyczących okresów sprawozdawczych; 

- uchylenie / nadanie skuteczności przestarzałym lub nakładających się na siebie 
zobowiązań sprawozdawczych w oparciu o przegląd przepisów.  

Rozporządzenie Rady nr 
1172/98 w sprawie 
sprawozdań statystycznych w 
odniesieniu do transportu 
drogowego rzeczy  

Przegląd  Celem przeglądu jest stworzenie instrumentu w ramach europejskiego systemu 
statystycznego, który umożliwi zarządzanie badaniami statystycznymi transportu 
drogowego poprzez określenie wymogów sprawozdawczych (próg ilości samochodów na 
państwo sporządzające sprawozdanie), zakresu badań (w tym typu pojazdów) oraz 
standardów dokładności (mogą już być zmieniane w procedurze komitetowej). W 
porozumieniu z Komitetem ds. Programu Statystycznego takie parametry, jak populacja 
(szczególne uwzględnienie operacji międzynarodowych oraz ciężkich pojazdów) oraz 
wielkość próby (środki w zakresie dokładności są dostosowywane do potrzeb danych) 
pojazdów transportu drogowego objętych sprawozdawczością mogą zostać zmniejszone. 

Zmiana rozporządzenia nr 
44/2001 w sprawie jurysdykcji 
i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych 

Przegląd Celem wprowadzonych zmian jest zapewnienie na terenie UE swobodnego przepływu 
orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych poprzez zniesienie exequatur w sprawach 
cywilnych i handlowych dostosowanie przepisów rozporządzenia do nowych 
instrumentów międzynarodowych w tej dziedzinie. Dzięki wprowadzonym zmianom 
zostaną zniesione etapy pośrednie, przez jakie muszą przechodzić obywatele w celu 
uzyskania uznania i wykonania orzeczenia zagranicą. 
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Rozporządzenie Rady w 
sprawie reformy wspólnej 
organizacji rynków w zakresie 
produktów rybołówstwa i 
akwakultury, 

Przegląd Wspólna organizacja rynków (WOR) została stworzona, aby w sektorze rybołówstwa 
osiągnąć cele wyznaczone w art. 33 traktatu, w szczególności aby zapewnić stabilność 
rynku oraz zagwarantować producentom godziwe dochody. Obecnie cele skupiają się 
działaniach połowowych i rynkowych wspierających trwałość zasobów. Działająca od 
1971 wspólna organizacja rynków poddawana była już wielu zmianom. WOR w obecnym 
kształcie funkcjonuje od 1 stycznia 2001 r. Właśnie przeprowadzana jest ocena 
skuteczności prowadzonej polityki. Celem wniosku jest uwzględnienie rozwoju rynku, 
zmian w działalności połowowej oraz wykrytych niedociągnięć we wdrażaniu obecnie 
obowiązujących przepisów. 

Ustanowione przez Komisję 
przepisy wykonawcze 
dotyczące zmienionych ram 
kontroli i egzekwowania  

Przegląd Nowe zasady zmodernizują i uproszczą procedury dotyczące administracji krajowych oraz 
zainteresowanych stron i ułatwią sprawniejsze egzekwowanie przepisów. Zniesione 
zostaną obciążenia i ograniczenia administracyjne odnoszące się do administracji 
sektorowej i publicznej poprzez zwiększenie wykorzystania narzędzi informatycznych w 
celu ograniczenia obowiązków w zakresie sprawozdawczości. Wszystkie aspekty 
związane z kontrolą i monitorowaniem działalności w obszarze rybołówstwa (deklaracja 
połowów, marginesy tolerancji, deklaracja wyładunkowa, transport, lokalizacja floty, itp.) 
zostaną uproszczone. Zostaną wprowadzone nowe sposoby zwalczania problemu 
nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. 

Komunikat Komisji w sprawie 
formalnego uznania 
niektórych przepisów za 
przestarzałe oraz cztery 
wnioski uchylające 
nieaktualne instrumenty 
prawne w dziedzinie wspólnej 
polityki rybołówstwa  

Uchylenie Przegląd prawa wspólnotowego w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa w kontekście 
„Planu działania nalata 2006-2008 dotyczącego uproszczenia i poprawy wspólnej polityki 
rybołówstwa” ujawnił, że wiele aktów prawa wspólnotowego nie wywiera już skutków 
prawnych, mimo że nie zostały one formalnie uchylone lub nie zawierają wskazania 
dotyczącego czasu obowiązywania. Uchylenie nadal obowiązujących aktów prawnych 
powinno nastąpić w drodze takiego samego aktu upoważniającego, jaki stanowił podstawę 
do ich przyjęcia. W przypadkach, w których nie istnieje już akt będący podstawą prawną 
uchylanych przepisów, Komisja opublikuje komunikat formalnie uznający uchylane akty 
za nieaktualne. 
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Przekształcenie decyzji 
odnoszących się do 
kontrolowania ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej 
za szkody powstałe w związku 
z ruchem pojazdów 
mechanicznych 

Przekształcenie W poprzednich latach Komisja przyjęła decyzję (2003/542/WE, 2004/332/WE, 
2005/849/WE oraz 2007/482/WE) w sprawie zniesienia kontroli ubezpieczeń w 
odniesieniu do państw przystępujących do UE. Przegląd ma na celu uproszczenie i 
uporządkowanie systemu stworzonego przez wspomniane decyzje, przyjęte zgodnie z art. 
2 dyrektywy 72/166/WE w sprawie ubezpieczenia pojazdów. 

Przekształcenie dyrektywy w 
sprawie prospektu emisyjnego 

Przekształcenie W celu zredukowania obciążeń administracyjnych spoczywających na emitentach 
określone zostaną obszary, w których wymagane jest wprowadzenie zmian w zakresie 
poprawienia skuteczności i uproszczenia stosowania dyrektywy, przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokich standardów w zakresie ochrony inwestorów. Wśród kwestii 
wymagających zmian należy wskazać usunięcie wymogów w zakresie informacji, które 
powielają przepisy dyrektywy w sprawie przejrzystości (art. 10), rozszerzenie zakresu 
wyłączenia dotyczącego planów akcji pracowniczych (art. 4 ust. 1 lit. e)) oraz 
doprecyzowania odpowiedzialności w przypadku zjawiska kaskady (art. 3 ust. 2). 

Przekształcenie dyrektywy w 
sprawie nadużyć rynkowych  

Przekształcenie Zgodnie z koncepcją lepszego stanowienia prawa Komisja przeprowadza obecnie przegląd 
systemu przepisów unijnych w sprawie nadużyć rynkowych. Skoncentrowano się na 
obszarach, których można dokonać ulepszeń w zakresie: (i) 
zracjonalizowania/zredukowania obciążeń administracyjnych dotyczących obowiązku 
ujawniania spoczywającego na kadrze kierowniczej oraz obowiązku sporządzenia i 
zachowania wykazu osób mających dostęp do informacji poufnych, (ii) ułatwienia i 
wzmocnienia nadzoru na poziomie państw członkowskich. 
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Uproszczenie dyrektyw 
dotyczących rachunkowości  

Przegląd Uproszczenie to ma na celu umożliwienie państwom członkowskim zwolnienia mikro 
przedsiębiorstw z obowiązków w zakresie rachunkowości oraz dokonanie przeglądu 
dyrektyw w sprawie rachunkowości (czwartej i siódmej dyrektywy w sprawie prawa 
spółek) w celu uwzględnienia interesów małych przedsiębiorstw i zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych o ponad 5 mld EUR. 

Środki wdrażające system 
wczesnego ostrzegania o 
niebezpiecznych produktach 
żywnościowych i środkach 
żywienia zwierząt (RASFF) 

Przegląd Środki wdrażające mają na celu zapewnienie jednolitego stosowania RASFF przez 
wszystkich członków sieci poprzez: zdefiniowanie zakresu systemu; stworzenie punktów 
kontaktowych; określenie roli Komisji; opracowanie i przekazanie odpowiedniego 
zgłoszenia; ocenę i działania następcze dotyczące zgłoszenia; Określenie zasad wymiany 
informacji RASFF z krajami trzecimi; określenie wymogów dotyczących poufności 
informacji. 

Rozporządzenie w sprawie 
materiałów i wyrobów z 
tworzyw sztucznych 
przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością 

Przekształcenie Przekształcenie dyrektyw w sprawie materiałów mających kontakt z żywnością w jedno 
rozporządzenie ma na celu przyspieszenie dopuszczenia nowych dodatków i monomerów 
oraz uproszczenie doprecyzowanie i uaktualnienie zasad dotyczących badań migracji; 
uchylenie nieaktualnych zasad, jak metody analityczne wskazane w dyrektywie 
80/766/EWG i 81/432/EWG; niektórych części dyrektywy 82/711/EWG, które nie 
stanowią kryteriów oceny, a jedynie interpretacje i wyjaśnienia; zniesienie sprzecznych 
reguł z dyrektyw 82/711/EWG oraz 2002/72/WE w odniesieniu do stosowania oraz z 
dyrektyw 82/711/EWG i 85/572/EWG w odniesieniu do definicji niektórych produktów 
imitujących żywność. 

Przekształcenie dyrektywy 
1999/36WE w sprawie 
przewoźnych urządzeń 
ciśnieniowych 

Przekształcenie Niektóre przepisy stały się nieaktualne a niektóre kwestie są obecnie regulowane w 
ramach umów międzynarodowych dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. 
Istnieje konieczność wyeliminowania niezgodności wynikających z tych umów 
międzynarodowych z uwzględnieniem umów przejściowych na poziomie organizacji 
międzyrządowych (ONZ w odniesieniu do transportu drogowego, OTIF w odniesieniu do 
kolei). Uchylenie czterech dyrektyw dotyczących zbiorników ciśnieniowych 
(76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG i 84/527/EWG) oraz włączenie przepisów, 
które nie straciły ważności do zmian do dyrektywy 1999/36/WE. 

Konieczne jest również dostosowanie dyrektywy do nowej koncepcji w sprawie zasad 
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dotyczących swobodnego przepływu towarów, które znajdują się na etapie formalnego 
przyjęcia zgodnie z nowymi ramami prawnymi dotyczącymi wprowadzania produktów na 
rynek.  

Przekształcenie pierwszego 
pakietu kolejowego: 
Uproszczenie i 
unowocześnienie ram 
prawnych dotyczących 
dostępu do rynku transportu 
kolejowego  

Przekształcenie W celu uproszczenia przepisów trzy dyrektywy zostaną połączone w nowym kształcie 
przy jednoczesnym wyeliminowaniu wzajemnych odniesień do swoich przepisów. Dzięki 
temu zwiększy się czytelność tych przepisów i zostanie stworzona możliwość 
skuteczniejszego i jednolitego wdrażania w państwach członkowskich poprzez 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Ponadto inne przepisy prawne, w szczególności 
porozumienia międzyinstytucjonalne, dotyczące zwiększenia kompetencji organów 
regulacyjnych i zacieśnienia współpracy zarządzających infrastrukturą kolejową w 
usługach międzynarodowych zostaną wzmocnione w celu promowania stworzenia 
prawdziwego rynku wewnętrznego i wyeliminowania przeszkód w świadczeniu 
międzynarodowych usług transportu kolejowego. Ogólnie rzecz biorąc Komisja ma 
nadzieję doprowadzić do zmniejszenia kosztów dostępu do rynku dla przedsiębiorstw w 
sektorze kolejowym.  

Dyrektywa dotycząca 
wyposażenia statków  

Przekształcenie Od momentu przyjęcia dyrektywa 96/98/WE była pod względem technicznym zmieniana 
trzy razy, a obecnie w trakcie przygotowania są kolejne dwie zmiany techniczne 
(dotyczące procedury komitetowej i załączników technicznych). Ponadto nowe ramy 
legislacyjne w zakresie wprowadzania produktów na rynek będą miały bezpośredni wpływ 
na wiele podstawowych elementów (takich jak jednostki notyfikowane, nadzór rynku oraz 
klauzula ochronna). Wreszcie, konieczny jest przegląd obecnego systemu okresowych 
aktualizacji technicznych w celu dotrzymania kroku działalności legislacyjnej 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Planowane jest przekształcenie lub uchylenie 
obecnie obowiązującej dyrektywy i zastąpienie jej nowymi przepisami.  
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Przekształcenie 
wspólnotowych przepisów 
prawnych dotyczących 
transportu materiałów 
radioaktywnych 

Przekształcenie Obecnie na poziomie wspólnotowym obowiązuje ponad 30 dyrektyw, rozporządzeń i 
zaleceń określających zasady transportu materiałów radioaktywnych. Istnieją również 
niewiążące zasady międzynarodowe. Niespójna transpozycja tych zasad oznacza, że 
sytuacja w zakresie przepisów staje się zbyt skomplikowana, powodując problemy 
praktyczne w państwach członkowskich, w tym wysokie koszty i opóźnienia. 
Uproszczenie przepisów i procedur spowoduje zmianę tej sytuacji: wstępne oszacowania 
wskazują, że doprowadzi do zmniejszenia kosztów pracy o 50%, a kosztów ponoszonych 
przez operatorów o 30%.  

 

(33 inicjatywy) 
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ZAŁĄCZNIK 3 – Wykaz wniosków oczekujących na rozpatrzenie, które wycofano 

Tytuł  COM/SEC/numer 
międzyinstytucjonal

ny 

Uzasadnienie wycofania środków 

Wniosek w sprawie aktu 
dostosowującego warunki 
przystąpienia zjednoczonej 
Republiki Cypryjskiej do Unii 
Europejskiej 

COM(2004) 189 Wniosek ten związany jest z planem Kofiego Annana z 2004 r. dotyczącym rozwiązania 
problemu cypryjskiego i zjednoczenia tej wyspy. W przypadku nowego kompleksowego 
porozumienia Komisja będzie musiała przedstawić nowy wniosek w sprawie aktu 
dostosowującego w związku z nowym planem rozwiązania konfliktu (prawdopodobnie w 2009 
r.). Obecny wniosek stał się nieaktualny. 

Wniosek dotyczący decyzji 
Rady w sprawie podpisania 
przez Wspólnotę Europejską 
Konwencji o zabezpieczeniach 
międzynarodowych na 
wyposażeniu ruchomym oraz 
jej Protokołu dotyczącego 
zagadnień właściwych dla 
sprzętu lotniczego przyjętych 
wspólnie w Kapsztadzie w 
dniu 16 listopada 2001 r. 

SEC(2002) 1308/1 

Wniosek dotyczący decyzji 
Rady w sprawie zawarcia 
przez Wspólnotę Europejską 
Konwencji o zabezpieczeniach 
międzynarodowych na 
wyposażeniu ruchomym oraz 
jej Protokołu dotyczącego 
zagadnień właściwych dla 

SEC(2002) 1308/2 

Te wnioski mają zostać zastąpione zmienionym wnioskiem dotyczącym decyzji Rady w 
sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji o zabezpieczeniach 
międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz jej Protokołu dotyczącego zagadnień 
właściwych dla sprzętu lotniczego przyjętych wspólnie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 
2001 r., przyjętym przez Komisję w sierpniu 2008 r. COM (2008) 508 / 2008/0162/CNS. 
Obecne wnioski stały się nieaktualne.  
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sprzętu lotniczego przyjętych 
wspólnie w Kapsztadzie w 
dniu 16 listopada 2001 r.  

Wniosek w sprawie 
rozporządzenia Rady 
zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 
1683/95 ustanawiającego 
jednolity formularz wizowy. 

COM(2003) 558 
2003/0217/CNS 

Zdecydowano nie umieszczać danych biometrycznych na nalepce wizowej, jednocześnie 
zmieniono rozporządzenie w sprawie zezwolenia na pobyt włączając dane biometryczne 
do tego dokumentu. Obecny wniosek stal się nieaktualny.  

Wniosek dotyczący decyzji 
ramowej Rady mającej na 
celu wzmocnienie systemu 
karnego w celu zwalczania 
naruszeń praw własności 
intelektualnej.  

COM(2005) 276/2 
2005/0128/CNS 

W następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 września 2005 r. (C–176/03) 
zastąpiony zmienionym wnioskiem w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania 
praw własności intelektualnej, dokument COM (2006) 168 z 26.4.2006 / 2005/0127/COD 
(zob. procedura pisemna 206/669). Ten wniosek w sprawie ramowej decyzji Rady stał się 
nieaktualny.  

Wniosek dotyczący decyzji 
Rady w sprawie poprawy 
współpracy policyjnej 
państw członkowskich Unii 
Europejskiej, w 
szczególności na granicach 
wewnętrznych, oraz 
zmieniająca Konwencję 
Wykonawczą do Układu z 
Schengen  

COM(2005) 317 
2005/0131/CNS 

Wniosek pokrywa się z konwencją z Prüm, której transpozycja nastąpiła w decyzji Rady w 
sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i 
przestępczości transgranicznej, przyjętej w dniu 23 czerwca 2008 r. Wniosek ten stał się 
nieaktualny. 
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Wniosek dotyczący decyzji 
Rady w sprawie zawarcia 
Porozumienia w formie 
wymiany listów dotyczącego 
tymczasowego stosowania 
przepisów Umowy 
partnerskiej w sprawie 
połowów pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a 
Islamską Republiką 
Mauretańską dotyczącej 
połowów w mauretańskich 
strefach połowowych oraz 
Protokołu ustanawiającego 
wielkości dopuszczalne 
połowów i rekompensatę 
finansową na okres od 1 
sierpnia 2006 r. do 31 lipca 
2008 r. 

COM(2006) 505 W lipcu Rada przyjęła treść nowej umowy z Mauretania w formie rozporządzenia Rady 
(WE) nr 704/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na 
okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r. , wielkości dopuszczalne połowów 
i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów 
między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską. W związku z tym 
wniosek stał się nieaktualny.  

Wniosek w sprawie decyzji 
Rady dotyczącej podpisania 
Konwencji Haskiej w 
sprawie prawa właściwego 
dla niektórych praw 
dotyczących papierów 
wartościowych zapisanych 
na rachunku w instytucji 
pośredniczącej 

COM(2003) 783 Komisja zmieniła podejście i rozważy przedstawienie nowego wniosku w szczególności w 
odniesieniu do kwestii norm kolizyjnych, w oparciu o bardziej kompleksową ocenę 
skutków. Obecny wniosek jest więc bezcelowy i stał się nieaktualny. 
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Projekt porozumienia 
międzyinstytucjonalne w 
sprawie utworzenia ram 
prawnych dla europejskich 
agencji regulacyjnych 

COM(2005) 59 W komunikacie przyjętym w marcu – dokument COM (2008)135 – Komisja 
zapowiedziała wycofanie tego wniosku i przedstawiła kroki, jakie zamierza podjąć w celu 
poczynienia postępów w opracowywaniu wspólnych ram prawnych. Komisja jest zdania, 
że zaproszenie do współpracy w ramach międzyinstytucjonalnych grup roboczych 
powinno doprowadzić do opracowania wspólnej koncepcji przez agencje, co byłoby 
alternatywą dla proponowanego porozumienia międzyinstytucjonalnego. Obecny wniosek 
jest więc bezcelowy i stał się nieaktualny. 

Wniosek w sprawie 
rozporządzenia Rady 
dotyczącego wspólnej 
organizacji rynku mięsa 
wieprzowego (wersja 
ujednolicona)  

COM(2003) 297 
2003/0104/CNS 

Ujednolicany dokument został uchylony. Obecny wniosek jest więc bezcelowy i stał się 
nieaktualny. 

Wniosek dotyczący decyzji 
Rady ustanawiającej 
wspólnotowe kryteria 
zwalczania oraz 
monitorowania niektórych 
chorób zwierząt (wersja 
ujednolicona)  

COM(2006) 315 
2006/0104/CNS 

Ujednolicany dokument został uchylony. Obecny wniosek jest więc bezcelowy i stał się 
nieaktualny. 

Wniosek dotyczący 
rozporządzenia Rady w 
sprawie produkcji i obrotu 
jajami wylęgowymi i 
pisklętami drobiu 
hodowlanego (wersja 
ujednolicona) 

COM(2006) 694 
2006/0231/CNS 

Ujednolicany dokument został uchylony. Obecny wniosek jest więc bezcelowy i stał się 
nieaktualny. 
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Zalecenie Komisji dla Rady 
dotyczące udzielenia 
upoważnienia Komisji do 
rozpoczęcia negocjacji w 
sprawie udziału Wspólnoty 
w pracach 
międzynarodowego dialogu 
w dziedzinie podatków 
(ITD).  

SEK(2007) 958 W związku ze zmianą projektu porozumienia w sprawie zasad współpracy nie ma 
konieczności przyjęcia przez Radę aktu podstawowego w formie decyzji Rady 
upoważniającej Komisję do podjęcia negocjacji w sprawie udziału Wspólnoty w pracach 
międzynarodowego dialogu w dziedzinie podatków. W związku z tym zalecenie stało się 
nieaktualne. 

Wniosek dotyczący 
rozporządzenia Rady 
dotyczącego mechanizmu 
równoważącego 
stosowanego w odniesieniu 
do przywozu z niektórych 
państw niebędących 
członkami Wspólnoty 
Europejskiej 

COM(2005) 398 Projekt rozporządzenia miał być środkiem rozwiązania kwestii praktyk stosowania 
podwójnych cen, szczególnie w kontekście prowadzonych przez niektóre państwa 
negocjacji dotyczących przystąpienia do WTO. Komisja zmieniła podejście na rzecz 
dwustronnych i wielostronnych negocjacji i uważa obecnie, że przyjęcie przepisów nie jest 
konieczne. W związku z tym wniosek stał się nieaktualny. 

Wniosek dotyczący 
dyrektywy Rady w sprawie 
kontroli wysoce 
radioaktywnych źródeł 
zamkniętych 

COM(2002) 130 Zgodnie z procedurą obowiązującą przy przyjmowaniu środków określoną w art. 31 i 41 
traktatu EURATOM Komisja sporządza projekt wniosku, który następnie przekazywany 
jest do Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, który przedstawia swoje uwagi. Następnie 
Komisja sporządza zmieniony wniosek – dokument COM (2003)18. Wstępny wniosek stał 
się więc bezcelowy i nieaktualny.  

Wniosek dotyczący 
dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w 
sprawie intermodalnych 
jednostek ładunkowych 

COM(2003) 155/2 
2003/0056 COD 

Komisja uważa, że nie jest konieczne przyjęcie przepisów. Europejski Komitet 
Normalizacyjny opracował już standardy wstępne i ukończy swe prace, jeśli otrzyma 
upoważnienie Komisji. Zanim to jednak nastąpi należy rozważyć, czy można udzielić 
zezwolenia na wykorzystywanie w ruchu transgranicznym kontenerów ISO o dł. 45 stóp, 
których używanie obecnie ograniczone jest do ruchu krajowego. Obecnie Komisja 
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dokonuje przeglądu sytuacji w oparciu o przeprowadzone badania. Ponadto trwają właśnie 
badania dotyczące odpowiedniego rozmiaru, właściwości wytrzymałościowych oraz 
wymogów komunikacyjnych i bezpieczeństwa intermodalnych jednostek ładunkowych. W 
związku z tym wniosek ten stał się nieaktualny. 

Wniosek w sprawie 
rozporządzenia Rady 
zmieniającego 
rozporządzenie Rady 
(EURATOM) nr 2587/1999 
określające projekty 
inwestycyjne przekazywane 
Komisji zgodnie z art. 41 
Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę 
Energii Atomowej 

COM(2003) 370 Biorąc pod uwagę czas, jaki upłynął od wysunięcia tego wniosku, wniosek ten stal się 
nieaktualny. 

Wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w 
sprawie kompensacji w 
przypadkach niespełnienia 
wymagań umownych 
dotyczących jakości usług 
towarowego transportu 
kolejowego  

COM(2004) 144 
2004/0050 COD 

W związku ze sprzeciwem ze strony prawodawcy oraz przedstawicieli sektora w odniesieniu do tej 
części wniosku, która odnosi się do stosunków umownych, Komisja, w komunikacie przyjętym we 
wrześniu tego roku (dokument COM (2008)536), ogłosiła zamiar wycofania tego wniosku. 
Zdaniem Komisji cele tego wniosku można zrealizować poprzez stałe inicjatywy w zakresie 
wspierania rozwoju konkurencji oraz poprzez zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury oraz 
usług dodatkowych dla towarowego transportu kolejowego. W odniesieniu do usług dodatkowych 
Komisja ma zamiar przedłożyć nowy wniosek legislacyjny w listopadzie 2008 r. W związku z tym 
obecny wniosek stał się nieaktualny. 
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Wniosek decyzja Rady w 
sprawie stanowiska Wspólnoty 
na forum Rady Ministerialnej 
Wspólnoty Energetycznej 
odnośnie do niektórych kwestii 
proceduralnych związanych z 
budżetem Wspólnoty 
Energetycznej, odnośnie do 
zasad proceduralnych 
przyjmowania krajów o statusie 
obserwatorów oraz praw i 
obowiązków obserwatorów 
przy Wspólnocie 
Energetycznej, oraz odnośnie 
do przyjęcia Mołdowy, 
Ukrainy, Norwegii i Turcji jako 
obserwatorów przy Wspólnocie 
Energetycznej 

COM(2006) 709 Wniosek ten nie ma zastosowania i stal się nieaktualny, ponieważ wszystkie wymienione państwa 
maja status obserwatorów w Radzie Wspólnoty Energetycznej. 

Wniosek rozporządzenie Rady 
w sprawie rozporządzenia 
finansowego mającego 
zastosowanie do Agencji 
Dostaw Euratomu  

COM(2007) 108 
2007/0042/CNS 

Komisja zmieniła podejście i ma zamiar zrealizować cele tego wniosku poprzez włączenie do 
obecnie zmienianego ogólnego rozporządzenia finansowego uregulowań ad hoc. Pozwoli to 
uniknąć skomplikowanej procedury legislacyjnej w odniesieniu do ograniczonego budżetu i 
zwiększenia ilości szczególnych rozporządzeń finansowych. W związku z tym wniosek stał się 
nieaktualny. 

(20 inicjatyw) 


