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Komisja Europejska  
– informacje ogólne 

• Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając 
wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz 
realizując politykę i wykonując budżet UE. 

• Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy,             
po jednym z każdego kraju UE  

• Przewodniczący: Jean-Claude Juncker 

• Rok ustanowienia: 1958 

• Siedziba: Bruksela (Belgia) 



Komisja Europejska - zadania 

• Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych 

• Zarządzanie polityką UE i przydział środków 
finansowych 

• Egzekwowanie prawa europejskiego 

• Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej 



Komisja Europejska - skład 

• Komisji składa się z 27 komisarzy* - po jednym                
z każdego państwa UE  

• W skład kolegium komisarzy wchodzą: 
przewodniczący, siedmiu wiceprzewodniczących oraz 
20 komisarzy odpowiedzialnych za poszczególne 
dziedziny polityki 

• Przewodniczący Komisji decyduje o przydziale tek 
(obszarów polityki) poszczególnym komisarzom 

 
*Po referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, z pełnienia funkcji 
zrezygnował Jonathan Hill, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków 
kapitałowych 



Komisja Europejska - skład 



Priorytety Komisji Europejskiej 

1. Miejsca pracy, wzrost 
gospodarczy i inwestycje 

2. Jednolity rynek cyfrowy 

3. Unia energetyczna             
i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

4. Rynek wewnętrzny 

5. Unia gospodarcza              
i walutowa 

6. Umowa o wolnym 
handlu UE-USA 

7. Sprawiedliwość i prawa 
podstawowe 

8. Imigracja 

9. Pozycja UE na arenie 
międzynarodowej 

10. Demokratyczne zmiany 



Odpowiedzialni komisarze 

Frans Timmermans 



Priorytety Komisji Europejskiej 

Ta Komisja będzie inna: polityczna, 
doświadczona i nastawiona na 

osiąganie rezultatów. Będziemy działać 
skuteczniej. Będziemy pracować jako 

zespół, a nie w izolacji.  
Będziemy mieć charakter polityczny, a nie 

technokratyczny. Traktuję poważnie 
zobowiązanie do działania na dużą skalę    

w sprawach ważnych, a na mniejszą             
w sprawach bardziej błahych. 

 
Jean-Claude Juncker,  
10 września 2014 

 
 



Niektóre działania umacniające 
demokrację w UE 

• Przyznawania Nagrody Sacharowa dla osób szczególnie 
zasłużonych w walce na rzecz praw człowieka i wolności 

• Prezydencja rotacyjna w Radzie Unii Europejskiej 

• Dialogi z obywatelami – Komisarze odwiedzają różne 
miasta w UE i rozmawiają z obywatelami nt. prac Komisji 

• Kontrola stosowania prawa 

• Europejska inicjatywa obywatelska 

• Program lepszego stanowienia prawa 



Uruchom wyobraźnię 

Źródło: Common Source 



Dlaczego potrzebujemy lepszych 
uregulowań prawnych? 

 

 

44% Europejczyków nie 
rozumie, jak funkcjonuje 
UE 

 

 

71% uważa, że UE 
powoduje 

zbyt dużo biurokracji  

 

Źródło: Eurobarometr, lipiec 2015 r. 
 

Unia ma się angażować tylko w sprawy istotne! 



Na czym polega lepsze 
stanowienie prawa? 

 

 

 

 

 

Źródło: Komisja Europejska 
 

być odpowiednie do danego celu 

wnosić wartość dodaną 

unikać niepotrzebnych obciążeń 

UŁATWIANIE  
ŻYCIA  

EUROPEJCZYKÓW 
 



Czy znasz jakieś mity dotyczące 
regulacji unijnych? 



Mit 1: Ludzie z Brukseli boją się 
krzywych bananów 

To nie do końca prawda. Regulacje dotyczące jakości 
owoców występują w każdej rozwiniętej jurysdykcji. 
Jeśli nie byłoby jednolitych przepisów dla całej Unii, 
to każde państwo wprowadziłoby swoje regulacje, co 
doprowadziłoby do chaosu w transporcie i handlu. 
Ministrowie rolnictwa zwrócili się w l. 90 do Komisji 
Europejskiej o wprowadzenie regulacji dotyczących 
„krzywizny” bananów. Prawa te zostały jednak 
mocno złagodzone. Źródło: Komisja Europejska 

 



Mit 2: Odkurzacze z mocnymi 
silnikami zostaną zabronione 

Zwodnicze. Nowe regulacje zabraniają produkcji 
odkurzaczy, które wykorzystują zbyt dużo energii 
przez co rachunki za energię są wyższe. Moc 
zasysania nie ma tutaj żadnego znaczenia.  

Odkurzacze, które zostały wyprodukowane zgodnie 
ze starymi regulacjami mogą być wykorzystywane, a 
te zalegające z sklepach sprzedawane.  

Źródło: Komisja Europejska 
 



Mit 3: UE zabrania sprzedawania 
jajek w tuzinach, a nakazuje 

sprzedawać na wagę lub sztuki 
 

Fałsz. Komisja Europejska walczy z tą plotką  

od 2010 r. 

Źródło: Komisja Europejska 
 



Monitorowanie prawa na każdym 
etapie 

a) Tworzenie/zanim prawo zostanie wprowadzone 

-> tzw. roadmaps, czyli opis planowanych inicjatyw 

a) Implementacja 

b) Przegląd/po wprowadzaniu prawa 

-> konsekwencje  

Społeczne Ekonomiczne Dla środowiska 



REFIT – prawo odchudzone  
i uproszczone 

Osiągnięcia od 2012 r.: 

• Wycofano 141 przygotowywanych regulacji 

• W 2015 i 2016 uchylono 37 regulacji 

• Przeprowadzono 30 ewaluacji przepisów,      
w 2016 planuje się przeprowadzić 39 
ewaluacji 

 
Źródło: Komisja Europejska 
 



Zyski z REFITu 

• Prostszy system finansowego raportowania dla 5 
mln mikroprzedsiębiorstw (oszczędność: 6,3 bln €) 

• Opłaty rejestracyjne dzięki regulacji REACH 
zmniejszyły się o 95% dla MŚP 

• Nowe cyfrowe tachografy dla kierowców ciężarówek 
pozwoliły zwiększyć bezpieczeństwo na drogać i 
zaoszczędzić 400 mln € 

• Trwają prace nad regulacjami dotyczącymi 
chemikaliów oraz uproszczenia podatku VAT dla 
MŚP 

 

Źródło: Komisja Europejska 
 



Uruchom wyobraźnię, c.d. 

• Prawo na wyspie bardzo się rozrosło, 
powstała komisja REFIT 

• Zdecydujcie, które regulacje nie są 
Wam potrzebne: 

- o podziale wody pitnej; 

- o liczbie godzin spędzanych na plaży; 

- o pierwszeństwie skorzystania z 
pomocy ratujących; 

- o sposobie wybierania przywódcy 

 

 

Źródło: Common Source 

Pamiętajcie o konsultacjach z 
resztą grupy!  

Gdy poproszono o konsultacje 
w ramach przeglądu dyrektyw 

ptasiej i siedliskowej, 
wypowiedziała się rekordowa 

liczba 500 000 osób! 



Pytania? Wątpliwości?  
Skontaktuj się z PIE ED-Rzeszów! 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów  

ul. Sucharskiego 2 

35-225 Rzeszów 

tel. 0048 17 866 01 02 

www.europedirect-rzeszow.pl 

Facebook: www.facebook.com/EDRzeszow 

Twitter: www.twitter.com/EDRzeszow 

YouTube: www.youtube.com/EuropeDirectRzeszow 

  

Masz pytanie na temat Unii Europejskiej? 

Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11 

Sprawdź: ec.europa.eu/europedirect 

http://www.europedirect-rzeszow.pl/
http://www.europedirect-rzeszow.pl/
http://www.europedirect-rzeszow.pl/
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http://www.twitter.com/EDRzeszow
http://www.youtube.com/EuropeDirectRzeszow

