
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 17 sierpnia 2010 r. 

zmieniająca decyzję 2007/623/WE powołującą Grupę Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów 
ds. Obciążeń Administracyjnych 

(2010/C 223/03) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na mocy decyzji 2007/623/WE ( 1 ) Komisja utworzyła 
Grupę Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. 
Obciążeń Administracyjnych, zwaną dalej „grupą”, na 
stały okres trzech lat. 

(2) Zmniejszenie obciążenia administracyjnego i 
uproszczenie prawodawstwa nadal należy do najważniej
szych zadań Komisji, a Program działań na rzecz zmniej
szenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej 
ma zostać zrealizowany do 2012 r. 

(3) W związku z tym należy odpowiednio przedłużyć okres 
obowiązywania mandatu grupy i jej członków. 

(4) Grupa powinna nadal ściśle współpracować zarówno 
z partnerami zewnętrznymi jak i służbami Komisji oraz 
prowadzić regularną i zorganizowaną wymianę infor
macji i doświadczeń w kwestii obciążeń administracyj
nych z zastępcą sekretarza generalnego oraz przewodni
czącym Rady ds. Ocen Skutków, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

W decyzji C(2007) 4063 wprowadza się następujące zmiany: 

1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: 

Artykuł 2 

„Zadaniem grupy jest doradztwo Komisji w związku 
z programem działań na rzecz zmniejszenia obciążeń admi
nistracyjnych w Unii Europejskiej, którego celem jest 
redukcja o 25 % do roku 2012 obciążeń administracyjnych 
związanych z działalnością gospodarczą, wynikających 
z prawodawstwa UE oraz w zakresie upraszczania inicjatyw 
określonych w programie prac Komisji. 

W szczególności grupa: 

— udziela porad w zakresie środków zmniejszających 
obciążenia administracyjne, zaproponowanych przez 
konsultantów, w drodze konsultacji internetowych oraz 
w lokalnych grupach roboczych w państwach członkow
skich, 

— doradza Komisji – na jej wniosek – w zakresie spraw 
metodologicznych, które mogą wystąpić w związku 
z programem działań, 

— wskazuje, w razie konieczności, które z dodatkowych 
przepisów aktualnego prawodawstwa mogłoby zostać 
włączone do programu zmniejszania obciążenia admi
nistracyjnego, 

— doradza Komisji co do jej programu upraszczania 
otoczenia prawnego, a zwłaszcza w odniesieniu do 
aktów prawnych mogących w dużym stopniu zmniejszyć 
obciążenie administracyjne, 

— wspiera Komisję w dokonywaniu postępów w zakresie 
przyjmowania wniosków dotyczących zmniejszania 
obciążenia administracyjnego przez Radę i Parlament, 

— przygotowuje do listopada 2011 r. sprawozdanie na 
temat najlepszych praktyk w państwach członkowskich 
w zakresie implementacji prawodawstwa UE w sposób 
powodujący jak najmniejsze obciążenia. 

Grupie udziela się mandatu do dnia 31 grudnia 2012 r.”; 

2) art. 3 ust. 1) otrzymuje brzmienie: 

Artykuł 3 

„1. Komisja może konsultować się z grupą w każdej 
sprawie związanej z realizacją programu działań na rzecz 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europej
skiej oraz w kwestii jej programu upraszczania otoczenia 
prawnego, co określono w programie prac Komisji.”;
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( 1 ) Dz.U. L 253 z 28.9.2007, s. 40.



3) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany: 

Artykuł 4 

a) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„Członkowie grupy są powoływani do dnia 31 grudnia 
2012 r.”,. 

b) w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„Dane członków są publikowane na stronie internetowej 
Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej.”; 

4) w art. 5 ust. 4 zdanie drugie otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„Służby sekretarskie dla grupy zapewnia Sekretariat Gene
ralny Komisji Europejskiej.”; 

5) artykuł 7 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 7 

Stosowalność 

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2012 r.”. 

Artykuł 2 

Decyzja wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2010 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 sierpnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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