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Pani 
EwaKopacz 

Do druku nr 1945 

Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia- w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu- czy 
komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy 
(przedstawiciel wnioskodawcy: poseł Mariusz Witczak) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Projekt ustawy przewiduje zmianę § l pkt 2 i § 2 w artykule 337 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami). 
Proponowana regulacja zakłada modyfikację wzoru, według którego oblicza się dla 
danego komitetu wyborczego limit wydatków na agitację wyborczą w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z proponowanym wzorem limit wydatków 
będzie stanowił iloczyn liczby wyborców w kraju ujętych w rejestrach wyborców 
w okręgach wyborczych, w których komitet zarejestrował listy kandydatów, oraz 
kwoty 60 groszy przypadającej na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze 
wyborców. Ponadto proponuje się, aby Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 
14 dni od dnia zarządzenia wyborów, ogłaszała w formie komunikatu w Dzienniku 
Urzędowym RP ,,Monitor Polski" oraz zamieszczała w Biuletynie lnfonnacji 
Publicznej nie tylko liczbę wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie 
całego kraju, ale także liczbę wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie 
poszczególnych okręgów wyborczych. 

Projekt ustawy nie narusza prawa Unii Europejskiej. Projekt nie zawiera 
przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy nie jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

c;i<J«~ 
Lech Czapla 
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Warszawa, 22listopada 2013 r. 

Pani 
EwaKopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu 

ustawy o zmianie ustawy- Kodeks wyborczy (przedstawiciel 
wnioskodawcy: poseł Mariusz Witczak) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 

Projekt ustawy przewiduje zmianę § l pkt 2 i § 2 w artykule 337 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zmianami). 
Proponowana regulacja zakłada modyfikację wzoru, według którego oblicza się dla 
danego komitetu wyborczego limit wydatków na agitację wyborczą w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z proponowanym wzorem limit wydatków 
będzie stanowił iloczyn liczby wyborców w kraju ujętych w rejestrach wyborców 
w okręgach wyborczych, w których komitet zarejestrował listy kandydatów, oraz 
kwoty 60 groszy przypadającej na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze 
wyborców. Ponadto proponuje się, aby Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 
14 dni od dnia zarządzenia wyborów, ogłaszała w formie komunikatu w Dzienniku 
Urzędowym RP ,,Monitor Polski" oraz zamieszczała w Biuletynie Informacji 
Publicznej nie tylko liczbę wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie 
całego kraju, ale także liczbę wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie 
poszczególnych okręgów wyborczych. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Biorąc pod uwagę przedmiot projektu ustawy należy wskazać artykuł 4 

Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864, ze 
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zmianami), przyznający państwom członkowskim UE prawo do ustanowienia 
górnej granicy wydatków na kampanię wyborczą. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustałonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Projekt przewiduje zmianę art. 337 ustawy- Kodeks wyborczy, zgodnie 
z którym w wyborach do Parlamentu Europejskiego komitety wyborcze mogą 
wydatkować na agitację wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone ustalonymi 
limitami. Projekt przewiduje modyfikację sposobu obliczania dla danego 
komitetu wyborczego limitu wydatków na agitację wyborczą w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego. Proponowana regulacja mieści się w zakresie 
kompetencji państwa członkowskiego, określonej artykułem 4 Aktu 
dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych 
wyborach bezpośrednich. 

4. Konkluzja 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy nie narusza prawa 
Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 


