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Po uzasadnieniu dodaje się poniższą opinię: 

OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ 

Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej 

decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu 

(COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)) 

 

I. Kontekst 

 

W dniu 2 lutego 2015 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 

2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (COM(2015)0625 - 2015/0281(COD)).  

 

Za podstawę wniosku Komisja przyjęła art. 83 ust. 1 i art. 82 ust. 2 lit. c) TFUE. W 

uzasadnieniu, w szczególności w jego sekcji 2, która dotyczy wyboru podstawy prawnej i 

zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, Komisja wyjaśniła, że wniosek 

służy zastąpieniu dyrektywy ramowej Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania 
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terroryzmu1 i ma na celu wprowadzenie uaktualnionych przepisów na szczeblu UE 

ustanawiających minimalne normy dotyczące definiowania przestępstw terrorystycznych, 

przestępstw dotyczących grupy terrorystycznej lub związanych z działalnością terrorystyczną 

oraz kar w tej dziedzinie. W konsekwencji art. 83 ust. 1 stanowi właściwą podstawę prawną 

wniosku. 

 

Ponieważ wniosek obejmuje przepisy dotyczące praw ofiar, Komisja początkowo uznała, że 

powinien opierać się również na art. 82 ust. 2 lit. c), co umożliwia Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie – działającym zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą – 

ustanowienie norm minimalnych dotyczących praw ofiar przestępstw w zakresie niezbędnym 

dla ułatwienia wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, jak również 

współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych o wymiarze 

transgranicznym.  

 

Według Pańskiego pisma podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych trzy instytucje 

uzgodniły skreślenie art. 82 ust. 2 lit. c) TFUE jako podstawy prawnej wniosku. Zmianę tę 

uzasadniono na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 

stanowiącego, że jeżeli akt prawny ma dwa cele lub dwa elementy i jeden z tych celów lub 

elementów można zidentyfikować jako główny lub dominujący, podczas gdy drugi jest 

jedynie pomocniczy, wówczas ten akt prawny należy wydać na jednej podstawie prawnej, tj. 

na tej podstawie, która jest wymagana z racji głównego lub dominującego celu lub elementu. 

 

Instytucje uznały, że w danym akcie elementem dominującym jest ustanowienie norm 

minimalnych dotyczących definicji terroryzmu i związanych z nim sankcji oraz że objęcie 

dyrektywą praw ofiar ma charakter wyłącznie pomocniczy. W konsekwencji postanowiły 

skreślić art. 82 ust. 2 lit. c) jako podstawę prawną wniosku.     

 

W dniu 8 grudnia 2016 r. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych przeprowadziła głosowanie nad tekstem uzgodnionym przez instytucje 

podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym 

zaplanowano na 15 lutego 2017 r.  

  

II. Odnośne artykuły Traktatu  

 

Art. 82 ust. 2 lit. c) TFUE stanowi: 

 

Artykuł 82 

(dawny art. 31 TUE) 

(...) 

 

2. W zakresie niezbędnym dla ułatwienia wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń 

sądowych, jak również współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach 

karnych o wymiarze transgranicznym, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze 

dyrektyw zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą ustanawiać normy minimalne. 

Normy takie uwzględniają różnice między tradycjami i systemami prawnymi Państw 

Członkowskich. 

 

                                                 
1 Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, 

s. 3).  
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Dotyczą one: 

(...)  

 

c) praw ofiar przestępstw; 

(...) 

 

 

Art. 83 ust. 1 TFUE stanowi: 

 

Artykuł 83 

(dawny art. 31 TUE) 

 

1. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze dyrektyw zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą, mogą ustanowić normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw 

oraz kar w dziedzinach szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym, 

wynikające z rodzaju lub skutków tych przestępstw lub ze szczególnej potrzeby wspólnego ich 

zwalczania. 

 

Powyższe dziedziny przestępczości są następujące: terroryzm, handel ludźmi oraz seksualne 

wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, 

pranie pieniędzy, korupcja, fałszowanie środków płatniczych, przestępczość komputerowa i 

przestępczość zorganizowana. 

(...) 

 

III. Orzecznictwo związane z podstawą prawną 

 

Wybór podstawy prawnej ma zasadnicze znaczenie, jako że konstytucyjną podstawą Unii jest 

zasada przyznania uprawnień, a jej instytucje mogą działać wyłącznie w sposób zgodny z 

mandatem udzielonym im na mocy Traktatu1. W związku z tym wybór podstawy prawnej nie 

podlega uznaniu.  

 

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynikają określone zasady dotyczące wyboru 

podstawy prawnej.  Po pierwsze, z uwagi na skutki podstawy prawnej dla właściwości i 

procedury wybór właściwej podstawy prawnej ma zasadnicze znaczenie2. Po drugie, wybór 

podstawy prawnej aktu prawnego UE musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które 

mogą zostać poddane kontroli sądowej. Należą do nich w szczególności cel i treść aktu3. Nie 

są przy tym istotne ani fakt, że jakaś instytucja pragnie pełniej uczestniczyć w pracach 

związanych z przyjęciem danego aktu, ani prace wykonane z innego tytułu w sferze działań 

objętych aktem, ani też kontekst, w jakim akt został przyjęty4. 

 

                                                 
1 Opinia 2/00 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie Protokół z Kartageny, EU:C:2001:664, pkt 3; opinia 1/08 z 

dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Układ ogólny w sprawie handlu usługami, EU:C:2009:739, pkt 110.  
2Opinia 2/00 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie Protokół z Kartageny, EU:C:2001:664, pkt 5. opinia 1/08 z dnia 

30 listopada 2009 r. w sprawie Układ ogólny w sprawie handlu usługami, EU:C:2009:739, pkt 110. 
3 Zobacz m.in. wyrok z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawach połączonych C-164/97 i C-165/97 Parlament 

przeciwko Radzie, EU:C:1999:99, pkt 16; wyrok z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie C-36/98 Hiszpania 

przeciwko Radzie, EU:C:2001:64, pkt 59; wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-281/01 Komisja 

przeciwko Radzie, EU:C:2002:761, pkt 33–49; wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-338/01 Komisja 

przeciwko Radzie, EU:C:2004:253, pkt 55. 
4 Zobacz wyrok z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie C-269/97 Komisja przeciwko Radzie, EU:C:2000:183, pkt 

44.  
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Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu1. 

 

Akt prawny powinien co do zasady być wydany na jednej podstawie prawnej. Akt może 

opierać się na większej liczbie podstaw prawnych jedynie „tytułem wyjątku”2, Dwojaką 

podstawę prawną można jednak zastosować, jeżeli akt realizuje jednocześnie różne cele lub 

ma kilka powiązanych elementów, a żaden z tych celów lub elementów nie ma charakteru 

drugorzędnego lub pośredniego w stosunku do pozostałych3. Jeżeli analiza danego aktu 

wykaże, że wyznaczono mu dwa cele lub ma on dwa elementy i jeden z tych celów lub 

elementów można zidentyfikować jako główny lub dominujący, podczas gdy drugi jest 

jedynie pomocniczy, wówczas ten akt prawny należy wydać na jednej podstawie prawnej, tj. 

na tej podstawie, która jest wymagana z racji głównego lub dominującego celu lub elementu4. 

Ponadto procedury określone w poszczególnych podstawach prawnych przyjęcia danego aktu 

prawnego nie powinny być wzajemnie niezgodne5.  

 

IV. Cel i treść proponowanego rozporządzenia  

 

Zgodnie z artykułem 1 wniosku zmienionego przez instytucje podczas nieformalnych 

negocjacji odpowiednio do swojego przedmiotu wniosek ustanawia „normy minimalne 

dotyczące definicji przestępstw i sankcji w dziedzinie przestępstw terrorystycznych, 

przestępstw dotyczących grupy terrorystycznej oraz przestępstw związanych z działalnością 

terrorystyczną, jak również środki ochrony i wsparcia ofiar terroryzmu i pomocy tym 

ofiarom” (kursywę dodano).  

 

Od czasu przyjęcia decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania 

terroryzmu obserwuje się dramatyczny wzrost i ewolucję zagrożenia terrorystycznego, 

zwłaszcza w ostatnich latach. Organizacje międzynarodowe i regionalne nie pozostały 

bezczynne w obliczu tego zjawiska i wydały nowe standardy w postaci rezolucji, konwencji i 

zaleceń z myślą o skuteczniejszej walce z terroryzmem. Komisja uznała, że aby zrealizować 

zobowiązania wynikające z tych instrumentów, niezbędny jest przegląd decyzji ramowej 

Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu. Omawiany wniosek ma na celu 

zastąpienie decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW nową dyrektywą. która dostosuje ramy 

prawne UE dotyczące definicji przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną do 

najnowszych standardów i zobowiązań międzynarodowych.  

 

Te standardy i zobowiązania ujęto w szczególności w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 

2178(2014) z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa 

międzynarodowego spowodowanych przez akty terroryzmu6, jak również w Protokole 

dodatkowym z dnia 22 października 2015 r.7 do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu 

                                                 
1 Opinia 2/00 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie Protokół z Kartageny, EU:C:2001:664, pkt 5. 
2 Sprawa C-411/06 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, EU:C:2009:518, pkt 47 oraz przywołane tam 

orzecznictwo.  
3 Sprawa C-411/06, ibid. Zobacz też sprawa C-43/12 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, 

EU:C:2014:298, pkt 30 oraz przywołane tam orzecznictwo.  
4 Sprawa C-137/12 Komisja przeciwko Radzie, EU: C 2013:675, pkt 53; sprawa C-411/06 Komisja przeciwko 

Parlamentowi i Radzie, EU:C:2009:518, pkt 46 oraz przywołane tam orzecznictwo. sprawa C-490/10 Parlament 

przeciwko Radzie, EU:C:2012:525, pkt 45; sprawa C-155/07 Parlament przeciwko Radzie, EU:C:2008:605, pkt 

34. 
5 Sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”), EU:C:1991:244, pkt 17–25. 
6 http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf 
7 Traktat nr 217: Protokół dodatkowy do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi – Ryga, 22 

października 2015 r. – https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217. UE Europejska 
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terroryzmowi1, a także w zmienionej uwadze interpretacyjnej do zalecenia nr 5 w sprawie 

przestępstwa polegającego na finansowaniu terroryzmu, które to zalecenie jest jednym z 

zaleceń dotyczących finansowania terroryzmu wydanych przez Grupę Specjalną ds. 

Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w 2012 r.2 Uwaga interpretacyjna precyzuje 

obecnie, że – w świetle rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2178(2014) – zalecenie nr 5 

zobowiązuje państwa do kryminalizacji finansowania podróży osób udających się do państwa 

innego niż ich państwo zamieszkania lub obywatelstwa do celów dokonywania, planowania 

lub przygotowywania aktów terrorystycznych lub udziału w nich bądź też udostępniania lub 

otrzymywania szkolenia terrorystycznego. 

 

Większa część uzgodnionego tekstu dotyczy w istocie harmonizacji definicji przestępstw i 

sankcji dla osób fizycznych (art. 2–16) oraz odpowiedzialności osób prawnych i kar dla nich 

(art. 17 i 18).  

 

Artykuł 2 zawiera definicje pojęć stosowanych w kolejnych przepisach. Artykuł 3 wniosku 

określa, jakie czyny należy uznawać w państwach członkowskich za przestępstwa 

terrorystyczne. Artykuł 4 odnosi się do przestępstw dotyczących grupy terrorystycznej i 

zobowiązuje państwa członkowskie do kryminalizacji kierowania grupą terrorystyczną lub 

uczestnictwa w działaniach grupy terrorystycznej, ze świadomością, że takie uczestnictwo 

będzie stanowiło wkład w działalność przestępczą grupy terrorystycznej. Artykuł 5 określa 

przestępstwo publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa terrorystycznego. 

Artykuł 6 kryminalizuje werbowanie osób do popełnienia lub do przyczynienia się do 

popełnienia aktów terrorystycznych lub też do przystąpienia w tym celu do stowarzyszenia 

lub grupy.  Artykuł 7 wniosku przewiduje karalność prowadzenia szkoleń na potrzeby 

terroryzmu. Artykuł 8 przewiduje karalność odbywania szkoleń na potrzeby terroryzmu, a 

artykuł 9 – podróżowania do innego państwa w celach terrorystycznych. Artykuł 10 

zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia karalności czynów polegających na 

umożliwianiu podróżowania w celach terrorystycznych. Artykuł 11 zobowiązuje państwa 

członkowskie do zapewnienia karalności udostępniania funduszy do celów popełniania 

przestępstw terrorystycznych i przestępstw związanych z grupami terrorystycznymi lub z 

działalnością terrorystyczną. Artykuł 12 dotyczy innych przestępstw związanych z 

działalnością terrorystyczną, takich jak kradzież kwalifikowana, wymuszenie lub 

sporządzanie fałszywych dokumentów urzędowych bądź korzystanie z takich dokumentów w 

celach terrorystycznych. Artykuły 13–23 wniosku zawierają przepisy ogólne związane z 

przestępstwami, o których mowa w art. 3–12 wniosku, obejmujące kary dla osób fizycznych 

(art. 15), okoliczności łagodzące (art. 16), odpowiedzialność osób prawnych i kary dla osób 

prawnych (art. 17 i 18), jurysdykcja i ściganie czynów, o których mowa we wniosku (art. 19), 

narzędzia stosowane w postępowaniu przygotowawczym oraz konfiskata (art. 20), środki 

służące zwalczaniu treści internetowych publicznie nawołujących do popełnienia 

przestępstwa (art. 21), zmiany w decyzji Rady 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. 

w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych3 (art. 

22) oraz poszanowanie podstawowych praw i wolności (art. 23). Artykuły 27–31 wniosku 

                                                                                                                                                         
podpisała protokół dodatkowy oraz konwencję w dniu 22 października 2015 r.  
1 Traktat nr 196: Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi – Warszawa, 16 maja 2005 r. – 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/196 
2 Tekst zaleceń FATF oraz towarzyszących mu uwag interpretacyjnych można znaleźć pod adresem: 

http://www.fatf-

gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandth

efinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html 
3 Dz.U. L 253 z 29.9.2005, s.22.   



 

PE577.046v02-00 6/8 RR\1100701PL.docx 

PL 

zawierają przepisy końcowe dotyczące zastąpienia decyzji ramowej 2002/475/WSiSW w 

sprawie zwalczania terroryzmu (art. 27), transpozycji (art. 28), obowiązków 

sprawozdawczych Komisji (art. 29), wejścia w życie (art. 30) oraz adresatów (art. 31).  

 

Powyższe przepisy ujęte są w czterech spośród sześciu tytułów: tytuł I – „Przedmiot i 

definicje”; tytuł II – „Przestępstwa terrorystyczne i przestępstwa dotyczące grupy 

terrorystycznej”; tytuł III – „Przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną”; tytuł IV – 

„Przepisy ogólne dotyczące przestępstw terrorystycznych, przestępstw dotyczących grupy 

terrorystycznej oraz przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną”. Tytuł VI 

zawiera przepisy końcowe wspólne dla wszystkich dyrektyw.  

 

Oprócz tego wniosek ustanawia też środki dotyczące ochrony i wspierania ofiar terroryzmu, 

zebrane w jednym tytule, tj. w tytule V. Kwestii tej dotyczą art. 24–26 i odnoszące się do nich 

motywy.  

 

Artykuł 24 zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, by prowadzenie postępowań 

przygotowawczych w sprawie przestępstw objętych dyrektywą i oskarżanie w sprawie tych 

przestępstw nie było uzależnione od złożenia zawiadomienia lub skargi przez ofiarę 

terroryzmu lub inną osobę odczuwającą skutki przestępstwa, a także aby zapewniały 

niezwłoczną bezpośrednią dostępność służb wsparcia zaspokajających szczególne potrzeby 

ofiar terroryzmu, zgodnie z mechanizmami i protokołami w ramach krajowych infrastruktur 

służących reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Przewiduje też dostępność odpowiedniej 

opieki medycznej i pomocy prawnej dla ofiar terroryzmu. Artykuł 25 zobowiązuje państwa 

członkowskie do wprowadzenia środków służących ochronie ofiar terroryzmu i członków ich 

rodzin. Artykuł 26 określa prawa ofiar terroryzmu mających miejsce zamieszkania w innym 

państwie członkowskim.  

 

Należy zauważyć, że w przepisach tych, a konkretniej w art. 24 i 25, kilkakrotnie i niemal 

systematycznie powołano się na dyrektywę 2012/29/UE ustanawiającą normy minimalne 

w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw1. Powołania te znajdują się obecnie w 

uzgodnionym tekście w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych.    

 

V. Określenie właściwej podstawy prawnej  

 

Z powyższej analizy celu i treści wniosku wydaje się wynikać, że walka z terroryzmem przez 

harmonizację prawa karnego wyraźnie stanowi element dominujący aktu i dlatego 

zastosowanie art. 83 ust. 1 jako podstawy prawnej jest w pełni uzasadnione.  

 

Należy zatem ocenić, czy cel i treść przepisów dotyczących ochrony, wspierania i praw ofiar 

terroryzmu (art. 24–26 wniosku) są równorzędnymi lub również dominującymi elementami 

aktu, co wymagałoby włączenia art. 82 ust. 2 lit. c) TFUE jako podstawy prawnej wniosku, 

czy też przeciwnie – można uznać je za jedynie pomocnicze, co uzasadniałoby skreślenie tego 

artykułu jako podstawy prawnej.   

 

W tym kontekście należy zauważyć, że analiza porównawcza art. 24–26 uzgodnionego tekstu 

i dyrektywy 2012/29/UE pokazuje, że uzgodniony tekst w znacznym stopniu opiera się na 

                                                 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy 

minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 

2001/220/WSiSW (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 57) 
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obowiązujących przepisach i mechanizmach, bez wprowadzania istotnych zmian do 

obowiązujących ram prawnych. Przyczynia się on głównie do uwypuklenia szczególnych 

potrzeb ofiar terroryzmu.  

 

Tylko 3 artykuły spośród wszystkich 31 dotyczą praw ofiar, a we wszystkich tych przepisach 

– oraz odnoszących się do nich motywach – podkreśla się, że dotyczą one potrzeb 

szczególnych, tj. potrzeb ofiar przestępstw określonych w głównych częściach tekstu. 

Potrzeby te są w każdym razie uwzględniane na podstawie obowiązujących ram prawnych i 

za pomocą mechanizmów już ustanowionych w dyrektywie 2012/29/UE.  

 

Faktem jest, że dyrektywa 2012/29/UE zyskała rolę aktu prawnego ustanawiającego ogólne 

ramy prawne dotyczące ochrony, wspierania i praw ofiar terroryzmu. Podstawą dyrektywy 

2012/29/UE jest art. 82 ust. 2 TFUE. Przepisy zawarte w art. 24–26 wniosku mają na celu 

uzupełnienie tych ram prawnych. Zgodnie z art. 24 ust. 7 uzgodnionego tekstu „dyrektywę 

stosuje się jako uzupełnienie środków ustanowionych w dyrektywie 2012/29/UE i bez 

uszczerbku dla tych środków”. 

 

Szczegółowa analiza tych przepisów i odnoszących się do nich motywów potwierdza 

powyższe stwierdzenie. Wniosek pozostawia bez zmian słowo „ofiara” zdefiniowane w art. 2 

dyrektywy 2012/29/UE. W art. 24 ust. 1 powtórzono zasadę już zawartą w motywie 40 

dyrektywy 2012/29/UE (ściganie przestępstw z urzędu). Ustęp 2 dotyczy służb wsparcia, 

które już istnieją zgodnie z dyrektywą 2012/29/UE, i wyraźnie stanowi, że wsparcie 

specjalistyczne może być świadczone przez „istniejące jednostki”. Przepisy art. 24 ust. 3 i 4 

opierają się w znacznej mierze na rozdziale 2 dyrektywy 2012/29/UE, zatytułowanym 

„Udzielanie informacji i wsparcia”. Ponadto ust. 4 odnosi się do tych samych kwestii co art. 

26 dyrektywy 2012/29/UE dotyczący współpracy i koordynacji usług. Artykuł 24 ust. 5 

dotyczy opieki medycznej dla ofiar ataku terrorystycznego, przy czym podkreślono w nim, że 

powinna ona być świadczona „zgodnie [z] [...] krajowym systemem opieki zdrowotnej”. 

Kwestia pomocy medycznej dla ofiar została już uwzględniona w motywie 38 i w art. 4 ust. 1 

lit. a) dyrektywy 2012/29/UE. Artykuł 24 ust. 6 dotyczy pomocy prawnej, do której ofiary 

powinny mieć dostęp „zgodnie z art. 13 dyrektywy 2012/29/UE”. Artykuł 25 dotyczy 

środków ochrony ofiar terroryzmu, które powinny być dostępne „zgodnie z dyrektywą 

2012/29/UE”. Artykuł 26 dotyczy praw ofiar terroryzmu mających miejsce zamieszkania w 

innym państwie członkowskim. Artykuł 17 dyrektywy 2012/29/UE również nosi tytuł „Prawa 

ofiar mających miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim” i zawiera podobne 

przepisy. 

 

Omawiany akt zawiera różne inne przepisy, dotyczące kwestii takich jak narzędzia stosowane 

w postępowaniu przygotowawczym oraz konfiskata, wymiana informacji, środki dotyczące 

treści internetowych, a także pomoc ofiarom i ich ochrona. Przepisy te nie wydają się jednak 

mieć autonomicznego celu sui generis. Wydają się raczej wzmacniać i wspierać element 

dominujący, aby zapewnić kompleksową reakcję na poważne naruszenie wartości, jakim jest 

terroryzm. 

 

Dlatego nawet jeżeli zasadniczo można by dodać art. 82 ust. 2 c) TFUE jako podstawę 

prawną przedmiotowego wniosku, to jednak przepis ten nie dotyczy – w świetle oceny celu i 

treści wniosku w jego obecnym kształcie – dominującego lub równorzędnego celu lub 

elementu. Z oceny tej wynika również, że przepisów uzgodnionego tekstu dotyczących praw 

ofiar nie należy uznawać za zmierzające do odrębnego, autonomicznego celu. Nie należy też 

uznawać ich za niebędące pomocniczymi w stosunku do głównego celu. Zatem kryteria 
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określone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości dla wyjątkowych przypadków, gdy akt 

może opierać się na różnych odpowiednich podstawach, nie wydają się koniecznie spełnione. 

 

Jest zatem wskazane, aby uznać przepisy dotyczące praw ofiar za potencjalnie pomocnicze w 

stosunku do dominującego elementu aktu, czyli do zapewnienia wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa przez harmonizację materialnego prawa karnego, w związku z czym dodanie 

art. 82 ust. 2 lit. c) TFUE jako podstawy prawnej wniosku jest potencjalnie zbędne, a jego 

skreślenie – uzasadnione.  

 

 

VI. Wnioski i zalecenia 

 

W świetle powyższej analizy stwierdzono, że art. 83 ust. 1 TFUE można uznać za prawidłową 

podstawę prawną wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW w 

sprawie zwalczania terroryzmu, ponieważ walka z terroryzmem przez harmonizację prawa 

karnego wyraźnie stanowi dominujący element aktu. 

 

Na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2017 r. Komisja Prawna uznała zgodnie z powyższym, 18 

głosami za, przy 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się1, że skreślenie art. 82 ust. 

2 lit. c) TFUE jako podstawy prawnej wniosku jest możliwe, gdyż przepis ten nie dotyczy – w 

świetle oceny celu i treści wniosku w jego obecnym kształcie – dominującego lub 

równorzędnego celu lub elementu wniosku.  

 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 

                                                 
1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (wiceprzewodnicząca), Jean-Marie Cavada (sprawozdawca), Mady Delvaux (wiceprzewodnicząca), 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, 

Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sajjad Karim, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn 

Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 


