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Szanowna Pani Przewodnicząca! 

W piśmie z dnia 15 czerwca 2018 r. zwróciła się Pani w imieniu Komisji Rynku 

Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) do Komisji Prawnej (JURI) zgodnie z art. 

39 ust. 2 Regulaminu Parlamentu o opinię w sprawie stosowności zmiany podstawy prawnej 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia 

jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług 

wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

1024/2012 w świetle wyników negocjacji międzyinstytucjonalnych mających na celu 

osiągnięcie porozumienia w pierwszym czytaniu.  

 

I – Kontekst 

 

Wniosek był przedmiotem negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c 

Regulaminu. W dniu 24 maja 2018 r. w wyniku rozmów trójstronnych osiągnięto wstępne 

porozumienie. W piśmie z dnia 20 czerwca 2018 r. przewodniczący COREPER (część 1) 

poinformował przewodniczącą komisji IMCO, że Rada może zatwierdzić tekst 

kompromisowy (zwany dalej „kompromisem”) przedstawiony w załączniku do tego pisma. 

 

Kompromis przewiduje utworzenie jednolitego portalu cyfrowego. Zgodnie z art. 2 portal ten 

składa się ze wspólnego interfejsu użytkownika zawierającego odwołania do krajowych i 

unijnych stron internetowych oraz zapewnia dostęp do informacji, procedur, usług wsparcia i 

rozwiązywania problemów dotyczących unijnych i krajowych przepisów obowiązujących 

obywateli i przedsiębiorstwa, korzystających lub zamierzających korzystać ze swoich praw na 

rynku wewnętrznym.  

 

Załącznik I zawiera wykaz praw, obowiązków i przepisów obowiązujących na rynku 

wewnętrznym, o których informacje powinny być dostępne za pośrednictwem jednolitego 

portalu cyfrowego, w tym informacje o podróżach, pracy, emeryturze i pojazdach. Zgodnie z 

art. 5 informacje o kwestiach niewymienionych w załączniku I mogą być udostępniane za 

pośrednictwem portalu wyłącznie wówczas, kiedy dotyczą korzystania z praw związanych z 

rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 26 ust. 2 TFUE. 

 

Portal powinien też zapewniać dostęp do informacji i linków do procedur ustanowionych, aby 

umożliwić użytkownikom korzystanie z praw oraz przestrzeganie obowiązków i przepisów w 

obszarach rynku wewnętrznego wymienionych w załączniku I. Załącznik II zawiera wykaz 

procedur, które ma objąć portal. 

 

Portal ma też zapewniać dostęp do informacji i linków do „usług wsparcia i rozwiązywania 

problemów”, z których mogą korzystać obywatele i przedsiębiorstwa w przypadku pytań lub 

problemów dotyczących ich praw, obowiązków i procedur objętych zakresem portalu. W 

załączniku III znajduje się wykaz siedmiu takich usług obejmujący m.in. punkty kontaktowe 

ds. produktów i EURES. Zgodnie z art. 7 ust. 3 Komisja może dodawać do portalu linki do 

innych usług, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki. W każdym razie usługa musi 

zapewniać informacje lub pomoc w obszarach i w ramach celów objętych rozporządzeniem. 

 

Kompromis nakłada na państwa członkowskie i Komisję obowiązek zapewnienia dostępu do 
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informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów odpowiednio na szczeblu 

krajowym i unijnym oraz określa pewne wymogi jakości i dostępności takich informacji, 

procedur i usług. 

 

Zgodnie z art. 6 kompromis zobowiązuje państwa członkowskie do umożliwiania 

użytkownikom pełnego dostępu online do wszystkich procedur wymienionych w załączniku 

II, przynajmniej do procedur obowiązujących w danym państwie członkowskim.  Artykuł 6 

wyjaśnia, kiedy dostęp uznaje się za „pełny dostęp online”, i stanowi, że tylko w 

wyjątkowych przypadkach można wymagać osobistego stawienia się przed właściwym 

organem.  

 

Zgodnie z art. 14 Komisja ustanawia techniczny system zautomatyzowanej transgranicznej 

wymiany dowodów w kontekście procedur wymienionych w załączniku II i procedur 

przewidzianych w dyrektywach 2005/36 (dyrektywa w sprawie kwalifikacji zawodowych), 

2006/123 (dyrektywa dotycząca usług), 2014/24 (dyrektywa w sprawie zamówień 

publicznych) i 2014/25 (dyrektywa w sprawie udzielania zamówień przez podmioty 

użyteczności publicznej). Celem takiego systemu jest zapobieganie konieczności 

przedstawiania przez użytkowników tych samych dowodów za każdym razem, kiedy muszą 

przejść inną procedurę. 

 

Artykuł 25 zobowiązuje Komisję do zapewnienia użytkownikom portalu łatwego w obsłudze 

narzędzia umożliwiającego wyrażenie opinii o usługach oferowanych przez portal. Zgodnie z 

art. 26 Komisja zapewnia użytkownikom podobne narzędzie służące sygnalizowaniu 

wszelkich przeszkód napotkanych podczas korzystania z praw na rynku wewnętrznym. 

Komisja i państwa członkowskie analizują i badają zgłoszone problemy i w miarę możliwości 

rozwiązują je za pomocą odpowiednich środków. 

 

Komisja uznała za wspólną podstawę prawną swojego wniosku art. 21 ust. 2 TFUE (prawo 

obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się i przebywania w UE), art. 48 TFUE 

(zabezpieczenie społeczne) i art. 114 ust. 1 TFUE (rynek wewnętrzny). W kompromisie 

wykreślono art. 48 TFUE, a jako wspólną podstawę prawną pozostawiono art. 21 ust 2 i art. 

114 ust. 1 TFUE. 

 

 

II – Odpowiednie artykuły Traktatu 

 

Artykuł 21 

(dawny artykuł 18 TWE) 

 

1. Każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na 

terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w 

Traktatach i w środkach przyjętych w celu ich wykonania. 

 

2. Jeżeli dla osiągnięcia tego celu działanie Unii okazuje się konieczne, a Traktaty nie 

przewidują niezbędnych kompetencji, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze 

zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą wydać przepisy ułatwiające wykonywanie praw 

określonych w ustępie 1. 
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Artykuł 48 

(dawny artykuł 42 TWE) 

 

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 

przyjmują w dziedzinie zabezpieczenia społecznego środki niezbędne do ustanowienia 

swobodnego przepływu pracowników; w tym celu Rada ustanawia system umożliwiający 

migrującym pracownikom najemnym i osobom prowadzącym działalność na własny rachunek 

oraz uprawnionym osobom od nich zależnym: 

 

a) zaliczenie wszystkich okresów uwzględnianych w prawie poszczególnych państw, w celu 

nabycia i zachowania prawa do świadczenia oraz naliczenia wysokości świadczenia; 

 

b) wypłatę świadczeń osobom mającym miejsce zamieszkania na terytoriach państw 

członkowskich. 

 

Jeżeli członek Rady uzna, że projekt aktu ustawodawczego, o którym mowa w akapicie 

pierwszym, mógłby naruszać istotne aspekty jego systemu zabezpieczenia społecznego, w 

szczególności jego zakres stosowania, koszty lub strukturę finansową, lub mógłby naruszać 

równowagę finansową tego systemu, może zażądać przedłożenia tej kwestii Radzie 

Europejskiej. W takim przypadku zwykła procedura prawodawcza zostaje zawieszona. Po 

przeprowadzeniu dyskusji, w terminie czterech miesięcy od takiego zawieszenia, Rada 

Europejska: 

 

a) odsyła projekt do Rady, co oznacza zakończenie zawieszenia zwykłej procedury 

ustawodawczej; lub 

 

b) nie podejmuje żadnych działań lub występuje z wnioskiem do Komisji o przedstawienie 

nowego wniosku; w tym przypadku, 

akt początkowo proponowany uważa się za nieprzyjęty. 

 

Artykuł 114 

(dawny artykuł 95 TWE) 

 

1. Z zastrzeżeniem, że Traktaty nie stanowią inaczej, do urzeczywistnienia celów określonych 

w artykule 26 stosuje się następujące postanowienia. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc 

zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-

Społecznym, przyjmują środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie 

rynku wewnętrznego. 

 

 

III. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wyboru 

podstawy prawnej 

 

Już na samym początku należy przypomnieć zasady wyboru podstawy prawnej aktów Unii. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej 

aktu [prawa Unii] musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane 
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kontroli sądowej, do których należą w szczególności cel i treść aktu1”.   

 

Jeżeli akt prawny służy realizacji dwóch celów lub ma dwa elementy składowe, a jeden z tych 

celów lub elementów jest główny lub dominujący, podczas gdy drugi ma jedynie charakter 

pomocniczy, wówczas „akt powinien opierać się na jednej podstawie prawnej, to znaczy 

wymaganej przez cel lub element składowy główny lub dominujący2”.   

 

Akt może opierać się na większej liczbie podstaw prawnych jedynie na zasadzie „wyjątku”. 

Może tak być, jeżeli dany akt prawny ma jednocześnie kilka celów lub elementów 

składowych, które są ze sobą „nierozerwalnie związane, a żaden z nich nie jest drugorzędny 

lub pośredni w stosunku do pozostałych”. Taki akt prawny musi zostać oparty na 

poszczególnych podstawach prawnych3.   

 

Z powyższego wynika, że aby ustalić, czy podstawa prawna jest właściwa, należy zbadać cel i 

treść proponowanego aktu.  W niniejszym przypadku badanie takie powinno dotyczyć celu i 

treści proponowanego rozporządzenia, co wstępnie uzgodniono w wyniku negocjacji 

międzyinstytucjonalnych. 

 

 

IV. Cel i treść kompromisu 

 

Zgodnie z motywem 73 „celem niniejszego rozporządzenia jest zapewnienie użytkownikom 

działającym w innych państwach członkowskich dostępu online do pełnych, wiarygodnych, 

przystępnych i zrozumiałych informacji unijnych i krajowych na temat praw, przepisów i 

obowiązków, do procedur online w pełni funkcjonalnych dla użytkowników transgranicznych 

oraz do usług wsparcia i rozwiązywania problemów”.  

 

W motywie 6 wyjaśniono bardziej szczegółowo, że projekt rozporządzenia służy realizacji 

trzech celów, a mianowicie „ma ograniczać dodatkowe obciążenia administracyjne dla 

obywateli i przedsiębiorstw, którzy korzystają lub chcą korzystać z praw przysługujących im 

na rynku wewnętrznym, w tym ze swobodnego przepływu obywateli”, „ma eliminować 

dyskryminację oraz zapewniać funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie udzielania 

informacji, procedur i zapewnienia usług wsparcia i rozwiązywania problemów”.  

 

W innych motywach znajdują się podobne wyjaśnienia. Według motywu 7 kompromis ma na 

celu stworzenie jednolitego portalu cyfrowego oferującego unijnym obywatelom i 

przedsiębiorstwom dostęp do informacji, aby umożliwić im korzystanie z przysługującego im 

prawa do swobodnego przemieszczania się na rynku wewnętrznym. Motyw 16 wyjaśnia, że 

zakresem rozporządzenia należy objąć te obszary informacji, „które mają znaczenie dla 

obywateli i przedsiębiorstw korzystających na rynku wewnętrznym ze swoich praw i 

wypełniających swoje obowiązki”. Podobnie motyw 23 stanowi, że państwa członkowskie 

                                                 
1  Zob. wyrok z dnia 8 września 2009 r., Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, C-

411/06, EU:C:2009:518, pkt 45. 
2  Zob. wyrok z dnia 25 kwietnia 2013 r., Inuit Tapiriit Kanatami, T-526/10, 

EU:T:2013:215, pkt 66. 
3  Zob. wyrok z dnia 6 listopada 2008 r., Parlament przeciwko Radzie, C-155/07, 

EU:C:2008:605, pkt 35-36. 
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powinny dopilnować, by pewne procedury były dostępne online, „aby umożliwić obywatelom 

i przedsiębiorstwom bezpośrednie korzystanie z dobrodziejstw rynku wewnętrznego bez 

zbędnych dodatkowych obciążeń administracyjnych”. 

 

Treść proponowanego rozporządzenia odzwierciedla powyższe cele. Wszystkie wymienione 

w załączniku I aspekty, o których informacje powinny być dostępne za pośrednictwem 

portalu, dotyczą kwestii najprawdopodobniej istotnych dla obywateli i przedsiębiorstw 

korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się. Można oczekiwać, że udzielanie 

łatwo dostępnych informacji o tych aspektach zgodnie z pewnymi wymogami jakości 

naprawdę przyczyni się do sprawniejszego korzystania z tych praw.  

 

Podobnie załącznik II zawiera wykaz procedur, które w przypadku niepełnej dostępności 

online okazałyby się przeszkodą dla obywateli i przedsiębiorstw prowadzących lub 

zamierzających prowadzić działalność transgraniczną. Spoczywający na państwach 

członkowskich obowiązek dopilnowania na przykład, by przyszli studenci mogli złożyć 

wniosek o stypendium a pracownicy migrujący – wniosek o wydanie aktu urodzenia bez 

osobistego stawienia się oraz by tak samo można było złożyć oświadczenie o podatku 

dochodowym z zagranicy, ułatwia korzystanie z praw obywateli i przedsiębiorstw na rynku 

wewnętrznym.   

 

Należy zauważyć, że w uzasadnieniu wniosku wyjaśniono, że projekt rozporządzenia „nie 

wpływa na treść ani na kompetencje w odniesieniu do [...] przepisów lub procedur. W tekście 

kompromisowym zasada ta została zapisana w art. 1 ust. 3 i w motywie 25. W motywie tym 

wyjaśniono, że proponowane rozporządzenie „nie ustanawia przepisów materialnych lub 

proceduralnych w obszarach objętych załącznikiem II, w tym kwestii podatkowych”, a 

jedynie ustanawia wymogi techniczne „w celu zapewnienia, aby takie procedury, jeżeli 

takowe istnieją w danym państwie członkowskim, były w pełni dostępne online”.  

 

 

V. Analiza i określenie właściwej podstawy prawnej 

 

Zgodnie z art. 114 ust. 1 TFUE Parlament Europejski i Rada mogą przyjąć środki dotyczące 

zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, 

które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Jednak zgodnie z art. 

114 ust. 2 TFUE środki związane ze swobodnym przepływem osób nie mogą opierać się na 

poprzednim ustępie. 

 

Artykuł 21 ust. 2 TFUE stanowi, że Parlament Europejski i Rada mogą przyjąć przepisy 

ułatwiające wykonywanie praw obywateli Unii do swobodnego przemieszczania się i 

przebywania na terytorium państw członkowskich zgodnie z art. 21 ust. 1 TFUE. 

 

W świetle celów i treści kompromisu jasne jest, że dotyczy on głównie stworzenia jednolitego 

portalu cyfrowego w celu usunięcia barier utrudniających przedsiębiorstwom i obywatelom 

korzystanie z ich praw na rynku wewnętrznym. Mając na uwadze, że kompromis dotyczy 

swobodnego przemieszczania się osób nie jako kwestii pomocniczej, ale jako aspektu 

równoważnego pozostałym prawom przedsiębiorstw i obywateli na rynku wewnętrznym, 

właściwe jest zastosowanie podwójnej podstawy prawnej, tj. art. 114 ust. 1 i art. 21 ust. 2 

TFUE.  
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Co do art. 48 kompromis faktycznie porusza kwestię zabezpieczenia społecznego. Na 

przykład wykaz w załączniku I obejmuje „prawa i obowiązki w dziedzinie zabezpieczenia 

społecznego w Unii (rejestracja pracodawcy, rejestracja pracowników, wypowiedzenie 

pracownikowi umowy o pracę, płatność składek na ubezpieczenie społeczne, prawa i 

obowiązki dotyczące uprawnień emerytalnych i rentowych)”. W rezultacie jednolity portal 

cyfrowy musi zapewniać dostęp do odpowiednich informacji oraz do procedur i usług 

dotyczących tych kwestii. Podobnie z powodu dodania w załączniku II „wniosku o określanie 

właściwego prawodawstwa zgodnie z tytułem II rozporządzenia (WE) nr 883/2004” 

(rozporządzenie w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) zgodnie z 

kompromisem procedury prowadzące do uzyskania stosownej decyzji muszą być dostępne 

online. 

 

Jednak mając na uwadze cel i treść proponowanego rozporządzenia oraz w szczególności 

wyraźne stwierdzenie przez ustawodawcę, że nie zamierza wpływać na przepisy materialne i 

proceduralne związane z kwestiami wymienionymi w załączniku II, czyli m.in. na przepisy 

dotyczące zabezpieczenia społecznego, aspekt zabezpieczenia społecznego wydaje się mieć 

jedynie drugorzędne znaczenie w kontekście kompromisu. Nie można uznać, że aspekt ten 

jest nierozerwalnie związany z celami usunięcia przeszkód utrudniających obywatelom i 

przedsiębiorstwom korzystanie z praw na rynku wewnętrznym ani że nie jest w stosunku do 

nich drugorzędny lub pośredni. Inaczej mówiąc, art. 48 TFUE nie spełnia określonych przez 

Trybunał kryteriów wspólnej podstawy prawnej i w związku z tym nie powinien być uznany 

za trzecią podstawę prawną przedmiotowego aktu ustawodawczego.  

 

 

VI. Wnioski i zalecenia 

 

W świetle powyższego art. 21 ust 2 i art. 114 ust. 1 TFUE wydają się stanowić odpowiednią 

wspólną podstawę prawną kompromisu. 

 

Komisja Prawna uznała w związku z tym, że to art. 21 ust. 2 i art. 114 ust. 1 TFUE stanowią 

właściwą podstawę prawną wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do 

informacji, procedur, usług wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 1024/2012.  

 
Na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2018 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie1, 18 

głosami za, że to art. 21 ust. 2 i art. 114 ust. 1 TFUE stanowią właściwą podstawę prawną 

wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia 

jednolitego portalu cyfrowego zapewniającego dostęp do informacji, procedur, usług 

wsparcia i rozwiązywania problemów oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 

                                                 
1  W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), 

Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (wiceprzewodnicząca), Axel 

Voss (sprawozdawca komisji opiniodawczej), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, 

Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e 

Pinto, Răzvan Popa, Emil Radev, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka. 
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Z wyrazami szacunku 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 


