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Szanowny Panie Przewodniczący!

W dniu 18 lutego 2019 r., zgodnie z art. 39 (5) regulaminu wewnętrznego, Komisja Prawna 
postanowiła z własnej inicjatywy przedstawić drugą opinię w sprawie adekwatności podstawy 
prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii w odniesieniu do wyników 
negocjacji międzyinstytucjonalnych.

Komisja oparła swój wniosek na kilku sektorowych podstawach prawnych. Podstawa prawna 
jest wyrażona w następujący sposób: 

„uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 16, 33, 
43, 50, art. 53 ust. 1, art. 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 i art. 325 ust. 4, oraz 
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego 
art. 31,”

Z zachowaniem terminu składania poprawek w szeregu poprawek zaproponowano 
uzupełnienie podstawy prawnej. W związku z tym Komisja Prawna przyjęła w dniu 25 
października 2018 r. opinię w sprawie podstawy prawnej w odniesieniu do stosowności tych 
zmian. Rada zbadała również i zmieniła podstawę prawną wniosku Komisji w ramach 
swojego ogólnego podejścia. 
W ostatecznym porozumieniu współprawodawcy zgodzili się usunąć art. 33, 62, 103, 109 i 
207 TFUE, a jednocześnie sprecyzować, że odniesienia do art. 43 odnoszą się do jego ustępu 
drugiego, odniesienia do art. 168 TEFU odnoszą się do ustępu czwartego tego artykułu, a 
odniesienia do art. 192 odnoszą się do ustępu pierwszego. Istotne jest zatem zbadanie, czy 
podstawa prawna zawarta w ostatecznym porozumieniu jest odpowiednia.

I – Kontekst

W rezolucji z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uzasadnionych środków ochrony 
sygnalistów działających w interesie publicznym oraz z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie 
roli demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE Parlament wezwał Komisję do 
przedstawienia przekrojowego wniosku ustawodawczego służącego zagwarantowaniu 
wysokiego poziomu ochrony sygnalistów w UE zarówno w sektorze publicznym, jak 
i w sektorze prywatnym, a także w instytucjach krajowych i unijnych.

Przepisy dotyczące sygnalistów obowiązują obecnie w niektórych obszarach prawa Unii, na 
przykład w regulaminie pracowniczym i w niektórych rozporządzeniach dotyczących prania 
pieniędzy i rynków finansowych.  

Niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy przewiduje przepisy dotyczące sygnalistów, które 
mają zastosowanie do naruszeń prawa Unii w obszarach objętych zakresem stosowania, oraz 
w załączniku zawierającym wykaz istotnych aktów prawnych Unii, które są określane 
bezpośrednio lub przez odniesienie. 

II – Odnośne artykuły Traktatu 

Artykuł 16 TFUE stanowi: 
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Artykuł 16

1. Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących.
2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 
określają zasady dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez Państwa 
Członkowskie w wykonywaniu działań wchodzących w zakres zastosowania prawa Unii, a 
także zasady dotyczące swobodnego przepływu takich danych. Przestrzeganie tych zasad 
podlega kontroli niezależnych organów.
Zasady przyjęte na podstawie niniejszego artykułu pozostają bez uszczerbku dla zasad 
szczególnych przewidzianych w artykule 39 Traktatu o Unii Europejskiej.

Artykuł 33 TFUE stanowi:

Artykuł 33

W zakresie stosowania Traktatów Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą, podejmują środki w celu wzmocnienia współpracy celnej między 
Państwami Członkowskimi i między nimi a Komisją.

Artykuł 43 TFUE stanowi:

Artykuł 43

1. Komisja przedstawia wnioski dotyczące wypracowywania i realizowania wspólnej polityki 
rolnej, w tym zastąpienia organizacji krajowych przez jedną z form wspólnej organizacji 
przewidzianą w artykule 40 ustęp 1, jak również wprowadzenia w życie środków 
wyszczególnionych w niniejszym tytule.
Propozycje te uwzględniają współzależność zagadnień rolnych wymienionych w niniejszym 
tytule.
2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, ustanawiają wspólną organizację rynków 
rolnych przewidzianą w artykule 40 ustęp 1, jak również inne przepisy niezbędne dla 
osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa.
3. Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje środki dotyczące ustalania cen, potrąceń, pomocy i 
ograniczeń ilościowych, jak również dotyczące ustalania i przydziału wielkości 
dopuszczalnych połowów.
4. Krajowe organizacje rynkowe mogą zostać zastąpione wspólną organizacją przewidzianą 
w artykule 40 ustęp 1, na warunkach określonych w ustępie 2, jeżeli:
a) wspólna organizacja oferuje Państwom Członkowskim sprzeciwiającym się temu środkowi 
i dysponującym własną organizacją krajową dla określonej produkcji równoważne gwarancje 
zatrudnienia i poziomu życia zainteresowanych producentów, uwzględniając harmonogram 
możliwych dostosowań i potrzebną specjalizację;
b) organizacja ta zapewnia w handlu wewnątrz Unii warunki podobne do tych, jakie istnieją 
na rynku krajowym.
5. Jeżeli utworzona jest wspólna organizacja dla niektórych surowców, a nie istnieje jeszcze 
wspólna organizacja dla odpowiednich produktów przetworzonych, surowce te, 
wykorzystywane do produktów przetworzonych przeznaczonych na wywóz do państw trzecich, 
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mogą być przywożone spoza Unii.

Artykuł 50 TFUE stanowi:

Artykuł 50

1. W celu urzeczywistnienia swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do określonego 
rodzaju działalności Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwalają dyrektywy.
2. Parlament Europejski, Rada i Komisja wykonują funkcje powierzone im na podstawie 
powyższych postanowień, zwłaszcza:
a) traktując co do zasady priorytetowo działalności, w których swoboda przedsiębiorczości 
wnosi szczególnie korzystny wkład w rozwój produkcji i handlu;
b) zapewniając ścisłą współpracę między właściwymi organami administracyjnymi Państw 
Członkowskich w celu poznania szczególnych sytuacji w różnych dziedzinach działalności 
wewnątrz Unii;
c) znosząc takie procedury i praktyki administracyjne wynikające z prawa krajowego bądź z 
wcześniej zawartych umów między Państwami Członkowskimi, których utrzymanie w mocy 
stanowiłoby przeszkodę dla swobody przedsiębiorczości;
d) czuwając, by pracownicy jednego z Państw Członkowskich zatrudnieni na terytorium 
innego Państwa Członkowskiego mogli pozostać na tym terytorium w celu podjęcia tam 
działalności na własny rachunek, na tych samych warunkach, które musieliby spełniać, gdyby 
przybyli do tego Państwa w chwili, kiedy zamierzali podjąć taką działalność;
e) umożliwiając nabycie i korzystanie z własności gruntu znajdującego się na terytorium 
danego Państwa Członkowskiego przez obywateli Państwa Członkowskiego w zakresie, w 
jakim nie narusza to zasad ustanowionych w artykule 39 ustęp 2;
f) znosząc stopniowo ograniczenia swobody przedsiębiorczości w każdej wchodzącej w grę 
dziedzinie działalności, z jednej strony — w odniesieniu do warunków tworzenia na 
terytorium Państwa Członkowskiego agencji, oddziałów i filii, a z drugiej — w stosunku do 
warunków wchodzenia personelu głównego przedsiębiorstwa w skład organów 
zarządzających lub nadzorczych agencji, oddziałów i filii;
g) koordynując w niezbędnym zakresie, w celu zapewnienia ich równoważności, 
zabezpieczenia wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu artykułu 54 
akapit drugi dla ochrony interesów wspólników i osób trzecich;
h) zapewniając, że warunki przedsiębiorczości nie będą zakłócane przez pomoc przyznaną 
przez Państwo Członkowskie.

Artykuł  53 ust. 1  TFUE stanowi:

Artykuł 53 ust. 1

1. W celu ułatwienia podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej na własny 
rachunek Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, uchwalają dyrektywy zmierzające do wzajemnego uznawania dyplomów, 
świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do 
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich dotyczących podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej na 
własny rachunek.
Artykuł 153 TFUE stanowi:
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Artykuł 62 TFUE stanowi:

Artykuł 62

Postanowienia artykułów 51–54 mają zastosowanie do spraw uregulowanych w niniejszym 
rozdziale.

Artykuł 91 TFUE stanowi:

Artykuł 91

1. W celu wykonania artykułu 90 i z uwzględnieniem specyficznych aspektów transportu, 
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, ustanawiają:
a) wspólne reguły mające zastosowanie do transportu międzynarodowego wykonywanego z 
lub na terytorium Państwa Członkowskiego lub tranzytu przez terytorium jednej lub większej 
liczby Państw Członkowskich;
b) warunki dostępu przewoźników nie mających stałej siedziby w Państwie Członkowskim do 
transportu krajowego w Państwie Członkowskim;
c) środki pozwalające polepszyć bezpieczeństwo transportu;
d) wszelkie inne potrzebne przepisy.
2. Przy przyjmowaniu środków, o których mowa w ustępie 1, uwzględnia się przypadki, w 
których zastosowanie tych środków może poważnie wpływać na jakość życia i poziom 
zatrudnienia w pewnych regionach, jak również na funkcjonowanie infrastruktury 
transportowej.

Artykuł 100 TFUE stanowi:

Artykuł 100

1. Postanowienia niniejszego tytułu stosują się do transportu kolejowego, drogowego i 
żeglugi śródlądowej.
2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 
mogą ustanowić odpowiednie przepisy dotyczące transportu morskiego i lotniczego. Stanowią 
one po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

Artykuł 103 TFUE stanowi:

Artykuł 103

1. Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, wydaje 
rozporządzenia lub dyrektywy w celu zastosowania zasad ustanowionych w artykułach 101 i 
102.
2. Przepisy, o których mowa w ustępie 1, mają na celu w szczególności:
a) zapewnienie poszanowania zakazów ustanowionych w artykule 101 ustęp 1 i w artykule 
102 przez wprowadzenie grzywien i okresowych kar pieniężnych;
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b) ustanowienie szczegółowych zasad stosowania artykułu 101 ustęp 3, przy uwzględnieniu 
potrzeby, z jednej strony, zapewnienia skutecznego nadzoru, a z drugiej — uproszczenia w 
największym możliwym stopniu kontroli administracyjnej;
c) określenie, w razie potrzeby, w różnych gałęziach gospodarki, zakresu postanowień 
artykułów 101 i 102;
d) określenie roli Komisji i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w stosowaniu 
postanowień określonych w niniejszym ustępie;
e) określenie relacji między ustawodawstwami krajowymi, z jednej strony, a postanowieniami 
niniejszej sekcji oraz przepisami przyjętymi w zastosowaniu niniejszego artykułu, z drugiej 
strony.

Artykuł 102 TFUE stanowi:

Artykuł 102

Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane jest nadużywanie przez jedno lub większą 
liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej na rynku wewnętrznym lub na znacznej jego 
części, w zakresie, w jakim może wpływać na handel między Państwami Członkowskimi.
Nadużywanie takie może polegać w szczególności na:
a) narzucaniu w sposób bezpośredni lub pośredni niesłusznych cen zakupu lub sprzedaży albo 
innych niesłusznych warunków transakcji;
b) ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju technicznego ze szkodą dla konsumentów;
c) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń 
równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji;
d) uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, 
które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem 
tych kontraktów.

Artykuł 109 TFUE stanowi:

Artykuł 109

Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może wydać wszelkie 
właściwe rozporządzenia w celu zastosowania artykułów 107 i 108, a w szczególności może 
określić warunki stosowania artykułu 108 ustęp 3 i kategorie pomocy zwolnione z tej 
procedury.

Artykuł 114 TFUE stanowi:

Artykuł 114

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.
2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do przepisów podatkowych, przepisów dotyczących 
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swobodnego przepływu osób ani odnoszących się do praw i interesów pracowników 
najemnych.
3. Komisja w swoich wnioskach przewidzianych w ustępie 1 w dziedzinie ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony konsumentów przyjmie jako podstawę wysoki 
poziom ochrony, uwzględniając w szczególności wszelkie zmiany oparte na faktach 
naukowych. W ramach swoich odpowiednich kompetencji Parlament Europejski i Rada 
starają się również osiągnąć ten cel.
4. Jeżeli po przyjęciu środka harmonizującego przez Parlament Europejski i Radę, przez Radę 
lub przez Komisję, Państwo Członkowskie uzna za niezbędne utrzymanie przepisów 
krajowych uzasadnionych ważnymi względami określonymi w artykule 36 lub dotyczącymi 
ochrony środowiska, lub środowiska pracy, notyfikuje je Komisji, wskazując powody ich 
utrzymania.
5. Ponadto, bez uszczerbku dla ustępu 4, jeżeli po przyjęciu środka harmonizującego przez 
Parlament Europejski i Radę, przez Radę lub przez Komisję, Państwo Członkowskie uzna za 
niezbędne wprowadzenie przepisów krajowych opartych na nowych dowodach naukowych 
dotyczących ochrony środowiska lub środowiska pracy ze względu na specyficzny problem 
tego Państwa, który pojawił się po przyjęciu środka harmonizującego, notyfikuje ono Komisji 
projektowane środki oraz powody ich wprowadzenia.
6. W terminie 6 miesięcy od notyfikacji określonych w ustępach 4 i 5 Komisja zatwierdza lub 
odrzuca przepisy krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, czy są one środkiem arbitralnej 
dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w handlu między Państwami Członkowskimi i czy 
stanowią one przeszkodę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.
W przypadku braku decyzji Komisji w tym terminie przepisy krajowe określone w ustępach 4 i 
5 są uważane za zatwierdzone.
W przypadku gdy jest to uzasadnione złożonością sprawy i nie ma niebezpieczeństwa dla 
zdrowia ludzkiego, Komisja może notyfikować danemu Państwu Członkowskiemu, że okres, o 
którym mowa w niniejszym ustępie może być przedłużony na kolejny okres trwający do 6 
miesięcy.
7. W przypadku gdy w zastosowaniu ustępu 6 Państwo Członkowskie zostaje upoważnione do 
utrzymania lub wprowadzenia przepisów krajowych uchylających środek harmonizujący, 
Komisja bada niezwłocznie, czy należy zaproponować dostosowanie tego środka.
8. W przypadku gdy Państwo Członkowskie zgłosi szczególny problem zdrowia publicznego w 
dziedzinie, która uprzednio stała się przedmiotem środka harmonizującego, informuje o tym 
Komisję, która bada niezwłocznie, czy należy zaproponować Radzie właściwe środki.
9. Na zasadzie odstępstwa od procedury przewidzianej w artykułach 258 i 259, Komisja i 
każde Państwo Członkowskie mogą wnieść sprawę bezpośrednio do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli uznają, że inne Państwo Członkowskie nadużywa 
uprawnień przewidzianych w niniejszym artykule.
10. Powyższe środki harmonizujące obejmują, w odpowiednich przypadkach, klauzulę 
ochronną upoważniającą Państwa Członkowskie do podjęcia, z jednego lub więcej powodów 
pozagospodarczych, o których mowa w artykule 36, środków tymczasowych poddanych 
unijnej procedurze kontrolnej.

Artykuł 168 TFUE stanowi:

Artykuł 168

1. Przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się wysoki 
poziom ochrony zdrowia ludzkiego.
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Działanie Unii, które uzupełnia polityki krajowe, nakierowane jest na poprawę zdrowia 
publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie źródeł 
zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Działanie to obejmuje zwalczanie epidemii, 
poprzez wspieranie badań nad ich przyczynami, sposobami ich rozprzestrzeniania się oraz 
zapobiegania im, jak również informacji i edukacji zdrowotnej, a także monitorowanie 
poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesne ostrzeganie w przypadku takich 
zagrożeń oraz ich zwalczanie.
Unia uzupełnia działanie Państw Członkowskich w celu zmniejszenia szkodliwych dla zdrowia 
skutków narkomanii, włącznie z informacją i profilaktyką.
2. Unia zachęca do współpracy między Państwami Członkowskimi w dziedzinach określonych 
w niniejszym artykule oraz, jeśli to konieczne, wspiera ich działania. Unia zachęca w 
szczególności do współpracy między Państwami Członkowskimi w celu zwiększenia 
komplementarności ich usług zdrowotnych w regionach przygranicznych.
Państwa Członkowskie, w powiązaniu z Komisją, koordynują między sobą własne polityki i 
programy w dziedzinach określonych w ustępie 1. Komisja może podjąć, w ścisłym kontakcie 
z Państwami Członkowskimi, każdą użyteczną inicjatywę w celu wsparcia tej koordynacji, w 
szczególności inicjatywy mające na celu określenie wytycznych i wskaźników, organizowanie 
wymiany najlepszych praktyk i przygotowanie elementów niezbędnych dla prowadzenia 
okresowego nadzoru i oceny. Parlament Europejski jest w pełni informowany.
3. Unia i Państwa Członkowskie sprzyjają współpracy z państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi właściwymi w dziedzinie zdrowia publicznego.
4. Na zasadzie odstępstwa od artykułu 2 ustęp 5 i artykułu 6 litera a) oraz zgodnie z 
artykułem 4 ustęp 2 litera k), Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz 
Komitetem Regionów, przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym 
artykule, przyjmując, w celu stawienia czoła wspólnym zagadnieniom związanym z 
bezpieczeństwem:
a) środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa organów i substancji 
pochodzenia ludzkiego, krwi i pochodnych krwi; środki te nie stanowią przeszkody dla 
Państwa Członkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych środków 
ochronnych;
b) środki w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej, mające bezpośrednio na celu ochronę 
zdrowia publicznego;
c) środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych i 
wyrobów medycznych.
5. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, mogą również 
ustanowić środki zachęcające, zmierzające do ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, w 
szczególności zwalczania epidemii transgranicznych, środki dotyczące monitorowania 
poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesnego ostrzegania w przypadku 
takich zagrożeń oraz ich zwalczania, jak również środki, których bezpośrednim celem jest 
ochrona zdrowia publicznego w związku z tytoniem i nadużywaniem alkoholu, z wyłączeniem 
jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich.
6. Rada, na wniosek Komisji, może również przyjąć zalecenia służące osiągnięciu celów 
określonych w tym artykule.
7. Działania Unii są prowadzone w poszanowaniu obowiązków Państw Członkowskich w 
zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia 
usług zdrowotnych i opieki medycznej. Obowiązki Państw Członkowskich obejmują 
zarządzanie usługami zdrowotnymi i opieką medyczną, jak również podział przeznaczonych 
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na nie zasobów. Środki, o których mowa w ustępie 4 litera a), nie naruszają przepisów 
krajowych dotyczących oddawania organów i krwi lub ich wykorzystywania do celów 
medycznych.

Artykuł 169 TFUE stanowi:

Artykuł 169

1. Dążąc do popierania interesów konsumentów i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, Unia przyczynia się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i interesów 
gospodarczych konsumentów, jak również wspierania ich prawa do informacji, edukacji i 
organizowania się w celu zachowania ich interesów.
2. Unia przyczynia się do osiągnięcia celów określonych w ustępie 1 poprzez:
a) środki, które przyjmuje na podstawie artykułu 114 w ramach urzeczywistniania rynku 
wewnętrznego;
b) środki, które wspierają, uzupełniają i nadzorują politykę prowadzoną przez Państwa 
Członkowskie.
3. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przyjmują środki określone w ustępie 2 
litera b).
4. Środki przyjęte na podstawie ustępu 3 nie stanowią przeszkody dla Państwa 
Członkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych środków 
ochronnych. Środki te muszą być zgodne z Traktatami. Są one notyfikowane Komisji.

Art. 192 TFUE stanowi:

Artykuł 192

1. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, decydują o 
działaniu służącym osiągnięciu celów określonych w artykule 191, które ma być podjęte przez 
Unię.
2. Na zasadzie odstępstwa od procedury decyzyjnej przewidzianej w ustępie 1 i bez 
uszczerbku dla artykułu 114, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą 
ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym i Komitetem Regionów, uchwala:
a) przepisy przede wszystkim o charakterze fiskalnym;
b) środki wpływające na:
– zagospodarowanie przestrzenne,
– zarządzanie ilościowe zasobami wodnymi, w sposób pośredni lub bezpośredni wpływające 
na dostępność tych zasobów,
– przeznaczenie gruntów, z wyjątkiem kwestii zarządzania odpadami;
c) środki wpływające znacząco na wybór Państwa Członkowskiego między różnymi źródłami 
energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię.
Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, może postanowić 
o stosowaniu zwykłej procedury ustawodawczej do dziedzin, o których mowa w akapicie 
pierwszym.
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3. Ogólne programy działania określające cele priorytetowe, które mają być osiągnięte, 
uchwalane są przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem 
Regionów.
Środki niezbędne do realizacji tych programów są przyjmowane na warunkach 
przewidzianych w ustępie 1 lub 2, zależnie od przypadku.
4. Bez uszczerbku dla niektórych środków przyjętych przez Unię, Państwa Członkowskie 
finansują i wykonują politykę w zakresie środowiska.
5. Bez uszczerbku dla zasady „zanieczyszczający płaci”, gdy środek oparty na ustępie 1 niesie 
ze sobą koszty uznane za nieproporcjonalne dla władz publicznych Państwa Członkowskiego, 
środek ten przewiduje właściwe przepisy w formie:
– tymczasowych derogacji, lub
– wsparcia finansowego z Funduszu Spójności utworzonego zgodnie z artykułem 177.

Art. 207 TFUE stanowi:

Artykuł 207

1. Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, w szczególności w 
odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych dotyczących 
handlu towarami i usługami oraz do handlowych aspektów własności intelektualnej, 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ujednolicenia środków liberalizacyjnych, polityki 
eksportowej, a także handlowych środków ochronnych, w tym środków podejmowanych w 
przypadku dumpingu lub subsydiów. Wspólna polityka handlowa prowadzona jest zgodnie z 
zasadami i celami działań zewnętrznych Unii.
2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą, przyjmują środki określające ramy realizacji wspólnej polityki 
handlowej.
3. Jeżeli istnieje potrzeba wynegocjowania i zawarcia umów z jednym lub większą liczbą 
państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, stosuje się artykuł 218, z zastrzeżeniem 
postanowień szczególnych niniejszego artykułu.
Komisja przedstawia zalecenia Radzie, która upoważnia ją do rozpoczęcia koniecznych 
rokowań. Rada i Komisja są odpowiedzialne za zapewnienie zgodności umów będących 
przedmiotem rokowań z wewnętrznymi politykami i zasadami Unii.
Komisja prowadzi te rokowania w konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez 
Radę w celu wsparcia jej w tym zadaniu i w ramach wytycznych, które Rada może do niej 
kierować. Komisja regularnie składa specjalnemu komitetowi i Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie z postępu w rokowaniach.
4. W odniesieniu do rokowań i zawierania umów, o których mowa w ustępie 3, Rada stanowi 
większością kwalifikowaną.
W odniesieniu do rokowań i zawierania umów w dziedzinie handlu usługami i w dziedzinie 
handlowych aspektów własności intelektualnej, jak również bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, Rada stanowi jednomyślnie, jeżeli umowy te zawierają postanowienia 
wymagające jednomyślności do przyjęcia przepisów wewnętrznych.
Rada stanowi jednomyślnie także przy rokowaniach i zawieraniu umów:
a) w dziedzinie handlu usługami w zakresie kultury i audiowizualnymi, jeżeli umowy te 
mogłyby zagrozić różnorodności kulturowej i językowej Unii;
b) w dziedzinie handlu usługami społecznymi oraz w zakresie edukacji i zdrowia, jeżeli 
umowy te mogłyby w znacznym stopniu zakłócać działanie krajowego systemu tych usług i 
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wywierać negatywny wpływ na odpowiedzialność Państw Członkowskich za ich zapewnienie.
5. Rokowania i zawieranie umów międzynarodowych w dziedzinie transportu podlegają 
tytułowi VI części trzeciej oraz artykułowi 218.
6. Wykonywanie uprawnień w dziedzinie wspólnej polityki handlowej, przyznanych niniejszym 
artykułem, nie narusza podziału kompetencji między Unią i Państwami Członkowskimi i nie 
prowadzi do harmonizacji przepisów ustawowych lub wykonawczych Państw Członkowskich, 
jeżeli Traktaty wykluczają taką harmonizację.

Artykuł 325 ust. 4 TFUE stanowi:

Artykuł 325 ust. 4

4. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, po 
konsultacji z Trybunałem Obrachunkowym, uchwalają niezbędne środki w dziedzinach 
zapobiegania nadużyciom finansowym naruszającym interesy finansowe Unii i zwalczania 
tych nadużyć w celu zapewnienia skutecznej i równoważnej ochrony w Państwach 
Członkowskich oraz we wszystkich instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych 
Unii.

Artykuł 31 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej stanowi:

Artykuł 31 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

Podstawowe normy opracowuje Komisja po uzyskaniu opinii grupy osób wyznaczonych przez 
Komitet Naukowo-Techniczny spośród ekspertów naukowych, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia 
publicznego, z Państw Członkowskich. Komisja uzyskuje opinię Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego odnośnie do tych norm. 
 
Po konsultacji z Parlamentem Europejskim Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na 
wniosek Komisji, która przekazuje jej zebrane przez siebie opinie tych komitetów, ustanawia 
normy podstawowe.

III - Ogólna zasada regulująca wybór podstawy prawnej

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej 
wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą 
zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu”1. 
Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem stanowić uzasadnienie uchylenia danego 
aktu.

W tym przypadku należy więc ustalić, czy wniosek:

1. służy realizacji złożonego celu lub składa się z kilku elementów, a jeden z nich można 
uznać za główny lub przeważający, podczas gdy drugi ma charakter jedynie pomocniczy; 
lub 

1 Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie (Ogólny system preferencji celnych), Zb.Orz. 
1987, s. 1439, pkt 5; sprawa C-440/05, Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2007, s. I-9097; sprawa C-
411/06 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, Zb.Orz. 2009, s. I-7585.
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2. służy realizacji jednocześnie kilku celów lub składa się z kilku elementów, które są ze 
sobą nierozerwalnie związane, przy czym żaden z nich nie jest drugorzędny lub pośredni 
w stosunku do pozostałych.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości w pierwszym przypadku akt musi 
opierać się na jednej podstawie prawnej, mianowicie tej wymaganej przez główny lub 
dominujący cel lub element, a w drugim przypadku akt prawny powinien zostać oparty na 
różnych odpowiednich podstawach prawnych.2

Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości połączenie kilku 
podstaw prawnych jest możliwe, jeżeli są one nierozerwalnie ze sobą związane, przy czym 
nie są one drugorzędne ani pośrednie w stosunku do innych, ale tylko wtedy, gdy nie wiążą 
się z niezgodnymi procedurami decyzyjnymi.3 W świetle powyższego należy dokonać oceny 
podstaw prawnych, które mają zostać dodane, tj. czy przewidują one zwykłą procedurę 
ustawodawczą, czy też w inny sposób są zgodne z podstawą prawną zaproponowaną przez 
Komisję.

IV – Cel i treść wstępnie uzgodnione przez współprawodawców

Celem o charakterze horyzontalnym tymczasowo uzgodnionej dyrektywy jest osiągnięcie 
podwójnego celu polegającego na usprawnieniu egzekwowania przepisów w zakresie 
naruszeń prawa Unii i zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony osób zgłaszających 
przypadki takich naruszeń. Funkcją podstawy prawnej jest określenie polityki i obszarów 
prawa Unii, do których można zastosować ten cel w jednym akcie ustawodawczym ze 
względu na ograniczenia proceduralne. 

Obszary polityki, których dotyczy wniosek, są określone w art. 1. Są to: (i) zamówienia 
publiczne; (ii) usługi finansowe, zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 
(iii) bezpieczeństwo produktów; (iv) bezpieczeństwo transportu; (v) ochrona środowiska; (vi) 
bezpieczeństwo jądrowe; (vii) bezpieczeństwo żywności i paszy, zdrowie i dobrostan 
zwierząt; (viii) zdrowie publiczne; (ix) ochrona konsumentów; oraz (x) ochrona prywatności 
i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych. Ponadto 
uwzględniono interesy finansowe Unii zdefiniowane w art. 325 TFUE, a także naruszenia 
dotyczące rynku wewnętrznego, o których mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w odniesieniu do 
działań, które naruszają przepisy dotyczące podatku od osób prawnych, lub ustaleń mających 
na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem obowiązujących 
przepisów dotyczących podatku od osób prawnych. 

V – Analiza i określenie właściwej podstawy prawnej

Jak wskazano powyżej, wniosek obejmuje szereg obszarów polityki, a ponieważ w traktatach 
nie ma jednego przepisu, który obejmuje cel wniosku, jest nieuniknione, że podstawa prawna 
będzie się składała z odniesień do kilku przepisów. Pożądane jest jednak ograniczenie w 
najszerszym możliwym zakresie liczby przepisów, o których mowa w umocowaniu 

2 Zob. ww. sprawa C-411/06, pkt 46–47.
3 Wyroki z dnia 6 listopada 2008 r., Parlament przeciwko Radzie, C-155/07, EU:C:2008:605, pkt 37 i z dnia 3 

września 2009 r., Parlament przeciwko Radzie, C-166/07, EU:C:2009:499, pkt 68 i 69.
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określającym podstawę prawną. 

W ostatecznym porozumieniu przyjęto stanowisko, zgodnie z którym wiele obszarów polityki 
może zostać objętych zakresem art. 114 TFUE, który zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości stanowi właściwą podstawę prawną zbliżenia przepisów państw 
członkowskich w celu poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego. To samo dotyczy, 
zdaniem Rady, art. 33, 62, 103 i 109 TFUE.  

Art. 33 TFUE dotyczy wzmocnienia współpracy celnej w ramach Unii. W art. 62 TFUE 
określono procedurę przyjmowania środków dotyczących usług. Art. 102 TFUE zawiera 
przepisy dotyczące konkurencji, a art. 109 TFUE określa procedurę w odniesieniu do 
środków pomocy państwa. 

Jeśli chodzi o pozostałe przepisy, to wszystkie poza jednym są ze sobą zgodne z 
proceduralnego punktu widzenia. Jedyny wyraźny problem pojawia się w odniesieniu do art. 
207 TFUE, który umożliwia wyłącznie przyjmowanie rozporządzeń, a w związku z tym jest 
on z punktu widzenia procedury niezgodny z wnioskiem w formie dyrektywy. 

W tym kontekście należy ponadto zauważyć, że art. 31 Traktatu Euratom odnosi się do 
procedury o charakterze nieustawodawczym. Istnieją jednak precedensy, które łączą 
procedury ustawodawcze i nieustawodawcze, na przykład dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych 
przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa 
konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, opierająca się na art. 103 
(nieustawodawczym) i art. 114 (ustawodawczym) TFUE.

Wreszcie, wyjaśniając, że art. 43 TFUE ma związek z jego ustępem drugim, że art. 168 TFUE 
odnosi się do jego ustępu czwartego oraz że art. 192 TFUE odnosi się do jego ustępu 
pierwszego, w ostatecznym porozumieniu sprecyzowano zwyczajowo, które części tych 
przepisów są istotne dla wniosku Komisji. 

VI – Wniosek i zalecenie

Zaproponowany środek składa się z kilku elementów, które są ze sobą nierozerwalnie 
związane, przy czym żaden z nich nie jest drugorzędny lub pośredni w stosunku do 
pozostałych. Na tej podstawie ogólna konstrukcja podstawy prawnej zaproponowana przez 
Komisję jest prawidłowa, ponieważ każdy obszar objęty tą polityką musi być objęty 
postanowieniem TFUE. 

Biorąc pod uwagę obszary polityki i środki objęte tekstem zgodnie z porozumieniem 
wstępnym, podstawa prawna określona w niniejszym rozporządzeniu jest właściwa.

Na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019 r. Komisja Prawna postanowiła jednomyślnie (15 
głosami za4) zalecić, aby podstawa prawna określona w porozumieniu wstępnym została 

4 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Jean-Marie Cavada 
(wiceprzewodniczący), Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa 
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potwierdzona.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych)

Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel Voss, 
Tadeusz Zwiefka, Dominique Bilde (zastępująca Marie-Christine Boutonnet zgodnie z art. 200 ust. 2 
Regulaminu), Josef Weidenholzer (zastępujący Evelyn Regner zgodnie z art. 200 ust. 2 Regulaminu).


