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Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne 
przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do 
art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2016)0799 
– 2016/0400(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

12 lutego 2019 r. osiągnięto wstępne porozumienie w ramach negocjacji 
międzyinstytucjonalnych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (2016/0400(COD) zwanego dalej „wnioskiem”), uwzględniające 
porozumienie co do zmiany podstawy prawnej wynikające z uzgodnionego podziału wniosku. 
W następstwie tego porozumienia 18 lutego 2019 r. koordynatorzy Komisji Prawnej 
postanowili wydać opinię na temat adekwatności podstawy prawnej dwóch części wniosku 
powstałych w wyniku jego podziału, na mocy art. 39 ust. 3 Regulaminu. 27 lutego 2019 r. 
wstępne porozumienie zatwierdził Coreper, a 4 marca 2019 r. – Komisja Prawna. Następnie 
Konferencja Przewodniczących zatwierdziła podział 7 marca 2019 r.

I – Kontekst

Zgodnie z art. 5a decyzji 1999/468/WE zmienionej decyzją Rady 2006/512/WE („decyzja 
dotycząca procedury komitetowej”) ustanowiono tzw. procedurę regulacyjną połączoną 
z kontrolą. W latach 2008 i 2009 szereg instrumentów dostosowano do tej procedury 
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(„Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą”)1. Wraz z wejściem 
w życie Traktatu z Lizbony oraz w świetle nowych ram prawnych ustanowionych w art. 290 
i 291 TFUE należało dokonać przeglądu decyzji dotyczącej procedury komitetowej. Jednak 
rozporządzenie nr 182/2011 (rozporządzenie dotyczące procedury komitetowej), przyjęte 
w tym celu na podstawie art. 291 ust. 3 TFUE, celowo nie objęło art. 5a decyzji dotyczącej 
procedury komitetowej ustanawiającego procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą. Art. 5a 
musiał więc zostać tymczasowo utrzymany w mocy na użytek istniejących aktów prawnych, 
które zawierają odniesienia do tego artykułu. Odnośny dorobek prawny musi jednak zostać 
dostosowany zgodnie z Traktatem z Lizbony w celu zagwarantowania pewności prawa. 
Dlatego też w 2013 r. Komisja zaproponowała zakończenie procesu dostosowywania 
w drodze trzech obszernych wniosków (tzw. zbiorczych aktów prawnych), które Parlament 
Europejski przyjął w pierwszym czytaniu w lutym 2014 r. na podstawie sprawozdań Komisji 
Prawnej. Komisja wycofała jednak te wnioski, ponieważ Rada nie zdołała wypracować 
żadnego rozwiązania.

Po wejściu w życie Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia 
prawa z 13 kwietnia 2016 r. Komisja przedstawiła w grudniu 2016 r. dwa nowe wnioski 
w sprawie dostosowania, z których pierwszy dotyczył aktów ustawodawczych w obszarze 
wymiaru sprawiedliwości2, a drugi – pozostałych dziedzin polityki (wniosek obejmujący 
168 aktów prawnych).

W sekcji dotyczącej wyboru podstawy prawnej w uzasadnieniu wniosku Komisja 
sprecyzowała, że [n]iniejszy wniosek opiera się na podstawach prawnych zmienianych aktów 
podstawowych.  Oznacza to, że postanowienia Traktatu stanowiące podstawę prawną wniosku 
Komisji odpowiadają wszystkim postanowieniom Traktatu uwzględnionym w odpowiednich 
podstawach prawnych tych 168 aktów prawnych. Podstawę prawną wniosku przedstawionego 
przez Komisję stanowiły art. 33, art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 64 ust. 2, art. 91, 100 
ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 172, 
art. 192 ust. 1, art. 207, art. 214 ust. 3 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE). Ponadto Komisja wyraźnie stwierdziła w uzasadnieniu wniosku, że 
[i]nicjatywa ta odnosi się wyłącznie do procedur, które mają być stosowane na szczeblu Unii 
do celu przyjmowania aktów na podstawie przyznanych uprawnień.

Jeśli chodzi o podstawę prawną, Komisja przyjęła to samo podejście, co w kontekście 
dostosowania do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą oraz w zbiorczych aktach 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1137/2008 z dnia 22 października 2008 r. 
dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze ustanowionej w art. 251 
Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą – Część pierwsza, Dz.U. L 311 z 21.11.2008, s. 1; rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE 
niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część druga, Dz.U. L 
87 z 31.3.2009, s. 109; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1103/2008 z dnia 22 
października 2008 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, 
przewidzianej w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część trzecia, Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 80. 
2 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne 
w obszarze sprawiedliwości przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/0399(COD)).
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prawnych z 2013 r.

12 lutego 2019 r. negocjatorzy trzech instytucji uzgodnili w rozmowach trójstronnych podział 
zbiorczych aktów prawnych oraz zamknęli negocjacje dotyczące objętych nimi 64 aktów 
prawnych. Postanowili również, że negocjacje dotyczące pozostałych 104 aktów prawnych 
będą kontynuowane w następnej kadencji.

Po podziale zdecydowano, że postanowienia Traktatu stanowiące podstawę prawną pierwszej 
uzgodnionej części wniosku będą odpowiadać postanowieniom Traktatu uwzględnionym 
w odpowiednich podstawach prawnych 64 aktów prawnych objętych tą częścią. Wskutek tego 
postanowienia Traktatu stanowiące podstawę prawną drugiej – nieuzgodnionej – części 
wniosku będą odpowiadać postanowieniom Traktatu uwzględnionym w podstawach 
prawnych objętych nią 104 aktów prawnych.

Odnośnie do części wniosku Komisji uzgodnionej w ramach negocjacji 
międzyinstytucjonalnych 12 lutego 2019 r. podstawę prawną 64 aktów prawnych stanowią 
art. 33, art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), 
art. 168 ust. 4 lit. b), art. 172, art. 192 ust. 1, art. 207 ust. 2, art. 214 ust. 3 i art. 338 ust. 1 
TFUE. W porównaniu z pierwotnym wnioskiem Komisji nie uwzględniono art. 64 ust. 2 i 
art. 168 ust. 4 lit. a) TFUE ponieważ stanowią one podstawę prawną aktów prawnych 
nieobjętych pierwszą częścią. 

Nieuzgodniona część wniosku Komisji obejmująca pozostałe 104 akty prawne będzie opierać 
się na postanowieniach Traktatów odpowiadających odpowiednim podstawom prawnym, 
mianowicie art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 
lit. b), art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 192 ust. 1 i art. 338 ust. 1 TFUE. Należy 
zauważyć, że art. 64 ust. 2 TFUE nie odpowiada żadnemu z pozostałych 104 aktów 
prawnych, a jego początkowe uwzględnienie we wniosku było błędne.

II – Odnośne artykuły Traktatów

Poniższe artykuły stanowią podstawę prawną pierwszej części wniosku Komisji uzgodnionej 
przez współprawodawców i obejmującej 64 akty prawne. 

Artykuł 33 TFUE, który znajduje się w rozdziale dotyczącym współpracy celnej, stanowi:

Artykuł 33
(dawny artykuł 135 TWE)
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 ust. 2 TFUE, który znajduje się w tytule III dotyczącym rolnictwa i rybołówstwa, 
stanowi:

Artykuł 43 ust. 2
(dawny artykuł 37 TWE)
(...) 2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 
i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, ustanawiają wspólną organizację 
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rynków rolnych przewidzianą w artykule 40 ustęp 1, jak również inne przepisy niezbędne 
dla osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa.

Artykuł 53 ust. 1 TFUE, który znajduje się w rozdziale dotyczącym prawa przedsiębiorczości 
w tytule dotyczącym swobodnego przepływu osób, usług i kapitału, stanowi:

Artykuł 53 ust. 1
(dawny artykuł 47 TWE)
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 62 TFUE, który znajduje się w rozdziale dotyczącym usług w tytule dotyczącym 
swobodnego przepływu osób, usług i kapitału, stanowi:

Artykuł 62
(dawny artykuł 55 TWE)
Postanowienia artykułów 51–54 mają zastosowanie do spraw uregulowanych w 
niniejszym rozdziale.

Artykuł 91 TFUE, który znajduje się w tytule dotyczącym transportu, stanowi:

Artykuł 91
(dawny artykuł 71 TWE)

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 jednego lub większej liczby Państw Członkowskich;

b) warunki dostępu przewoźników niemających 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 ust. 2 TFUE, który również znajduje się w tytule dotyczącym transportu, stanowi:

Artykuł 100 ust. 2
(dawny artykuł 80 TWE)
(...) 2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 
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mogą ustanowić odpowiednie przepisy dotyczące transportu morskiego i lotniczego. Stanowią 
one po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

Artykuł 114 TFUE, który znajduje się w rozdziale dotyczącym zbliżania ustawodawstw, 
stanowi:
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.
2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do przepisów podatkowych, przepisów dotyczących 
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 sześciu 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 
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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 153 ust. 2 lit. b) TFUE, który znajduje się w tytule dotyczącym polityki społecznej, 
stanowi [dodano uściślenie]:

Artykuł 153 ust. 2 lit. b)
(dawny artykuł 137 TWE)
(...) 2. W tym celu [tj. urzeczywistnienia celów określonych w artykule 151 poprzez wsparcie 
i uzupełnianie działań państw członkowskich przez UE w dziedzinach wymienionych 
w ust. 1] Parlament Europejski i Rada:
a) (...)
b) mogą przyjąć, w dziedzinach określonych w ustępie 1 litery a)–i), w drodze dyrektyw, 
minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem warunków i norm 
technicznych istniejących w każdym z państw członkowskich. Dyrektywy te unikają nakładania 
administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i 
rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw.(...)

Artykuł 168 ust. 4 lit. b) TFUE, który znajduje się w tytule dotyczącym zdrowia 
publicznego, stanowi:

Artykuł 168 ust. 4 lit. b)
(dawny artykuł 152 TWE)
(...) 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) (...)
b) środki w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej, mające bezpośrednio na celu ochronę 
zdrowia publicznego; (...)

Artykuł 172 TFUE, który znajduje się w tytule dotyczącym ustanowienia i rozwoju sieci 
transeuropejskich, stanowi:

Artykuł 172
(dawny artykuł 156 TWE)
Wytyczne i inne środki określone w artykule 171 ustęp 1 są przyjmowane przez Parlament 
Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z 
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
Wytyczne i projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które dotyczą 
terytorium jakiegoś Państwa Członkowskiego, wymagają zgody tego Państwa.
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Artykuł 192 ust. 1 TFUE, który znajduje się w tytule XX dotyczącym środowiska, stanowi:

Artykuł 192
(dawny artykuł 175 TWE)
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. (...)

Artykuł 207 TFUE, który znajduje się w tytule dotyczącym wspólnej polityki handlowej, 
stanowi:

Artykuł 207
(dawny artykuł 133 TWE)
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 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 
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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 214 ust. 3 TFUE, który znajduje się w rozdziale dotyczącym pomocy humanitarnej, 
stanowi:

Artykuł 214 ust. 3
(...) 3. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 
ustanawiają środki określające ramy prowadzenia przez Unię akcji pomocy humanitarnej.(...)

Artykuł 338 ust. 1 TFUE, który znajduje się w części siódmej zawierającej postanowienia 
ogólne i końcowe, stanowi:

Artykuł 338
(dawny artykuł 285 TWE)
1. Z zastrzeżeniem artykułu 5 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc 
zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, uchwalają środki w celu tworzenia statystyk, 
jeżeli jest to konieczne do wykonywania działań Unii.

III – Orzecznictwo w sprawie 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 aktu3. 
Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu.

Jeżeli chodzi o połączenie kilku podstaw prawnych, należy 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 

2. dąży jednocześnie do realizacji większej liczby celów lub ma większą liczbę 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 
przeważający cel lub element, a w drugim przypadku akt może opierać się na 
poszczególnych, właściwych podstawach prawnych4.

O ile wybór podstawy prawnej nie powinien zasadniczo zależeć od wyboru dokonanego dla 
wcześniejszych aktów ustawodawczych, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem podstawa 

3 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.
4 Zob. ww. sprawa C-411/06, pkt 46–47.
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prawna danego aktu musi zostać określona z uwzględnieniem jego własnych celów i treści, 
a nie podstawy prawnej stosowanej przy przyjmowaniu innych aktów unijnych, które 
w niektórych przypadkach mogą mieć podobne cechy. Jeżeli jednak akt ustawodawczy został 
opracowany jedynie jako uzupełnienie lub sprostowanie innego aktu ustawodawczego, bez 
zmiany pierwotnego celu, prawodawca UE jest w pełni uprawniony do oparcia tego drugiego 
aktu prawnego na podstawie prawnej pierwszego aktu5. 

IV. Cel i treść wniosku

W Traktacie z Lizbony wprowadzono akty delegowane i wykonawcze oraz wyraźne 
rozróżnienie pomiędzy nimi (odpowiednio art. 290 i 291 TFUE). W wyniku wejścia w życie 
Traktatu z Lizbony niektóre akty sprzed Traktatu z Lizbony zawierające odniesienie do 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nadal wymagają dostosowania do art. 290 i 291 
TFUE.

Jak wspomniano powyżej, wniosek dotyczy aktów prawnych objętych trzema wnioskami 
ustawodawczymi w sprawie dostosowania przyjętymi przez Komisję w 2013 r. oraz aktu 
nieobjętego wnioskiem z 2013 r., który wymaga jednak dostosowania i został dodany do tego 
wniosku. Nie uwzględniono w nim aktów prawnych, w odniesieniu do których przedstawiono 
w międzyczasie indywidualne wnioski ustawodawcze.

Podejście legislacyjne wybrane we wniosku zakłada zmianę każdego odnośnego aktu 
prawnego. 

W szczególności zmienione zostaje brzmienie przepisu zawierającego materialnoprawne 
uprawnienie do stosowania procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą,
tak aby odpowiadało uzgodnionemu brzmieniu klauzul standardowych stosowanych 
w przepisach przekazujących uprawnienia. Do każdego aktu wprowadza się standardowy 
artykuł dotyczący wykonywania przekazanych uprawnień oraz skreśla się odniesienia do 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. W niektórych przypadkach współprawodawcy 
postanowili, że uprawnienie jest zbędne i ograniczyli się do skreślenia odniesienia do 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. 
Zgodnie z uzasadnieniem wniosku zabieg ten odnosi się wyłącznie do procedur, które mają 
być stosowane na szczeblu Unii do celu przyjmowania aktów na podstawie przyznanych 
uprawnień.

Dostosowania i zmiany, które mają zostać wprowadzone na mocy wniosku, dotyczą 
wyłącznie procedur na szczeblu Unii, dlatego też mają one odbyć się bez jakichkolwiek 
środków dokonujących wdrożenia do prawa krajowego. W rezultacie w przypadku dyrektyw 
nie wymagają one transpozycji przez państwa członkowskie.

V – Określenie właściwej podstawy prawnej

Z prawnego punktu widzenia fakt, że wniosek opiera się na podstawach prawnych wszystkich 

5 Zob. wyrok z dnia 21 czerwca 2018 r. Polska przeciwko Parlamentowi i Radzie, C-5/16, EU:C:2018:483, pkt 
49, pkt 69 i cytowane orzecznictwo.
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zmienianych aktów prawnych, nie wydaje się problematyczny.

Niemniej –jak słusznie wskazał Wydział Prawny – w rzeczywistości niektóre z omawianych 
aktów prawnych to dyrektywy, podczas gdy wniosek Komisji dotyczy przyjęcia 
rozporządzenia. Szczególnie art. 53 ust. 1 i art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE, które stanowią dwie 
podstawy prawne uzgodnionej części wniosku, uprawniają Parlament i Radę do 
przyjmowania dyrektyw, a nie rozporządzeń.

Jak wynika z pierwotnego wyboru Komisji dotyczącego podstaw prawnych oraz z wyżej 
przedstawionego celu i treści wniosku, nie przewiduje się w nim zmiany aktów prawnych 
w zwyczajowym rozumieniu tego terminu. Przeciwnie, celem wniosku jest dostosowanie 
prawodawstwa zawierającego odniesienia do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do 
ram prawnych wprowadzonych Traktatem z Lizbony. Nie zakłada się transpozycji przez 
państwa członkowskie.

Należy również zauważyć, że Komisja przyjęła to samo podejście do podstawy prawnej 
wniosku, co w kontekście dostosowania do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą oraz 
w zbiorczych aktach prawnych z 2013 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, można zatem zaakceptować, że na podstawie tego 
rozporządzenia zmienione zostaną niektóre dyrektywy – zgodnie z ograniczeniami 
określonymi powyżej.

VI – Wniosek i zalecenie

W świetle powyższej analizy art. 33, art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 91, art. 100 ust. 2, 
art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 172, art. 192 ust. 1, art. 207 ust. 2, 
art. 214 ust. 3 i art. 338 ust. 1 TFUE stanowią odpowiednią podstawę prawną dla osiągniętego 
wstępnego porozumienia.

Jednocześnie art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 
lit. b), art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 192 ust. 1 i art. 338 ust. 1 TFUE stanowią 
odpowiednią podstawę prawną dla drugiej części wniosku, która ma zostać przyjęta jako 
stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu.

Na posiedzeniu 1 kwietnia 2019 r. Komisja Prawna postanowiła zatem jednogłośnie6 (14 
głosami za) wydać zalecenie, aby –w związku z podziałem wniosku – ww. artykuły uznać za 
podstawę prawną dla wstępnego porozumienia, zgodnie z propozycją zawartą w tekście 
uzgodnionym przez Coreper 27 lutego 2019 r. i zatwierdzonym przez Komisję Prawną 4 
marca, oraz dla stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu odnośnie do pozostałych 
104 aktów prawnych ujętych w drugiej części wniosku.

Z wyrazami szacunku

6 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Jean‑Marie Cavada 
(wiceprzewodniczący), Mady Delvaux (wiceprzewodnicząca), Max Andersson, Marie‑Christine Boutonnet, 
Pascal Durand, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József 
Szájer, Julie Ward, Tadeusz Zwiefka, Mylène Troszczynski (zastępująca Gilles’a Lebretona zgodnie z art. 200 
ust. 2 Regulaminu).
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