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Dotyczy: Opinii w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Rady 
w sprawie podpisania Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją 
Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa 
Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją 
Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie 
państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego 
w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (COM(2006)0754 –
2006/0252(CNS))1

Szanowny Panie Przewodniczący,

Pismem z dnia 21 marca 2007 r., zwrócił się Pan do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 35 ust. 2 
Regulaminu, o weryfikację ważności oraz adekwatności podstawy prawnej powyższego 
wniosku Komisji.

Komisja rozpatrzyła powyższe pytanie na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2007 r.

W piśmie wskazano, że w dniu 13 października 2005 r. Parlament zatwierdził zawarcie ze 
Szwajcarią umowy dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie 
państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie 
członkowskim lub w Szwajcarii, z uwzględnieniem opinii Komisji Prawnej, w której 
stwierdzono, że odpowiednią podstawą prawną jest art. 300 ust. 3 akapit drugi traktatu WE.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Aktualnie rozpatrywane wnioski dotyczą podpisania protokołu do umowy ze Szwajcarią, co 
ma umożliwić przystąpienie do niej Księstwa Lichtensteinu.

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zauważa, że 
przystąpienie Liechtensteinu zostało przewidziane w umowie głównej, mianowicie w art. 15 
umowy Eurodac/Dublin ze Szwajcarią.

Komisja także podkreśla, że kwestia dotycząca zgody Parlamentu pojawia się ponownie 
z tego względu, że protokół poszerza skład wspólnych komitetów poprzez włączenie 
Liechtensteinu jako państwa - strony umowy. Za koncepcją zgody Parlamentu przemawia 
także fakt, że komitety odgrywają rolę decyzyjną w stosunku do protokołu.

Komisja zwraca uwagę Komisji Prawnej na fakt, że takie same argumenty prawne na 
poparcie odwołania się do art. 300 ust. 3 akapit drugi (zgoda), jako do adekwatnej podstawy 
prawnej, zamiast do art. 300 ust. 3 akapit pierwszy (konsultacja), mogłyby mieć zastosowanie 
do podpisania protokołu w taki sam sposób, w jaki Parlament dowodził, że znajdują one 
zastosowanie do zawarcia umowy głównej ze Szwajcarią.

Właściwe postanowienia traktatu WE

Art. 300 ust. 3
3. Rada zawiera umowy po konsultacji z Parlamentem Europejskim, z wyjątkiem umów 
określonych w artykule 133 ustęp 3, włącznie z przypadkami, gdy umowa dotyczy dziedziny, w 
której do przyjęcia wewnętrznych przepisów wymagana jest procedura określona w artykule 
251 lub określona w artykule 252. Parlament Europejski wyraża swoją opinię w terminie, 
który może ustalić Rada, stosownie do pilności sprawy. W przypadku braku opinii w tym 
terminie Rada może stanowić samodzielnie.

Na zasadzie odstępstwa od postanowień poprzedniego akapitu, umowy określone w artykule 
310, inne umowy, które tworzą specyficzne ramy instytucjonalne poprzez organizację 
procedur współpracy, umowy mające istotne implikacje budżetowe dla Wspólnoty oraz 
umowy powodujące zmianę aktu przyjętego według procedury określonej w artykule 251 są 
zawierane po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

Ocena

Należy rozważyć, czy rozpatrywana umowa tworzy specyficzne ramy instytucjonalne poprzez 
organizację procedur współpracy.

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości1, wybór podstawy prawnej aktów wspólnotowych powinien być 
dokonywany w oparciu o obiektywne kryteria, podlegające ocenie prawnej, a w szczególności 

                                               
1 Zob. wyrok w sprawie C-338/01 Komisja przeciwko Radzie [2004] Zb.Orz.  I-7829, pkt 54; wyrok w sprawie 
C-211/01 Komisja przeciwko Radzie [2003] Rec. I-8913, pkt 38; wyrok w sprawie 62/88 Grecja przeciwko 
Radzie [1990], Rec. str. I-01527, pkt 62.
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przy uwzględnieniu celu i treści aktu, którego przyjęcie jest proponowane.

Wnioski odnoszą się w szczególności do podpisania protokołu o przystąpieniu Lichtensteinu 
do umowy już zawartej z Konfederacją Szwajcarską.

Mając na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości dokonał już wykładni pojęcia „specyficznych 
ram instytucjonalnych” w rozumieniu art. 300 ust. 3 akapit drugi, Komisja Prawna 
stwierdziła, że umowa główna wymaga zgody Parlamentu na mocy art. 300 ust. 3 akapit drugi 
z tego względu, że wyraźnie tworzy „specyficzne ramy instytucjonalne” (przewidziane w niej 
wspólne komitety tworzą strukturę organizacyjną wyposażoną w swobodę podejmowania 
decyzji wiążących strony umowy, w szczególności w odniesieniu do przestrzegania umowy 
oraz rozstrzygania sporów).

Zauważono także, że protokoły zasadniczo zawierane są w oparciu o tę samą podstawę 
prawną co umowa główna.

Ponadto po podpisaniu protokołu same ramy instytucjonalne zostaną formalnie zmienione, 
ponieważ skład wspólnych komitetów zostanie poszerzony poprzez włączenie nowych 
członków reprezentujących Lichtenstein. W tym zakresie uważa się, że wnioski dotyczące 
decyzji Rady powodują zmianę „specyficznych ram instytucjonalnych” przewidzianych w 
umowie głównej, a w związku z tym należy powołać się na art. 300 ust. 3 akapit drugi 
traktatu WE.

Wniosek

W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że wnioski dotyczące decyzji Rady 
powodują zmianę „specyficznych ram instytucjonalnych” przewidzianych w umowie głównej, 
której protokół stanowi część integralną.

Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2007 r., Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie1

zalecić zmianę podstawy prawnej i powołanie się na art. 300 ust. 3 akapit drugi traktatu WE, 
który wymaga zgody, a nie jedynie konsultacji Parlamentu.

Z wyrazami szacunku,

Giuseppe Gargani

                                               
1 W chwili głosowania końcowego obecni byli: Cristian Dumitrescu  (urzędujący przewodniczący), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg (wiceprzewodnicząca), Manuel Medina Ortega (sprawozdawca komisji opiniodawczej), 
Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip 
Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina 
oraz Tadeusz Zwiefka.
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