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Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy
w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu 
podjęcia pracy sezonowej (COM (2010) 379)

Szanowny Panie Przewodniczący,

W piśmie z dnia 4 lipca 2011 r. przewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
która jest komisją zaangażowaną w rozumieniu art. 50 regulaminu, przy czym komisją 
prowadzącą w tej procedurze jest Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, zwróciła się do Komisji Prawnej w trybie art. 37 regulaminu, żeby 
rozpatrzyła kwestię podstawy prawnej ww. wniosku dotyczącego dyrektywy. 

Komisja gruntownie rozpatrzyła sprawę i doszła do następujących wniosków.

Komisja zaproponowała dla dyrektywy będącej przedmiotem wniosku podstawę prawną
z art. 79 ust. 2 lit. a) i b) TFUE, który znajduje się w tytule V o przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w części trzeciej TFUE pt. „Polityki i działania 
wewnętrzne Unii”. Należy mieć na uwadze, że przepis ten podlega postanowieniom protokołu 
nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii oraz protokołu nr 22
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w sprawie stanowiska Danii. Na mocy tych protokołów Dania nigdy nie uczestniczy
w przyjęciu środków, zaś Zjednoczone Królestwo i Irlandia mogą zdecydować, czy chcą 
uczestniczyć.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych uważa, że zaproponowana podstawa prawna nie 
jest właściwa dla dyrektywy, i sugeruje dodanie art. 153 ust. 1 lit. a), b) i g) TFUE, który 
znajduje się w tytule X o polityce społecznej, w części trzeciej TFUE, zatytułowanej „Polityki
i działania wewnętrzne Unii”. Stwierdzono, że uzasadnieniem dla dodatkowej podstawy 
prawnej jest fakt, że wniosek dotyczący dyrektywy nie reguluje jedynie spraw migracyjnych, 
ale także kwestie praw pracowniczych danych kategorii pracowników.

I. KONTEKST

Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej (COM(2010) 379) w dniu 
13 lipca 2010 r. w nawiązaniu do komunikatu Komisji pt. „Plan polityki w dziedzinie legalnej 
migracji” (COM(2005) 669) oraz w odpowiedzi na program haski z listopada 2004 r. 
(COM(2005) 184), w którym wezwano Komisję do przedstawienia planu polityki
w dziedzinie legalnej migracji, m.in. obejmującego procedury przyjmowania, dzięki któremu 
będzie można szybko reagować na zmieniający się popyt na pracę imigrantów na rynku 
pracy.

W komunikacie Komisji zatytułowanym „Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji” 
określono wskazówki na okres pozostający do realizacji programu haskiego (lata 2006-2009),
a także wskazano, jakie zadania i inicjatywy legislacyjne zamierza podjąć Komisja, by 
kontynuować opracowywanie konsekwentnej polityki UE w dziedzinie legalnej migracji.
W odniesieniu do kategorii pracowników sezonowych w ww. komunikacie Komisji 
wyznaczono system, w którym przewidziano by „pozwolenie na pobyt i pracę umożliwiające 
obywatelom krajów trzecich pracę przez określoną liczbę miesięcy w roku w okresie 4-5 lat. 
Pieczątki wjazdu i wyjazdu powinny zapobiegać nadużyciom. Chodzi tutaj o zapewnienie 
państwom członkowskim niezbędnej siły roboczej, a jednocześnie zagwarantowanie 
zainteresowanym imigrantom bezpiecznego statusu prawnego i perspektywy regularnej pracy, 
co służyłoby ochronie tej kategorii pracowników o szczególnie słabej pozycji i przyczyniłoby 
się do rozwoju ich krajów pochodzenia1.

II. PODSTAWA PRAWNA PROPONOWANA PRZEZ KOMISJĘ

W uzasadnieniu wniosku Komisja stwierdziła, że odpowiednią podstawą prawną jest art. 79 
ust. 2 lit. a) i b) TFUE, który brzmi następująco:

Artykuł 79
1. Unia rozwija wspólną politykę imigracyjną mającą na celu zapewnienie, na każdym etapie, 
skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, sprawiedliwego traktowania obywateli 

                                               
1 COM(2005) 669, s. 9.
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państw trzecich przebywających legalnie w Państwach Członkowskich, a także zapobieganie 
nielegalnej imigracji i handlowi ludźmi oraz wzmocnione ich zwalczanie.
2. Do celów ustępu 1 Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, przyjmują środki w następujących dziedzinach:
(a) warunki wjazdu i pobytu, jak również normy dotyczące procedur wydawania przez 
Państwa Członkowskie długoterminowych wiz i dokumentów pobytowych, w tym do celów 
łączenia rodzin;
(b) określenie praw obywateli państw trzecich przebywających legalnie w Państwie 
Członkowskim, w tym warunków dotyczących swobody przemieszczania się i pobytu w innych 
Państwach Członkowskich.

III. ZAPROPONOWANA DODATKOWA PODSTAWA PRAWNA

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych proponuje dodanie do podstawy prawnej art. 153 
ust. 1 lit. a), b) i g), który brzmi następująco:

Artykuł 153

1. Mając na względzie urzeczywistnienie celów określonych w artykule 1511, Unia wspiera
i uzupełnia działania Państw Członkowskich w następujących dziedzinach:
(a) polepszania w szczególności środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników;
(b) warunków pracy;
(...)
(g) warunków zatrudnienia obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium 
Unii.

Przepisy te podlegają wykładni w związku z art. 153 ust. 2, który brzmi następująco:

"2. W tym celu Parlament Europejski i Rada:

(a) mogą przyjąć środki w celu zachęcania do współpracy między Państwami Członkowskimi
w drodze inicjatyw zmierzających do pogłębiania wiedzy, rozwijania wymiany informacji
i najlepszych praktyk, wspierania podejść nowatorskich oraz oceny doświadczeń,
z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw 
                                               
1 Unia i Państwa Członkowskie, świadome podstawowych praw socjalnych wyrażonych w Europejskiej 
Karcie Społecznej, podpisanej w Turynie 18 października 1961 roku oraz we Wspólnotowej Karcie Socjalnych 
Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku, mają na celu promowanie zatrudnienia, poprawę warunków 
życia i pracy, tak aby umożliwić ich wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem postępu, odpowiednią ochronę 
socjalną, dialog między partnerami społecznymi, rozwój zasobów ludzkich pozwalający podnosić i utrzymać 
poziom zatrudnienia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. 
W tym celu Unia i Państwa Członkowskie wprowadzają w życie środki, które uwzględniają różnorodność praktyk 
krajowych, w szczególności w dziedzinie stosunków umownych, jak również potrzebę utrzymania 
konkurencyjności gospodarki Unii. 
Uważają one, że taki rozwój będzie wynikał nie tylko z funkcjonowania rynku wewnętrznego, który będzie 
sprzyjał harmonizacji systemów społecznych, ale też z procedur przewidzianych w Traktatach oraz ze zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych.



PE473.853v01-00 4/6 AL\879782PL.doc

PL

Członkowskich;

(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.

Parlament Europejski i Rada stanowią zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

W dziedzinach, o których mowa w ustępie 1 litery c), d), f) i g), Rada stanowi jednomyślnie 
zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po konsultacji z Parlamentem Europejskim
i wymienionymi wyżej Komitetami.

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, może zadecydować o stosowaniu do ustępu 1 litery d), f) i g) zwykłej procedury 
prawodawczej1.

IV. PODEJŚCIE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wybór 
podstawy prawnej wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych 
okolicznościach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej; należy do nich
w szczególności cel i treść aktu prawnego2.

W przypadku, gdy analiza aktu prawnego „wykaże, że wyznaczono mu dwa cele lub ma dwie 
części składowe, a jeden z tych aspektów można zidentyfikować jako główny lub 
przeważający, podczas gdy drugi ma jedynie charakter pomocniczy, wówczas ten akt prawny 
należy wydać na pojedynczej podstawie prawnej, tj. na tej podstawie, która wymagana jest
z racji głównego lub przeważającego celu lub takiej części składowej”3.

W drodze wyjątku, „jeśli zostanie ustalone, że akt prawny realizuje jednocześnie kilka celów, 
które są nierozdzielnie ze sobą związane, przy czym żaden z tych celów nie jest drugorzędny 
lub pośredni w stosunku do pozostałych, akt ten musi zostać oparty na odpowiednich 
podstawach prawnych”4.

Niemniej „zastosowanie podwójnej podstawy prawnej jest wykluczone, gdy procedury 
określone dla każdej z tych podstaw prawnych nie są ze sobą zgodne”5.

V. CEL I TREŚĆ WNIOSKU
                                               
1 Podkreślone przez Komisję Prawną.
2 Sprawa C-178/03, Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz 2006, s. I-107, pkt 41.
3 Tamże, pkt 42.
4 Sprawa C-338/01 Komisja przeciwko Radzie Zb.Orz. 2004, s. I-4829, pkt 55.
5 Tamże, pkt 56.
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W pkt 6 preambuły do dyrektywy będącej przedmiotem wniosku przypomniano, że 
dyrektywa ta „powinna przyczynić się do skutecznego zarządzania przepływami 
migracyjnymi w zakresie szczególnej kategorii czasowej migracji sezonowej poprzez 
określenie sprawiedliwych i przejrzystych zasad wjazdu i pobytu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu zachęt i zabezpieczeń mających zapobiec zmienianiu się pobytów czasowych
w pobyty stałe”.

W tym celu we wniosku Komisji przewidziano uproszczoną procedurę przyjmowania 
pracowników sezonowych z państw trzecich w oparciu o wspólne definicje i kryteria.
W art. 1-13 dyrektywy będącej przedmiotem wniosku znajdują się przepisy regulujące 
procedurę przyjmowania.

W pkt 20 preambuły przypomniano, że „z uwagi na szczególnie niepewną sytuację 
pracowników sezonowych z państw trzecich oraz czasowego charakteru ich pracy istnieje 
potrzeba jasnego określenia warunków pracy mających zastosowanie do takich pracowników, 
aby zapewnić pewność prawną poprzez wprowadzenie przy określaniu tych warunków 
odniesień do ogólnie wiążących instrumentów, takich jak ustawy lub powszechnie 
obowiązujące układy zbiorowe, gwarantujących skuteczną ochronę praw pracowników 
sezonowych z państw trzecich”. 

W tym celu w art.15-16 przedmiotowej dyrektywy ustanowiono ww. prawa i odwołano się do 
wiążących instrumentów, które stosuje się do tej kategorii pracowników.

VI. USTALENIE WŁAŚCIWEJ PODSTAWY PRAWNEJ

Mając na uwadze, że celem i treścią wniosku jest 1) określenie warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy jako pracownicy sezonowi oraz 2) określenie 
praw przysługujących tej kategorii pracowników, art. 79 ust. 2 lit. a) i b) TFUE stanowi 
właściwą podstawę prawną.

VII. ANALIZA ZAPROPONOWANEJ DODATKOWEJ PODSTAWY PRAWNEJ

Artykuł 153 ust. 1 lit. a) i b) TFUE traktuje o środowisku pracy i pozapłacowych aspektach 
warunków i zasad zatrudniania pracownika. Przepisy tego artykułu regulują takie kwestie jak 
organizacja i wykonywanie pracy, szkolenie, umiejętności i warunki zatrudnienia, zdrowie, 
bezpieczeństwo i higiena pracy.

W świetle powyższej analizy takie kwestie nie stanowią kluczowych aspektów wniosku, które 
uzasadniałyby odwołanie do przedmiotowych przepisów jako dodatkowej podstawy prawnej 
przy ograniczeniach wyznaczonych przez Trybunał Sprawiedliwości.

Jeżeli chodzi o art. 153 ust. 1 lit. g) TFUE, dotyczy on warunków zatrudnienia obywateli 
państw trzecich legalnie przebywających na terytorium Unii. Jednak w art. 153 ust. 2 akapit 
trzeci przewidziano psecjalną procedurę legislacyjną dla art. 153 ust. 1 lit. g) (Rada stanowi 
jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po konsultacji z Parlamentem 
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Europejskim i wymienionymi wyżej Komitetami). Z tego względu przedmiotowa podstawa 
prawna jest niezgodna z art. 79 ust. 2 lit. a) i b) TFUE, który przewiduje zwykłą procedurę 
ustawodawczą (zob. ww. sprawę C-338/01 Komisja przeciwko Radzie).

Nie jest to wszelako jedyna niezgodność. Uznaje się, że art. 153 TFUE, na podstawie którego 
przyjmuje się prawodawstwo dla całej Unii, nie można zastosować w związku
z art. 79 TFUE, ponieważ Dania w ogóle nie uczestniczy w przyjmowaniu prawodawstwa
w trybie tego artykułu, zaś Zjednoczonemu Królestwu i Irlandii przysługuje w jego zakresie 
prawo opcji.

VII. PODSUMOWANIE

W świetle powyższej analizy art. 79 ust. 2 lit. a) TFUE jest jedyną właściwą podstawą prawną 
dyrektywy będącej przedmiotem wniosku.

Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2011 r. Komisja Prawna odpowiednio postanowiła – 18 
głosami „za” przy jednym głosie wstrzymującym – zalecić, by za jedyną właściwą podstawę 
prawną dyrektywy będącej przedmiotem wniosku przyjęto art. 79 ust. 2 lit. a) i b) TFUE.

Z wyrazami szacunku


