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Szanowna Pani Przewodnicząca!

Pismem z dnia 5 marca 2012 r. zwróciła się Pani do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 37 
Regulaminu, o wydanie opinii w sprawie właściwości podstawy prawnej wybranej przez 
Komisję Europejską dla wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego program „Europa dla obywateli” na lata 2014-2020. Komisja 
przedstawiła ten wniosek w dniu 14 grudnia 2011 r., proponując jako podstawę prawną art. 
352 TFUE. W swoim piśmie kwestionuje to Pani, w szczególności odnosząc się do faktu, że 
obecny (2007-2013) program „Europa dla obywateli” opiera się na podwójnej podstawie 
prawnej, dawnych art. 151 i 308 Traktatu WE (obecnie art. 167 i 352 TFUE), i został przyjęty 
w drodze procedury współdecyzji.

Kontekst

I. Wniosek

Komisja przedstawia propozycję programu „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020
opierającego się na obecnym programie. W odniesieniu do ogólnego celu wniosku art. 1 ust. 2 
stanowi: „W ramach szerokiej perspektywy zwiększenia zrozumienia spraw Unii Europejskiej 
i promowania uczestnictwa obywatelskiego program przyczynia się do realizacji 
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następującego celu ogólnego: wzmocnienie pamięci o przeszłości i zwiększenie zdolności 
uczestnictwa obywatelskiego na szczeblu Unii.”. Art. 2 jest bardziej szczegółowy: celem 
programu będzie „podnoszenie świadomości w zakresie pamięci o przeszłości, historii, 
tożsamości i celów Unii poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenia sieci kontaktów” 
(art. 2 ust. 1 wniosku) oraz „zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa 
obywateli na szczeblu Unii poprzez budowanie wiedzy na temat procesu kształtowania 
polityki Unii” (art. 2 ust. 2 wniosku). Zgodnie z uzasadnieniem wniosku celem jest 
„zmobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym do prowadzenia debat dotyczących 
konkretnych kwestii o znaczeniu europejskim”.1 „Dzięki temu - czytamy dalej – stają się oni 
świadomi wpływu, jaki unijna polityka w różnych obszarach wywiera na ich codzienne 
życie”.

W art. 3, 4, 5 i następnych wniosek określa i definiuje sposób osiągnięcia tych celów: środki, 
strukturę programu, udział w programie, współpracę z organizacjami międzynarodowymi, 
wdrażanie programu itd. 

II. Proponowane podstawy prawne

1. Podstawa prawna wniosku

Wniosek Komisji opiera się na art. 352 TFUE w następującym brzmieniu:

„Artykuł 352

Jeżeli działanie Unii okaże się niezbędne do osiągnięcia, w ramach polityk określonych 
w Traktatach, jednego z celów, o których mowa w Traktatach, a Traktat nie przewidział 
uprawnień do działania wymaganego w tym celu, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek 
Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, przyjmuje stosowne przepisy. Jeżeli 
przepisy te są przyjmowane przez Radę zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, 
stanowi ona również jednomyślnie na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego.”

2. Zaproponowana zmiana podstawy prawnej
We wniosku o opinię Komisji Prawnej w kwestii podstawy prawnej odwołuje się Pani do 
możliwości dodania art. 167 TFUE, który brzmi następująco:

„Artykuł 167

1. Unia przyczynia się do rozkwitu kultur Państw Członkowskich, w poszanowaniu ich 
różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego 
dziedzictwa kulturowego.

2. Działanie Unii zmierza do zachęcania do współpracy między Państwami Członkowskimi 
oraz, jeśli to niezbędne, do wspierania i uzupełniania ich działań w następujących 
dziedzinach:

                                               
1 COM(2011)0884, Uzasadnienie, s. 2.
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– pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów europejskich,
– zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim,
– niehandlowej wymiany kulturalnej,
– twórczości artystycznej i literackiej, włącznie z sektorem audiowizualnym.

3. [...]

4. [...]

5. Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule:
– Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Regionów, przyjmują środki zachęcające, z wyłączeniem 
jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich, 
[...]”

III. Analiza 

1. Zasady ustanowione przez Trybunał Sprawiedliwości
Jak wskazał Trybunał Sprawiedliwości wybór podstawy prawnej ma „znaczenie 
konstytucyjne”1, ze względu na rządzącą Unią zasadę „przyznania kompetencji”. Trybunał 
Sprawiedliwości orzekł, że z zasady środki muszą opierać się na jednej tylko podstawie 
prawnej. Środek, który ma dwa założenia, dwa cele lub składniki, powinien opierać się na 
jednej podstawie prawnej, którą określać będzie dominujący składnik danego środka2. Użycie 
podwójnej podstawy prawnej może nastąpić „wyjątkowo, jeżeli środek dąży do osiągnięcia 
kilku celów jednocześnie lub kiedy ma kilka nierozłącznie powiązanych elementów, z 
których żaden nie jest podrzędny ani pośredni w stosunku do drugiego”3.

Trybunał ustalił także różne kryteria, które powinny określać wybór podstawy prawnej w 
każdym przypadku. Kryteria te były wielokrotnie przywoływane w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości i można je podsumować następująco:
– wybór nie jest subiektywny; musi „opierać się na obiektywnych czynnikach, które mogą 
zostać poddane kontroli sądowej”4;
– wśród tych czynników uwzględnić należy cel i treść danego środka5.

Jeżeli chodzi o zastosowanie art. 352 TFUE jako podstawy prawnej Trybunał orzekł, że 
działanie na mocy art. 352 jest uzasadnione jedynie w przypadku gdy żadne inne 
postanowienie traktatu nie daje Unii koniecznych kompetencji6. Szczególna podstawa 
prawna, która mogłaby być tu istotna to art. 167 TFUE.

                                               
1 Opinia nr 2/00 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie protokołu z Kartageny, Zb. Orz. 2001, s. I-9713.
2 Sprawa C-42/97 Parlament przeciwko Radzie [1999] Zb. Orz. I-869, ust. 39 i 40.
3 Sprawa C-441/06, Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, Zb. Orz. 2007, I-8887, pkt 47.
4 Sprawa 45/86, Komisja przeciwko Radzie [1987] Zb. Orz. 1439, ust. 5.
5 Sprawa C-300/89, Komisja przeciwko Radzie [1991] Zb. Orz. I-287, ust. 10; również sprawa C-411/06, 
Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, Zb. Orz. 2009, I-7585, pkt 45 i sprawa C-166/07 Parlament 
przeciwko Radzie [2009] Zb. Orz. I-7135, ust. 4.
6 Sprawa 45/86 Komisja przeciwko Radzie [1987], Zb.Orz. s. 1493, ust. 13; sprawa C-436/03 Parlament 
Europejski przeciwko Radzie [2006], Zb. Orz. s. I-3733, ust. 36-46; sprawa C-166/07 Parlament Europejski 
przeciwko Radzie[2009], Zb. Orz. s. I-7135, ust. 40-41.
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2. Cele wniosku
Wniosek dąży do dwuaspektowego celu: „Pamięć o przeszłości i obywatelstwo europejskie” 
oraz „Demokratyczne zaangażowanie i aktywność obywatelska” (art. 3 ust. 1). Obydwa te 
aspekty mają jednakowe znaczenie, jeden nie jest podporządkowany drugiemu.

a) „Pamięć o przeszłości i obywatelstwo europejskie”
Art. 167 ust. 2 TFUE odnosi się do „pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i 
historii narodów europejskich”. Cel wniosku, jakim jest „pamięć o przeszłości” odnosi się do 
historii Unii i jest zatem objęty art. 167 TFUE. Należy zauważyć, że fakt, iż słowo „kultura” 
nie jest wyraźnie wspomniane we wniosku lub wśród jego celów nie prowadzi do innego 
rezultatu: wyraźne odniesienie do „kultury” nie jest konieczne do zastosowania art. 167 
TFUE, ponieważ wystarczające jest odniesienie do „historii”. 

b) „Demokratyczne zaangażowanie i aktywność obywatelska”
Drugi cel wniosku dotyczący aktywności obywatelskiej jest związany z obywatelstwem 
europejskim. Traktat nie zawiera szczególnej podstawy prawnej dla środków związanych z tą 
kwestią. W rezultacie konieczne byłoby odwołanie się do art. 352 TFUE. Żeby art. 352 TFUE
był odpowiednią podstawą prawną, dane działanie musi być niezbędne dla osiągnięcia 
jednego z celów określonych w traktatach (zob. tekst art. 352 ust. 1 TFUE powyżej). Art. 9 
TUE ustanawia obywatelstwo Unii Europejskiej, które jest uzupełnieniem obywatelstwa 
krajowego1. Art. 11 ust. 1 TUE wymaga od instytucji umożliwiania „obywatelom i 
stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we 
wszystkich dziedzinach działania Unii”, a tym samym propaguje aktywne obywatelstwo. 
Dążenie do realizacji drugiego celu odbywałoby się za pomocą środków wniosku związanych 
z obywatelstwem europejskim. Zatem art. 352 TFUE wydaje się stanowić odpowiednią 
podstawę prawną dla tego aspektu środków.

3. „Europa dla obywateli” 2007-2013
Porównanie z obecnym programem – do którego również odnosi się Pani we wniosku o 
opinię w sprawie podstawy prawnej – potwierdza ten wniosek: obecny program z jednej 
strony dąży do zapewnienia zaangażowania obywateli europejskich w proces integracji 
europejskiej, a z drugiej strony do kształtowania wśród obywateli europejskich tożsamości 
europejskiej opartej na uznanych wspólnych wartościach, historii i kulturze. Aspekt 
kulturalny jest objęty art. 167 TFUE, podczas gdy w odniesieniu do elementu udziału 
obywateli, w związku z którym traktaty nie przewidują szczególnej podstawy prawnej, 
konieczne było odwołanie się do art. 352 TFUE. A zatem obydwa artykuły tworzą podstawę 
prawną programu „Europa dla obywateli” w wersji z 2006 r.

4. Aspekty proceduralne
Warto wspomnieć, że w przypadku odwołania się do art. 352 TFUE w połączeniu z innym 
postanowieniem traktatu, należy połączyć odpowiednie wymogi proceduralne. Chociaż 
Trybunał ogólnie orzekł w przypadku podwójnych podstaw prawnych, że są one niemożliwe, 
jeżeli procedury określone dla każdej z podstaw prawnych są ze sobą niezgodne2, nie porusza 
                                               
1 „We wszystkich swoich działaniach Unia przestrzega zasady równości swoich obywateli, którzy są traktowani 
z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne. Obywatelem Unii jest każda osoba 
mająca przynależność Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do 
obywatelstwa krajowego, nie zastępując go jednak.”
2 Sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”) [1991] Zb. Orz. I-2867, ust. 17.
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to kwestii zgodności w kontekście art. 352 TFUE (z uwagi na fakt, że z odwołania się do art. 
352 TFUE wynika bezsprzecznie, iż żadna inna podstawa prawna nie jest dostępna). Z drugiej 
strony Trybunał zezwala na połączenie wymogu jednomyślności zawartego w art. 352 TFUE 
z innymi procedurami, takimi jak zwykła procedura ustawodawcza1. Wydaje się więc w 
rozpatrywanym przypadku, że zastosowanie miałaby zwykła procedura ustawodawcza w 
połączeniu z jednomyślnością.

5. Opinia służby prawnej
Wydział Prawny stwierdził, zarówno w w komunikacie z dnia 21 lutego 2012 r., jak i w 
komunikacie z dnia 15 marca 2012 r. wydanym w związku z wnioskiem Komisji Prawnej o 
przedstawienie opinii w sprawie podstawy prawnej, że art. 167 i 352 TFUE powinny stanowić 
podstawę prawną wniosku.

IV. Wniosek i zalecenie

Komisja Prawna rozpatrzyła powyższą kwestię na swym posiedzeniu w dniu 27 marca 2012 r.
Na tym posiedzeniu zdecydowano jednomyślnie2 o zaleceniu art. 167 i 352 TFUE jako 
odpowiedniej podstawy prawnej  wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020.

Z poważaniem

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Sprawa C-166/07 Parlament przeciwko Radzie, ust. 69. Zobacz np. rozporządzenie (UE) nr 1232/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej 
do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010) (Dz.U. 346 z 30.12.2010, s. 1), który odwołuje 
się w odniesieniu 6. do „zwykłej procedury ustawodawczej i wymogu jednomyślności w Radzie przewidzianego 
w art. 352 ust. 1 zdanie pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”.
2 W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Evelyn Regner 
(wiceprzewodnicząca), Françoise Castex (wiceprzewodnicząca), Sebastian Valentin Bodu 
(wiceprzewodniczący), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar 
Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger. 


