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Szanowna Pani Przewodnicząca!

W piśmie z dnia 11 grudnia 2012 r. zwróciła się Pani do Komisji Prawnej, zgodnie z art. 37 
Regulaminu, o rozpatrzenie kwestii ewentualnego dodania podstawy prawnej do wyżej 
wymienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady.

Podstawą prawną zaproponowaną przez Komisję jest art. 203 Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (zwanego dalej traktatem Euratom), tzw. klauzula 
elastyczności, która jest wykorzystywana wyłącznie wtedy, gdy dane działanie jest niezbędne 
do osiągnięcia jednego z celów tej wspólnoty, zaś traktat Euratom nie przewidział 
niezbędnych uprawnień w tym zakresie. 
Celem poprawek złożonych do projektu sprawozdania komisji ITRE jest dodanie do 
podstawy prawnej protokołu nr 4 do Aktu przystąpienia z 2003 r., który to protokół dotyczy 
elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie. Protokół ten zawiera odniesienie do art. 56 Aktu 
przystąpienia z 2003 r. w tym, co dotyczy przyjęcia wspólnotowych środków wsparcia w celu 
likwidacji elektrowni Ignalina.

W swoim piśmie pyta Pani, czy właściwa jest zmiana podstawy prawnej wniosku w świetle 
jego celu i treści.
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I - Kontekst

Podczas negocjacji akcesyjnych Bułgaria, Litwa i Słowacja zobowiązały się do zamknięcia 
szeregu reaktorów jądrowych, a w zamian UE zobowiązała się do zapewnienia pomocy 
finansowej z przeznaczeniem na likwidację tych reaktorów odpowiednio w ramach 
programów Kozłoduj, Ignalina i Bohunice. Zgodnie z szacunkami przedstawionymi przez te 
trzy państwa członkowskie w 2011 r., oprócz środków przeznaczonych już na ten cel przez 
UE niezbędne będą jeszcze znaczne dodatkowe środki, aby ukończyć likwidację instalacji w 
bezpieczny sposób.

Wniosek przewiduje zatem przedłużenie okresu wsparcia finansowego udzielanego przez 
Unię poprzez uchylenie trzech rozporządzeń ustanawiających trzy odrębne programy 
pomocowe i dalsze przyznawanie środków pomocowych na lata 2014-2020 w ramach 
jednego programu.

II – Odnośne artykuły traktatu
We wniosku Komisji za podstawę prawną został uznany następujący artykuł traktatu 
Euratom:

Artykuł 203
Jeżeli działanie Wspólnoty okaże się niezbędne do osiągnięcia jednego z celów 
Wspólnoty, a niniejszy Traktat nie przewidział kompetencji do działania wymaganego 
w tym celu, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim, podejmuje właściwe działania.

Protokół nr 4 do Aktu przystąpienia dotyczący elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie, 
którego dodanie do podstawy prawnej jest proponowane, zawiera następujący odnośny 
artykuł (podkreślono części normatywne):

Artykuł 3
1. Uznając, że likwidacja elektrowni jądrowej Ignalina ma charakter 
długoterminowy i stanowi dla Litwy wyjątkowe obciążenie finansowe, 
nieproporcjonalne wobec jej wielkości i możliwości gospodarczych, Unia 
przez solidarność z Litwą udzieli adekwatnej dodatkowej pomocy Wspólnoty 
na wysiłek likwidacyjny po 2006 roku.

2. Program Ignalina będzie w tym celu nieprzerwanie kontynuowany i 
przedłużony na okres po 2006 roku. Przepisy wykonawcze dla przedłużonego 
programu Ignalina będą przyjęte zgodnie z procedurą określoną w artykule 
56 Aktu Przystąpienia i wejdą w życie najpóźniej w dniu zakończenia obecnej 
Perspektywy finansowej.

3. [...]

4. Dla okresu następnych Perspektyw finansowych, całkowity średni poziom 
środków dla przedłużonego programu Ignalina musi być odpowiedni. 
Planowanie środków będzie oparte na rzeczywistych potrzebach finansowych 
i możliwościach ich wykorzystania.
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Artykuł 56 Aktu o przystąpieniu z 2003 r. ma następujące brzmienie:
Artykuł 56

O ile nie postanowiono inaczej, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną 
na wniosek Komisji, przyjmuje środki niezbędne do wprowadzenia w życie 
postanowień zawartych w załącznikach II, III i IV, o których mowa w 
artykułach 20, 21 i 22 niniejszego Aktu.

III - Zaproponowana podstawa prawna

Artykuł 203 traktatu Euratom może mieć zastosowanie jedynie wówczas, gdy działanie 
Euratom okazuje się niezbędne do osiągnięcia jednego z jego celów, zaś traktat Euratom nie 
przewiduje koniecznych uprawnień. Rada stanowi jednomyślnie, zaś Parlament jest proszony 
o opinię.
Artykuł 3 Protokołu nr 4 do Aktu przystąpienia z 2003 r. stanowi, że przepisy wykonawcze 
dla przedłużonego programu Ignalina będą przyjęte zgodnie z procedurą określoną w artykule 
56 Aktu przystąpienia. Zgodnie z tym protokołem Rada stanowi kwalifikowaną większością 
głosów, nie przewiduje on natomiast żadnej roli dla Parlamentu.

IV - 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 aktu”1. 
Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu.

W tym przypadku należy zatem ustalić, czy wniosek:
1. ma dwa cele lub dwie części składowe, a jeden z tych aspektów można zidentyfikować 

jako główny lub przeważający, podczas gdy drugi ma jedynie charakter dodatkowy; lub
2. dąży do realizacji większej liczby celów lub ma większą liczbę części składowych, które są 

nierozerwalnie związane, przy czym żaden z aspektów nie jest drugorzędny lub pośredni 
w stosunku do drugiego.

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 aspekt, a w drugim przypadku akt musi opierać się na różnych 
odpowiadających podstawach prawnych2.

V. Cel i treść proponowanego rozporządzenia
                                               
1 Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie (ogólne preferencje taryfowe) [1987] Rec. 1439, pkt 5; sprawa C-
440/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2007 Sprawa C-411/06 Komisja przeciwko Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, Zb. Orz. 2009, I-7585.
2 Zob. przytoczona powyżej sprawa C-411/06, pkt 46-47.
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Celem wniosku w myśl art. 1 i 2 jest stworzenie programu pomocy na lata 2014–2020 
ustanawiającego zasady wdrażania pomocy finansowej przeznaczonej na środki związane z 
likwidacją elektrowni jądrowych w Kozłoduju, Ignalinie i Bohunicach w celu wsparcia 
państw członkowskich, których to dotyczy, tak by nieodwracalnie zlikwidować te obiekty 
przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Cele techniczne tych 
trzech programów w tym zakresie zostały również określone.
Artykuł 3 wniosku zawiera szczegółowe przepisy dotyczące środków budżetowych 
przeznaczonych na te trzy programy, natomiast art. 4 ustanawia warunki, jakie muszą zostać 
spełnione, aby przyznana została pomoc finansowa. Artykuł 5 przewiduje formy realizacji, 
które są stosowane zgodnie z rozporządzeniem finansowym, natomiast art. 6 zawiera wymóg 
przyjęcia przez Komisję rocznego programu prac oraz szczegółowych procedur 
wykonawczych. Artykuł 7 zawiera postanowienia dotyczące ochrony interesów finansowych 
UE, zaś art. 8-12 ustanawiają postanowienia końcowe dotyczące oceny, procedury 
komitetowej, przepisów przejściowych, uchylenia aktów prawnych zawierających poprzednie 
programu oraz wejścia w życie.

Głównym celem wniosku jest zatem zastąpienie trzech aktów prawnych ustanawiających 
istniejące programy, które wygasają wraz z końcem 2013 r., jednym aktem prawnym na lata 
2014–2020 wpisującym się w przyszłe wieloletnie ramy finansowe.

VI. Kontekst instytucjonalny 

O ile akt prawny ustanawiający program Ignalina został przyjęty na podstawie protokołu nr 4 
i art. 56 Aktu przystąpienia1, który przewiduje pomoc finansową co najmniej do 2013 r., o 
tyle akty prawne dla dwóch pozostałych programów opierały się na art. 203 traktatu Euratom, 
gdyż Akt przystąpienia z 2003 r. przewidywał wyłącznie pomoc finansową dla Słowacji do 
2006 r., zaś na mocy Aktu o przystąpieniu z 2005 r.2 Bułgaria miała otrzymywać wsparcie 
jedynie do 2009 r.

Rada proponuje zatem, by podzielić wniosek na dwa instrumenty: jeden obejmujący program 
Ignalina, drugi zaś dwa pozostałe programy, oraz by utrzymać dwie odrębne podstawy 
prawne dla aktów prawnych ustanawiających obowiązujące programy3. Sugestia ta opiera się 
na opinii Służby Prawnej Rady, w której argumentuje ona zasadniczo, że protokół 4 i art. 56 
Aktu przystąpienia z 2003 r. muszą zostać utrzymane dla programu Ignalina po roku 2013, 
gdyż brzmienie i logika art. 3 protokołu nr 4 nie przewiduje ograniczenia czasowego 
realizacji programu.. Według Rady nadal istnieje podstawa prawna do udzielenia przez UE 
pomocy finansowej w ramach programu Ignalina, co sprawia, że użycie klauzuli elastyczności 
ustanowionej w art. 203 traktatu Euratom, jest zbędne.
Należy także zwrócić uwagę, że pomimo iż Parlament nie jest proszony o opinię na mocy 
podstawy prawnej proponowanej przez Radę dla programu Ignalina, Rada podtrzymała 
konsultację na zasadzie dobrowolności, w związku z czym Parlament zostanie poproszony o 
opinię w sprawie obu proponowanych aktów prawnych.
                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1990/2006 (Dz.U. L 411 z 30.12.2006, s. 10).
2 Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 549/2007 (Dz.U. L 131, 23.5.2007, s. 1) oraz rozporządzenie Rady 
(Euratom) nr 647/2010 (Dz. U. L 189, 22.7.2010, s. 9)
3 Zob. pismo sekretarza generalnego Rady do prezydenta M. Schulza z dnia 26 lipca 2012 r.
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Komisja, poparta przez Wydział Prawny Parlamentu1, nie zgadza się jednak ze stanowiskiem 
Rady i utrzymuje, że protokół nr 4 obejmuje jednie okres do końca obecnej perspektywy 
finansowej, do końca 2013 r., w związku z czym stoi ona na stanowisku, że art. 203 traktatu 
Euratom musi stanowić podstawę prawną dla przedłużenia obowiązywania trzech 
programów.

VI - Określenie właściwej podstawy prawnej

Wszystkie trzy programy mają ten sam cel: ustanowienie przepisów będących podstawą 
wdrażania pomocy przeznaczonej na ostateczne zamknięcie elektrowni jądrowych. Nie 
można zatem uznać, że wniosek ma dwa cele lub aspekty, z których jeden jest nadrzędny, w 
związku z czym wymaga on jednej podstawy prawnej. Ponieważ zamiarem jest połączenie 
trzech programów ustanowionych na mocy trzech różnych aktów prawnych w jeden program, 
ma on w zamian kilka nierozerwalnie powiązanych ze sobą aspektów uzasadniających 
wspólną podstawę prawną.
Wybór właściwej podstawy prawnej w tym przypadku ostatecznie zależy od tego, czy uzna 
się, że potencjalnie nie istnieje ograniczenie czasowe świadczenia pomocy finansowej na 
mocy protokołu nr 4, czy też, że nie obowiązuje on w okresie po roku 2013. W tym ostatnim 
przypadku nie istnieją żadne niezbędne uprawnienia traktatowe, a zatem art. 203 byłby 
stosowany jako podstawa prawna dla trzech programów.

Mając na uwadze, że protokół nr 4 nie określa, kiedy kończy się okres udzielania pomocy 
finansowej, w przeciwieństwie do ustaleń dotyczących elektrowni słowackiej i bułgarskiej, 
natomiast stwierdza w art. 3 ust. 2, że program będzie nieprzerwanie kontynuowany i 
przedłużony po roku 2006, a także w związku z tym, że w art. 4 jest mowa o „następnych 
perspektywach finansowych” (w liczbie mnogiej), trudno jest wywnioskować, że w 
zamierzeniu obowiązywanie protokołu miało być ograniczone w czasie. W związku z 
powyższym wydaje się najbardziej prawdopodobne, że celem protokołu było umożliwienie 
udzielania pomocy finansowej tak długo, jak długo to było potrzebne w celu zlikwidowania 
elektrowni jądrowej w bezpieczny sposób.
Protokół nr 4 nie jest w związku z tym ograniczony czasowo i może zostać wykorzystany 
jako podstawa prawna decyzji Rady o dalszej realizacji programu Ignalina. Ponieważ wygasły 
podstawy prawne Aktu przystąpienia dla dwóch pozostałych programów, dalsza realizacja 
tych programów będzie przedmiotem decyzji Rady na podstawie art. 203 traktatu Euratom.
Te dwie podstawy prawne nie są w każdym razie spójne, gdyż art. 203 traktatu Euratom 
przewiduje jednogłośność w Radzie, podczas gdy protokół nr 4 Aktu przystąpienia z 2003 r. 
ustanawia podejmowanie decyzji w Radzie kwalifikowaną większością głosów. Dlatego nie 
mogą one zostać połączone w jedną podstawę prawną.
Dlatego też podstawą prawna dla dalszej pomocy finansowej w ramach programu Ignalina 
byłby protokół nr 4 i art. 56 Aktu przystąpienia z 2003 r., natomiast art. 203 traktatu Euratom 
stanowiłby podstawę dla programów Kozłoduj i Bohunice.

VII - Wnioski i zalecenie

                                               
1 Zob. notę Wydziału Prawnego z dnia 4 stycznia 2013 r., SJ-0716-12.
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W świetle powyższej analizy protokół nr 4 i art. 56 Aktu przystąpienia z 2003 r. nie mogą 
zostać dodane do art. 203 traktatu Euratom, aby stanowić podstawę prawną wniosku.

W celu przyjęcia decyzji w Radzie w sprawie udzielania dalszej pomocy w ramach tych 
trzech programów, wniosek musi zostać podzielony, jak proponuje Rada, a program Ignalina 
powinien stanowić przedmiot aktu prawnego odrębnego od dwóch pozostałych programów, w 
oparciu o protokół nr 4 i art. 56 Aktu przystąpienia z 2003 r. Wynikający z podziału drugi akt 
dotyczący programów Kozłoduj i Bohunice powinien jednak mieć za podstawę art. 203 
traktatu Euratom. 

Podział wniosku na dwa akty prawne nie miałby jednak wpływu na prerogatywy Parlamentu 
w tym konkretnym przypadku, gdyż zasięgnięcie opinii zostałoby utrzymane na zasadzie 
dobrowolnej decyzji Rady.
Na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2013 r. Komisja Prawna postanowiła zatem – 14 głosami za 
i 1 przeciw1 – o przedstawieniu następującego zalecenia: Protokół nr 4 i art. 56 Aktu o 
przystąpieniu z 2003 r. stanowią właściwą podstawę prawną dla dalszego udzielania pomocy 
w ramach programu Ignalina, natomiast art. 203 traktatu Euratom stanowi właściwą podstawę 
prawną do udzielania pomocy w ramach programów Kozłoduj i Bohunice. 

Z wyrazami szacunku

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Evelyn Regner (urzędująca przewodnicząca), Raffaele Baldassarre 
(wiceprzewodniczący), Françoise Castex (wiceprzewodnicząca), Francesco Enrico Speroni (sprawozdawca), 
Luigi Berlinguer, Piotr Borys, 
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


