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Szanowny Panie Przewodniczący,

Pismem z dnia 2 czerwca 2008 r. zwróciłem się do Komisji Prawnej zgodnie z art. 35 ust. 2 
Regulaminu o rozpatrzenie, czy podstawa prawna ww wniosku Komisji jest ważna.

Komisja rozpatrzyła tę kwestię na posiedzeniu dnia 25 marca 2008 r.

Poinformował nas Pan pisemnie, że sprawozdawca Pańskiej komisji dla ww. wniosku 
proponuje, by zmienić podstawę prawną wnioski z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie 
pierwsze na art. 300 ust. 3 akapit drugi traktatu WE (w powiązaniu z art. 63 ust. 1 lit. a)).

Sekretariat potwierdził, że odnośny dokument Komisji to w rzeczywistości COM(2006)0753 
a nie COM(2006)0754, jak błędnie ujęto to w piśmie od przewodniczącego Komisji ds. 
Wolności Obywatelskich, w której to sprawie komisja ta wydała już swoją opinię dotyczącą 
podstawy prawnej.

Zwraca Pan uwagę na fakt, że gdy w 2005 r. zasięgano opinii Parlamentu Europejskiego w 
sprawie zawarcia protokołu do umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i 
Królestwem Norwegii dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego 
dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub Islandii lub 
Norwegii, Komisja Prawna wydała opinię, zgodnie z którą odpowiednią podstawę prawną 
stanowi art. 300 ust. 3 drugi akapit (przewidujący procedurę zgody).

Stwierdza Pan dalej, że kwestia dotycząca udzielenia przez Parlament Europejski zgody jest 
podobny, bo nasuwa się, ponieważ protokół przewiduje, że spory między Liechtensteinem lub 
Szwajcarią z jednej strony a Danią z drugiej, dotyczące zastosowania i interpretacji protokołu, 
ma rozstrzygać Wspólny Komitet, który dysponuje uprawnieniami do podejmowania decyzji 
w różnych obszarach. 

Kontekst

W dniu 26 października 2004 r. Wspólnota Europejska podpisała z Konfederacją Szwajcarską 
umowę dotyczącą kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa 
właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie 
członkowskim lub w Szwajcarii (zwaną dalej „umową Dublin/Eurodac ze Szwajcarią”).

Artykuł 15 tej umowy przewiduje możliwość przystąpienia do tej umowy Liechtensteinu. 
Przeprowadzono negocjacje z Liechtensteinem w sprawie przystąpienia tego państwa do 
umowy, następnie parafowano projekt protokołu o przystąpieniu Liechtensteinu do umowy 
Dublin/Eurodac ze Szwajcarią. 

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonym do Traktatu o Unii 
Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w 
stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy 
określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, 
wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego 
(„rozporządzenie dublińskie”) i rozporządzenia (WE) nr 2725/2000 dotyczącego 
ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego 
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stosowania konwencji dublińskiej („rozporządzenie Eurodac”).

W umowie Dublin/Eurodac zawarto przepis, zgodnie z którym Dania może złożyć wniosek o 
udział w stosowaniu umowy. Umowa stanowi, że w takim przypadku umawiające się strony, 
działając za zgodą Danii, powinny określić warunki udziału tego państwa w stosowaniu 
protokołu do tej umowy.

Pismem z dnia 8 listopada 2004 r. Królestwo Danii wyraziło chęć udziału w stosowaniu 
umowy Dublin/Eurodac ze Szwajcarią. W związku z przystąpieniem Liechtensteinu do 
umowy powinno się określić warunki udziału Danii w stosowaniu umowy w odniesieniu do 
Szwajcarii i Liechtensteinu.

W następstwie upoważnienia udzielonego Komisji przez Radę w dniu 27 lutego 2006 r. 
przeprowadzono negocjacje z Liechtensteinem i Szwajcarią. W dniu 21 czerwca 2006 r. 
negocjacje zakończono i parafowano projekt protokołu o udziale Danii w stosowaniu umowy 
Dublin/Eurodac ze Szwajcarią i Liechtensteinem.

Przeprowadzono negocjacje, a następnie parafowano projekt protokołu z założeniem, że 
Liechtenstein stanie się stroną umowy po zawarciu protokołu o przystąpieniu tego państwa do 
umowy Dublin/Eurodac ze Szwajcarią. 

Treść protokołu można streścić w następujący sposób:

– Rozporządzenia Dublin i Eurodac oraz ich przepisy wykonawcze stają się obowiązujące 
w stosunkach między Danią, z jednej strony, i Konfederacją Szwajcarską oraz 
Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony. Protokół ustanawia zastosowanie 
rozporządzenia dublińskiego i rozporządzenia Eurodac, wraz z właściwymi przepisami 
wykonawczymi, do stosunków pomiędzy Danią z jednej strony a Szwajcarią i 
Liechtensteinem z drugiej strony.

– Protokół daje Szwajcarii i Liechtensteinowi prawo do składania pism procesowych i 
pisemnych uwag do Trybunału Sprawiedliwości, jeśli sąd duński skieruje do Trybunału 
Sprawiedliwości pytanie w trybie prejudycjalnym, dotyczące wykładni postanowień 
umowy między Wspólnotą Europejską i Danią.

– Protokół przewiduje postępowanie pojednawcze w przypadku braku zgody między 
Danią, z jednej strony, a Szwajcarią lub Liechtensteinem, z drugiej strony, co do 
wykładni lub stosowania protokołu.

– Protokół przewiduje postanowienia dotyczące zakończenia jego stosowania.

Artykuł 4 protokołu stanowi, co następuje:

1. W przypadku gdy Szwajcaria lub Lichtenstein mają zastrzeżenia dotyczące stosowania 
bądź interpretacji przez Danię niniejszego protokołu, mogą one wnieść o oficjalne 
umieszczenie tej kwestii jako punktu spornego w porządku obrad Wspólnego Komitetu. 



PE404.820v01-00 4/6 ER\732651PL.doc

PL

2. W przypadku gdy Dania ma zastrzeżenia dotyczące stosowania lub interpretacji 
niniejszego protokołu przez Szwajcarię lub Liechtenstein, Dania ma prawo zwrócić się 
do Komisji o oficjalne włączenie takiej kwestii jako punktu spornego do porządku 
obrad Wspólnego Komitetu. Kwestia ta zostaje wpisana do porządku obrad przez 
Komisję. 

3. Wspólny Komitet ma 90 dni na rozstrzygnięcie sporu, licząc od daty przyjęcia porządku 
obrad, do którego wpisano kwestię sporną. W tym celu Danii przysługuje prawo do 
składania uwag do Wspólnego Komitetu.

4. W przypadku rozstrzygnięcia sporu przez Wspólny Komitet w sposób, który wymaga 
wdrożenia zaproponowanego rozstrzygnięcia w Danii, Dania zawiadamia wszystkie 
strony o swojej decyzji w tej sprawie w terminie przewidzianym w ust. 3. W przypadku 
decyzji Danii o niewdrażaniu zaproponowanego rozstrzygnięcia sporu stosuje się ust. 5.

5. W przypadku gdy spór nie może zostać rozstrzygnięty przez Wspólny Komitet w 
terminie przewidzianym w ust. 3, termin na rozstrzygnięcie sporu przedłuża się o 
kolejne 90 dni. Jeśli Wspólny Komitet nie podejmie decyzji przed upływem tego 
terminu, niniejszy protokół uznaje się za rozwiązany wraz z końcem ostatniego dnia 
terminu, o którym mowa powyżej.

W opinii w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie 
zawarcia protokołu między Wspólnotą Europejską, Republiką Islandii i Królestwem Norwegii 
dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla 
rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, Islandii lub 
Norwegii1 Komisja Prawna uznała, że rodzaj komitetu, o którym mowa w art. 4 protokołu, 
można traktować jako tworzący 'specyficzne ramy instytucjonalne poprzez organizację 
procedur współpracy' w rozumieniu art. 300 ust. 3 akapitu drugiego traktatu WE, a w związku 
z tym o wydanie zgody należy zwrócić się do Parlamentu Europejskiego.  Stanowisko to 
wyrażają również inne opinie Komisji Prawnej w sprawie podstaw prawnych, w tym opinia 
dotycząca innego wniosku w sprawie decyzji w sprawie innego protokołu do tej samej 
umowy (COM(2006)754 wersja ostateczna).

Komisja Prawna wskazała w tych opiniach, że z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości 
jasno wynika, że wybór podstawy prawnej nie jest pozostawiony uznaniu prawodawcy 
wspólnotowego, lecz musi opierać się na elementach obiektywnych, możliwych do 
zweryfikowania na drodze sądowej. Do elementów tych zalicza się między innymi cel i treść 
aktu prawnego2. Tak więc, zważywszy na cel i treść projektu decyzji Rady dotyczącej 
zawarcia ww. protokołu, można traktować Wspólny Komitet jako "specyficzne ramy 
instytucjonalne", ponieważ posłużył w istocie stworzeniu organizacyjnej struktury, 
wyposażonej w uznaniowe uprawnienie do podejmowania decyzji wiążących umawiające się 
strony umowy, w szczególności w zakresie rozstrzygania sporów.

Przedmiotowy wniosek

1 AD\573917PL.doc
2 Patrz np. sprawa C-42/97 Parlament przeciw Radzie [1999] ECRI-869, ust. 36.
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Jak wspomniano powyżej, dnia 26 października 2004 r. Wspólnota Europejska podpisała 
umowę Dublin/Eurodac ze Szwajcarią.

Art. 11 ust. 1 umowy stanowi, że Królestwo Danii może złożyć wniosek o udział w 
stosowaniu tej umowy, co Dania uczyniła w 2004 r.

W związku z przystąpieniem Liechtensteinu do umowy powinno się określić warunki udziału 
Danii w stosowaniu umowy w odniesieniu do Szwajcarii i Liechtensteinu.

Omawiany protokół ma za zadanie ustalenie wzajemnych praw i obowiązków Szwajcarii, 
Lichtensteinu i Danii w tym szczególnym zakresie.

W rzeczywistości protokół ten podnosi dokładnie te same kwestie, które podnosi umowa 
pomiędzy Wspólnotą Europejska, Republiką Islandii i Królestwem Norwegii.  Tak więc, 
zważywszy na cel i treść projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia protokołu pomiędzy 
Wspólnotą Europejską, Szwajcarią i Lichtensteinem do umowy pomiędzy Wspólnotą 
Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów 
umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie 
azylu złożonego w państwie członkowskim, Szwajcarii lub Lichtensteinie można traktować 
Wspólny Komitet jako "specyficzne ramy instytucjonalne", ponieważ służy w istocie 
stworzeniu organizacyjnej struktury, wyposażonej w uznaniowe uprawnienie do 
podejmowania decyzji wiążących umawiające się strony umowy, w szczególności w zakresie 
rozstrzygania sporów.

Komisja Prawna na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. podjęła jednogłośnie decyzję1 
zalecającą uznanie art. 63 ust. 1 w połączeniu z art. 300 ust. 3 akapit drugi traktatu WE za 
właściwą podstawę prawną  wniosku w sprawie decyzji, w  związku z czym Parlament 
Europejski powinien skorzystać z procedury zgody. 

Z poważaniem,

Giuseppe Gargani

1 Giuseppe Gargani (przewodniczący), Titus Corlăţean (wiceprzewodniczący), Francesco Enrico Speroni 
(wiceprzewodniczący), Diana Wallis (sprawozdawczyni), Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina 
Ortega, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina
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