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Przedmiot: Opinia na temat podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu 
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Szanowny Panie Przewodniczący!

Pismem z dnia 12 czerwca 2015 r. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwróciła się do 
Komisji Prawnej na mocy art. 39 ust. 5 Regulaminu o opinię w sprawie adekwatności zmiany 
podstawy prawnej na wniosek Rady dla wyżej wymienionego wniosku.

Podstawą prawną zaproponowaną przez Komisję był art. 153 ust. 2 lit. a) Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który dotyczy przyjęcia przez Parlament 
Europejski i Radę środków w dziedzinie polityki społecznej w celu zachęcania do współpracy 
między państwami członkowskimi poprzez inicjatywy mające na celu poprawę wiedzy, 
rozwijanie wymiany informacji i najlepszych praktyk, promowanie innowacyjnych rozwiązań 
oraz oceny doświadczenia, wyłączając jakąkolwiek harmonizację przepisów ustawowych i 
wykonawczych państw członkowskich.  
Podstawa prawna została niezmieniona w sprawozdaniu komisji EMPL w sprawie wniosku.1 
Jednakże w podejściu ogólnym2 Rada zmieniła podstawę prawną, dodając do istniejącego art. 
153 ust. 2 lit. a) TFUE nowe odniesienie: „w powiązaniu z art. 153 ust. 1 lit. b), h) oraz j)”. 
Celem jest określenie podstawy prawnej poprzez wskazanie dziedzin, w których mogą być 
przyjmowane środki oparte na art. 153 ust. 2 lit. a) TFUE, a mianowicie warunki pracy, 
integracja osób wyłączonych z rynku pracy bez uszczerbku dla art. 166 oraz zwalczanie 

1 Zob. A8-0172/2015.
2 Zob. dokument Rady 13667/14.
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wykluczenia społecznego.

I – Kontekst

Wniosek ma na celu zapobieganie pracy nierejestrowanej i zniechęcanie do niej oraz 
przyczynianie się do lepszego egzekwowania prawa UE i prawa krajowego, zwłaszcza w 
dziedzinach zatrudnienia, prawa pracy, zdrowia i bezpieczeństwa oraz koordynacji krajowych 
systemów zabezpieczenia społecznego.

Praca nierejestrowana prowadzi do spadku dochodów z tytułu podatków i ubezpieczeń 
społecznych, wywierając negatywny wpływ na poziom zatrudnienia, wydajność, warunki 
pracy, rozwój umiejętności i uczenie się przez całe życie, uprawnienia emerytalne oraz dostęp 
do opieki zdrowotnej, powodując tym samym nieuczciwą konkurencję między 
przedsiębiorstwami. 

Praca nierejestrowana występuje w różnych sektorach, na czele z sektorem budowlanym, oraz 
obejmuje pracowników o różnym profilu i wywodzących się z różnych środowisk. Ta 
różnorodność utrudnia znalezienie odpowiedniego podejścia i wymaga stosowania 
określonych strategii. Jako że państwa członkowskie zmagają się z podobnymi wyzwaniami 
w zwalczaniu pracy nierejestrowanej, która często ma wymiar transgraniczny, działanie na 
poziomie UE mogłyby wzmocnić współpracę między organami egzekwowania prawa w 
poszczególnych państwach członkowskich i pomiędzy nimi oraz mogłyby rozwiązać 
problemy związane z mobilnością siły roboczej przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnego 
przepływu pracowników – jednej z podstawowych swobód UE. 

Zgodnie z wnioskiem Komisji utworzenie europejskiej platformy, w której obowiązkowe 
członkostwo różnych organów egzekwowania prawa wszystkich państw członkowskich 
umożliwiłoby wymianę dobrych praktyk, stopniowo prowadząc do egzekwowania wspólnych 
wytycznych i zasad, ułatwiając jednocześnie wspólne szkolenia, wymianę pracowników oraz 
koordynację działań operacyjnych, takich jak wspólne inspekcje i wymiana danych.

II – Odnośne artykuły Traktatu

Następujący artykuł Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w Tytule X „Polityka 
społeczna” części trzeciej TFUE zatytułowanej „Polityki i działania wewnętrzne Unii” 
przedstawia się jako podstawę prawną dla wniosku Komisji (wyróżnienie dodano): 

Artykuł 153
(dawny art. 137 TWE)

1. [...]

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 członkowskich;
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b) ...

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 ustawodawczej.

III – Proponowana podstawa prawna

W podejściu ogólnym Rada proponuje zmianę podstawy prawnej wniosku przez dodanie do 
istniejącego art. 153 ust. 2 lit. a) nowego odniesienia: „w powiązaniu z art. 153 ust.1 lit. b), h) 
oraz j)”, które brzmią następująco: 

1.   Mając na względzie urzeczywistnienie celów określonych w artykule 151, Unia 
wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w następujących dziedzinach:

a) ...

b) warunków pracy;

[...]

h) integracji osób wyłączonych z rynku pracy, bez uszczerbku dla art. 166;

[...]

j) zwalczania wyłączenia społecznego;

[...]

Art. 151 TFUE ma następujące brzmienie (wyróżnienie dodano):

Artykuł 151
(dawny art. 136 TWE)

 
Unia i państwa członkowskie, świadome podstawowych praw socjalnych wyrażonych 
w Europejskiej Karcie Społecznej, podpisanej w Turynie 18 października 1961 r., oraz 
we Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 r. 
mają na celu promowanie zatrudnienia, poprawę warunków życia i pracy, tak aby 
umożliwić ich harmonizację z jednoczesnym zachowaniem postępu, odpowiednią 
ochronę socjalną, dialog między partnerami społecznymi, rozwój zasobów ludzkich 
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pozwalający podnosić i utrzymać poziom zatrudnienia oraz przeciwdziałanie 
wyłączeniu.
 
W tym celu Unia i państwa członkowskie wprowadzają w życie środki, które 
uwzględniają różnorodność form 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.

IV - Orzecznictwo

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej 
wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które można 
poddać kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu”.1 Wybór 
niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie tego aktu.

Artykuł 153 TFUE (dawny art. 137 TWE) stanowi podstawę prawną w Traktacie dla 
zbliżania prawa krajowego państw członkowskich w dziedzinie polityki społecznej.2 Ustępy 1 
i 2 nadają Unii uprawnienia do wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich z 
myślą o realizacji celów art. 151 TFUE (dawnego art. 136 TWE).3

Jeżeli chodzi o art. 153 ust. 1 TFUE, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem termin „warunki 
pracy” może obejmować kwestie wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych w zakresie, w jakim 
nie dotyczy to ustalania minimalnej płacy na poziomie UE.4

V – Cel i treść wniosku

W motywie 3 wniosku Komisja ponownie podkreśla, iż aby zrealizować cele w dziedzinie 
polityki społecznej określone w art. 151 TFUE, „Unia może wspierać i uzupełniać działania 
państw członkowskich w dziedzinach bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków pracy, 
integracji osób wykluczonych z rynku pracy oraz zwalczania wykluczenia społecznego”.

W motywie 7 wniosku Komisja podkreśla wpływ na budżet pracy nierejestrowanej 
spowodowany spadkiem dochodów z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, 
jednocześnie wskazując „negatywny wpływ na poziom zatrudnienia, wydajność, 

1 Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie („Ogólny system preferencji taryfowych”), Zb.Orz. [1987], s. 
1439, pkt 5; sprawa C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2007], s. I-9097; sprawa C-411/06 Komisja 
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2009], s. I-7585.
2 Zob. sprawa C-343/08 Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej, Zb.Orz. [2010],s. I-00275, pkt 67 w 
odniesieniu do poprzednika art. 153, a mianowicie art. 137 TWE; zob. opinia 2/91 w sprawie Konwencji nr 170 
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów 
chemicznych w pracy, Zb.Orz. [1993], s. I-01061, pkt 17.
3 Zob. sprawa C-13/05 Sonia Chacón Navas przeciwko Eurest Colectividades SA, Zb.Orz. [2006], s. I-06467, 
pkt 4 w odniesieniu do poprzednika art. 153, a mianowicie art. 137 TWE.
4 Sprawa C-268/06 Impact przeciwko Ministrowi Rolnictwa i Żywności i in., Zb. Orz. [2008], s. I-02483, pkt. 35 
w odniesieniu do poprzednika art. 153 ust. 1 lit. b), a mianowicie art. 137 ust. 1 TWE.
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przestrzeganie norm dotyczących warunków pracy, rozwój umiejętności i uczenie się przez 
całe życie”.  Podważa to finansową trwałość systemów ochrony socjalnej, pozbawia 
pracowników odpowiednich świadczeń społecznych, prowadzi do obniżenia uprawnień 
emerytalnych i ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej.

W motywie 10 podkreśla się potrzebę wzmocnienia współpracy między państwami 
członkowskimi na szczeblu UE, „aby państwa członkowskie mogły efektywniej i skuteczniej 
zapobiegać pracy nierejestrowanej i zniechęcać do niej”. 

Celem europejskiej platformy „będzie zatem usprawnianie wymiany najlepszych praktyk i 
informacji, stworzenie na szczeblu UE ram rozwoju wiedzy specjalistycznej i analizy oraz 
poprawa koordynacji operacyjnej działań między różnymi krajowymi organami państw 
członkowskich zajmującymi się egzekwowaniem prawa” (motyw 11). 

Ponadto zgodnie z motywem 14 „w celu kompleksowego i skutecznego rozwiązania 
problemu pracy nierejestrowanej należy w państwach członkowskich wprowadzić określony 
zestaw polityk przy wsparciu współpracy strukturalnej między właściwymi organami”.

W rezultacie art. 1 wniosku przewiduje platformę mającą usprawnić współpracę UE w 
zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej, w której skład weszłyby 
krajowe organy egzekwowania prawa wyznaczone przez wszystkie państwa członkowskie 
oraz Komisja.

Artykuł 2 wniosku określa cele platformy, aby przyczynić się do „lepszego egzekwowania 
przepisów prawa unijnego i krajowego, ograniczania skali pracy nierejestrowanej i 
zwiększania liczby formalnych stanowisk pracy, co powinno zapobiegać pogorszeniu jakości 
pracy, a także do wspierania integracji na rynku pracy i włączenia społecznego”.

Aby osiągnąć wspólne cele, o których mowa w art. 2, platforma prowadzi wymianę 
najlepszych praktyk i informacji; przyczyna się do rozwoju wiedzy specjalistycznej i analiz; 
oraz koordynuje transgraniczne działania operacyjne (art. 3).

W tym celu każde państwo członkowskie wyznacza pojedynczy punkt kontaktowy pełniący 
funkcję członka platformy, uwzględniając wszystkie właściwe organy publiczne (art. 5). 

Prace platformy będą koordynowane przez Komisję i wspierane przez sekretariat zapewniony 
przez Komisję (art. 7). Platforma będzie współpracować z innymi odpowiednimi grupami 
ekspertów na szczeblu Unii i komitetami, których praca jest powiązana z pracą 
nierejestrowaną (art. 8).  

VI – Analiza i określenie właściwej podstawy prawnej

Celem i treścią wniosku jest wspieranie w drodze decyzji współpracy między państwami 
członkowskimi poprzez utworzenie europejskiej platformy, która ma na celu wsparcie i 
uzupełnienie działań państw członkowskich w odniesieniu do (i) lepszego egzekwowania 
przepisów prawa unijnego i krajowego; (ii) ograniczania skali pracy nierejestrowanej, 
zapobiegania pogorszeniu jakości pracy; (iii) promowania integracji rynku pracy; oraz (iv) 
społecznego włączenia.
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Platforma ta została stworzona w szczególności w celu ułatwienia na szczeblu UE wymiany 
informacji i najlepszych praktyk, jak również koordynacji transgranicznych działań 
operacyjnych pomiędzy różnymi organami egzekwowania prawa w państwach 
członkowskich. Nie wpływa to zatem na wewnętrzną współpracę właściwych organów w 
obrębie państwa członkowskiego oraz nie wymaga żadnej harmonizacji przepisów 
ustawowych i wykonawczych państw członkowskich. 

W podejściu ogólnym Rada dodaje do art. 153 ust. 2 lit. a) TFUE nowe odniesienie: „w 
powiązaniu z art. 153 ust. 1 lit. b), h) oraz j), które odnoszą się do  dziedzin, w których Unia 
ma kompetencje do wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich, a mianowicie: 
warunki pracy, integracja osób wykluczonych z rynku pracy oraz zwalczanie wykluczenia 
społecznego.

Działania Unii oparte na art. 153 ust. 2 lit. a) TFUE muszą odnosić się celów polityki 
społecznej ustanowionych na mocy art. 151 TFUE oraz obejmować zakres co najmniej 
jednego konkretnego działania opisanego w art. 153 ust. 1 TFUE. Jednakże cel i treść 
wniosku Komisji oraz następnie przyjętego sprawozdania komisji EMPL wykraczają poza 
konkretne dziedziny działalności unijnej określone w podejściu ogólnym Rady oraz dotyczą 
poprawy „środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników” (art. 
153 ust 1 lit. a) TFUE). Zmiana pierwotnej podstawy prawnej zgodnie z podejściem ogólnym 
Rady ograniczałaby zasięg działań operacyjnych europejskiej platformy przewidzianych 
zarówno we wniosku Komisji, jak i w sprawozdaniu komisji EMPL.

Co więcej, w odróżnieniu od art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE, która zawiera wyraźne odniesienie 
do konkretnych obszarów działalności wymienionych w art. 153 ust. 1 TFUE, art. 153 ust. 2 
lit. a) TFUE nie wymaga podobnego odniesienia. W rezultacie art. 153 ust. 2 lit. a) TFUE 
stanowi odpowiednią podstawę prawną dla wniosku dotyczącego utworzenia europejskiej 
platformy współpracy w zakresie walki z pracą nierejestrowaną. Podstawa ta jest 
wystarczająco zrozumiała i szczegółowa oraz przewiduje stosowanie zwykłej procedury 
ustawodawczej. 

Jak podkreśla Wydział Prawny Parlamentu, jest jeszcze za wcześnie, aby określić dokładny 
zakres, w którym platforma będzie ostatecznie dopuszczona do działania, ponieważ 
negocjacje prowadzone w tym zakresie z pozostałymi instytucjami dopiero się rozpoczęły.1 
Zaproponowane dodanie sformułowania „w powiązaniu z art. 153 ust. 1 lit. b), h) oraz j)” 
ograniczyłoby zatem skutecznie zakres negocjacji.

Zważywszy na fakt, iż wniosek dotyczy celów polityki społecznej w ramach art. 151 TFUE i 
ma na celu zachęcanie państw członkowskich do współpracy poprzez utworzenie europejskiej 
platformy w celu wymiany najlepszych praktyk i informacji, rozwoju wiedzy specjalistycznej 
i analizy oraz koordynacji transgranicznych działań operacyjnych, a więc wsparcia i 
uzupełnienia działań państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
warunków pracy, integracji osób wykluczonych z rynku pracy oraz zwalczania społecznego 
wykluczenia, art. 153 ust. 2 lit. a) TFUE stanowi zatem właściwą podstawę prawną dla 
proponowanej decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady. 

VII – Podsumowanie i zalecenie

1 Zob. nota Wydziału Prawnego z dnia 3 lipca 2015 r.
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W świetle powyższej analizy właściwą podstawę prawną wniosku stanowi art. 153 ust. 2 lit. 
a) TFUE.

Na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2015 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie1 zalecić 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych utrzymanie podstawy prawnej przedstawionej we 
wniosku Komisji Europejskiej i sprawozdaniu komisji.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Jean-Marie Cavada 
(wiceprzewodniczący), Axel Voss (wiceprzewodniczący), Mady Delvaux (wiceprzewodnicząca), Max 
Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs 
Ferragut, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e 
Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Ángela 
Vallina (za Jiříego Maštálkę, zgodnie z art. 200 ust. 2 Regulaminu, Bogdan Brunon Wenta (za Therese 
Comodini Cachię, zgodnie z art. 200 ust. 2 Regulaminu).


