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niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z wyłączeniem 
aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych 
[2015/0135 (NLE) – 13806/2015 – C8-0410/2015]

Szanowny Panie Przewodniczący!

Pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. Rada zwróciła się do Parlamentu o udzielenie zgody na 
wspomniany wniosek w sprawie decyzji Rady1. W związku ze zmianą podstawy prawnej 
wniosku Rady Komisja Prawna – odpowiedzialna również za przedmiot proponowanej 
decyzji – postanowiła na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 39 ust. 2 
Regulaminu, zająć się z własnej inicjatywy kwestią adekwatności podstawy prawnej 
proponowanej decyzji Rady. 

W dniu 22 czerwca 2015 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie 
ratyfikacji przez państwa członkowskie w imieniu Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do 
Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z 
przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, 
z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (zwanej 
dalej „decyzją Rady w sprawie ratyfikacji protokołu z 2010 r. i przystąpienia do niego” lub 
„decyzją Rady”)2. Podstawę wniosku stanowią art. 192 i art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej „TFUE”). Zgodnie z art. 218 ust. 6 lit. a) 

1 Zob. 13806/15
2 COM(2015) 304 final.  
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pkt (v) TFUE umowy dotyczące dziedzin, do których stosuje się zwykłą procedurę 
ustawodawczą lub specjalną procedurę ustawodawczą, jeżeli wymagana jest zgoda 
Parlamentu Europejskiego, są przyjmowane przez Radę po uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego. Art. 192 ust. 1 TFUE stanowi część Tytułu XX „Środowisko” i umożliwia 
przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, działań służących osiągnięciu celów określonych w art. 191 TFUE.

W dniu 1 grudnia 2015 r. Rada opublikowała wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie 
ratyfikacji protokołu z 2010 r. i przystąpienia do niego, który opiera się z kolei na art. 100 ust. 
2 i art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE. Art. 100 ust. 2 TFUE stanowi część Tytułu VI 
„Transport” i umożliwia przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą, odpowiednich przepisów dotyczących transportu morskiego 
i lotniczego. 

I. – Kontekst

Odpowiedzialność i odszkodowania za szkody wynikające z określonych rodzajów 
działalności żeglugowej uregulowane są na szczeblu międzynarodowym szeregiem konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej, które opierają się na tych samych podstawowych 
zasadach. Zasady te są następujące: obiektywna odpowiedzialność armatora, obowiązkowe 
ubezpieczenie na pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim, prawo poszkodowanego do 
wystąpienia z roszczeniem bezpośrednim wobec ubezpieczyciela, ograniczenie 
odpowiedzialności, a w przypadku ropy naftowej oraz substancji niebezpiecznych i 
szkodliwych (zwanych dalej „SNS”) specjalny fundusz kompensacyjny na wypłatę 
odszkodowań, w przypadku gdy szkody przekraczają limit odpowiedzialności właściciela 
statku. 

Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z 
przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r. (zwana dalej 
„konwencją SNS z 1996 r.”) jest ostatnią z konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Morskiej dotyczących odpowiedzialności, która aby wejść w życie, nadal oczekuje na 
ratyfikację przez państwa. Protokół z 2010 r. (zwany dalej „protokołem z 2010 r.”) do 
konwencji SNS z 1996 r. zawiera zmiany konieczne do rozwiązania problemów 
zidentyfikowanych w konwencji SNS z 1996 r. Protokół z 2010 r. i postanowienia konwencji, 
zmienionej protokołem, mają być odczytywane, interpretowane i stosowane łącznie jako 
jeden instrument, zgodnie z art. 2 i 18 protokołu. Zgodnie z art. 20 ust. 8 protokołu 
podpisanie, ratyfikacja lub przyjęcie protokołu z 2010 r. przez państwo unieważnia uprzednie 
podpisanie lub ratyfikację przez dane państwo w konwencji SNS z 1996 r. Państwa 
ratyfikujące protokół wyrażają zgodę na związanie się skonsolidowanym tekstem konwencji 
SNS z 2010 r., jako jednym skonsolidowanym instrumentem konwencji, który będzie 
obowiązywał po wejściu w życie protokołu z 2010 r.

Wobec braku klauzuli o regionalnej organizacji integracji gospodarczej w tekście konwencji 
lub protokołu, państwa członkowskie zawierają tę umowę międzynarodową w imieniu Unii. 
Proponowana decyzja Rady upoważni zatem państwa członkowskie do ratyfikacji lub 
przystąpienia w imieniu Unii do protokołu SNS z 2010 r., a co za tym idzie związania się 
postanowieniami konwencji SNS z 2010 r.



AL\1086589PL.doc 3/6 PE576.992v01-00

PL

II. – Odnośne artykuły Traktatu

Art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE w Części Piątej „Działania zewnętrzne Unii” w połączeniu 
z art. 192 TFUE w Części Trzeciej zatytułowanej „Polityki i działania wewnętrzne Unii” są 
przedstawione we wniosku jako podstawa prawna i mają następujące brzmienie (podkreślenie 
własne): 

Artykuł 218
(dawny art. 300 TWE)

[...]

6. Rada, na wniosek negocjatora, przyjmuje decyzję w sprawie zawarcia umowy.
Z wyjątkiem przypadków gdy umowy dotyczą wyłącznie wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, Rada przyjmuje decyzję w sprawie zawarcia umowy:

a) po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego w następujących przypadkach:

[...]

(v) umowy dotyczące dziedzin, do których stosuje się zwykłą procedurę 
ustawodawczą lub specjalną procedurę ustawodawczą, jeżeli wymagana jest 
zgoda Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 192
(dawny art. 175 TWE)

1. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, decydują o 
działaniu służącym osiągnięciu celów określonych w artykule 191, które ma być podjęte przez 
Unię.

[...]

Art. 191 TFUE ma następujące brzmienie (podkreślenie własne):

Artykuł 191
(dawny art. 174 TWE)

1. Polityka Unii w dziedzinie środowiska przyczynia się do osiągania następujących celów:
– zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska,
– ochrony zdrowia ludzkiego,
– ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych,
– promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania 
regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności 
zwalczania zmian klimatu.

2. Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z 
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uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii. Opiera się na zasadzie 
ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym 
rzędzie u źródła i na zasadzie „zanieczyszczający płaci”.

[...]

Proponowana decyzja Rady ma za podstawę prawną art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE w 
połączeniu z art. 100 ust. 2 TFUE, który ma następujące brzmienie (podkreślenie własne): 

Artykuł 100
(dawny art. 80 TWE)

[...]

2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, 
mogą ustanowić odpowiednie przepisy dotyczące transportu morskiego i lotniczego. Stanowią 
one po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

III. Orzecznictwo związane z podstawą prawną

Według ustalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości: „wybór podstawy prawnej 
wspólnotowego aktu prawnego (obecnie unijnego) musi opierać się 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 tego aktu2.

W odniesieniu do złożonej podstawy prawnej, w przypadku gdy analiza danego aktu 
prawnego wykaże, że ma on dwa cele lub dwa elementy składowe, a jeden z tych aspektów 
można zidentyfikować jako główny lub dominujący, podczas gdy drugi ma jedynie charakter 
pomocniczy, wówczas ten akt prawny powinien zostać oparty na jednej podstawie prawnej, a 
mianowicie na tej, która wymagana jest z racji głównego lub dominującego celu lub takiego 
elementu składowego3. Jednak w przypadku gdy dany akt prawny ma kilka równoczesnych 
celów lub elementów składowych, które są nierozerwalnie związane, przy czym żaden nie jest 
drugorzędny lub niebezpośredni w stosunku do innego (innych), taki akt prawny musi zostać 
oparty na różnych odpowiadających podstawach prawnych4.

IV. – Cel i treść proponowanej decyzji Rady i konwencji SNS z 2010 r.

Jak wskazano powyżej celem proponowanej decyzji Rady jest upoważnienie państw 

1 Sprawa C-411/06 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie [2009] Zb. Orz. s. I-7585, pkt 45 i sprawa C-
130/10 Parlament przeciwko Radzie [2012] Zb. Orz., pkt 42, oraz orzecznictwo tam cytowane.
2 Opinia 2/00 nt. Protokołu kartageńskiego, Zb.Orz. [2001], s. I-9713, pkt 5.
3 Sprawa C-137/12 Komisja przeciwko Radzie, UE: C 2013:675, pkt 53; sprawa C-411/06 Komisja przeciwko 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb. Orz. 2009, s. I-7585, pkt 46 oraz orzecznictwo tam cytowane; sprawa 
C-490/10 Parlament przeciwko Radzie, UE:C:2012:525, pkt 45; sprawa C-155/07 Parlament przeciwko Radzie 
Zb.Orz. [2008], s. I-08103, pkt 34;
4 sprawa C-211/01 Komisja przeciwko Radzie Zb.Orz. [2003], s. I-08913, pkt 40; sprawa C-411/06, Komisja 
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2009], s. I-7585, pkt 47; sprawa C-178/03, Komisja 
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2006], s. I-107, pkt 43–56. 
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członkowskich do ratyfikacji protokołu SNS z 2010 r. lub przystąpienia do niego w imieniu 
Unii, a co za tym idzie związania się postanowieniami konwencji SNS z 2010 r. 

W szczególności art. 1 proponowanej decyzji Rady zawiera upoważnienie państw 
członkowskich do ratyfikowania protokołu z 2010 r. do konwencji SNS lub przystąpienia do 
niego w interesie Unii. Art. 2 i 3 określają działania, jakie powinny podjąć państwa 
członkowskie w celu ratyfikowania protokołu z 2010 r. i utworzenia systemu 
sprawozdawczości w odniesieniu do ładunku SNS będącego podstawą wpłaty. Art. 4 i 5 
zawierają postanowienia końcowe dotyczące daty wejścia w życie decyzji i jej adresatów, 
mianowicie państw członkowskich. 

Jeśli chodzi o cel i treść konwencji SNS z 2010 r., w komunikacie przygotowanym przez 
Wydział Prawny Parlamentu potwierdzono, że:1

„Celem konwencji SNS z 2010 r. jest zapewnienie odpowiedniej, szybkiej i skutecznej 
rekompensaty za straty lub szkody dla osób, mienia lub środowiska spowodowane 
wyciekami substancji niebezpiecznych i szkodliwych podczas przewozu morzem. 
Konwencja obejmuje zarówno szkody spowodowane zanieczyszczeniem, jak i szkody 
wynikające z innych zagrożeń, np. pożaru lub wybuchu. Jej treść obejmuje kwestie 
odpowiedzialności za szkody dla osób, mienia i środowiska, rekompensaty za takie 
szkody z Międzynarodowego Funduszu Substancji Niebezpiecznych i Szkodliwych 
oraz przepisy dotyczące roszczeń i wnoszenia spraw, [...].” 

W szczególności art. 3 lit. a) obejmuje szkody, które mogą dotyczyć środowiska, bądź nie; 
art. 3 lit. b) obejmuje szkody dla środowiska; art. 3 lit. c) obejmuje szkody nie dotyczące 
środowiska; art. 3 lit. d) obejmuje środki zapobiegania lub minimalizowania szkód dla 
środowiska lub szkód, które nie dotyczą środowiska. Art. 1–6 określają postanowienia 
ogólne, a następnie konwencja przewiduje: przepisy dotyczące odpowiedzialności w razie 
szkody podlegającej zakresowi konwencji – Rozdział II (art. 7–12); przepisy dotyczące 
rekompensaty z Międzynarodowego Funduszu Substancji Niebezpiecznych i Szkodliwych 
(Fundusz SNS) w razie takiej szkody – Rozdział III (art. 13–36); przepisy dotyczące roszczeń 
i wnoszenia spraw w razie takiej szkody – Rozdział IV (art. 37–42)2. Rozdziały V i VI 
zawierają postanowienia przejściowe i postanowienia końcowe. 

V. - Określenie właściwej podstawy prawnej

Jak wspomniano powyżej, wybór podstawy prawnej aktu prawnego UE musi opierać się na 
obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich 
w szczególności cel i treść aktu. Ponadto zastosowanie podwójnej podstawy prawnej nie jest 
możliwe, gdy określone dla obu tych podstaw prawnych procedury są ze sobą niezgodne lub 
gdy zastosowanie dwóch podstaw prawnych może zagrozić uprawnieniom Parlamentu. 
Zarówno art. 100 ust. 2 TFUE – proponowany przez Radę – jak i art. 192 ust. 1 TFUE – 
proponowany przez Komisję – przewiduje zwykłą procedurę ustawodawczą przy 
podejmowaniu działań i ustanawianiu odpowiednich przepisów przez Parlament Europejski i 
Radę w dziedzinie, odpowiednio, transportu i środowiska. Ponadto, ponieważ celem 
proponowanej decyzji Rady jest upoważnienie państw członkowskich do do ratyfikowania 
protokołu SNS z 2010 r. lub przystąpienia do niego, a co za tym idzie związania się 

1 SJ-0066/16, s.3
2 Rozdział IV stanowi przedmiot oddzielnego wniosku w sprawie decyzji Rady.
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postanowieniami konwencji SNS z 2010 r., która z kolei ma na celu zapewnienie 
odpowiedniej, szybkiej i skutecznej rekompensaty za straty lub szkody dla osób, mienia lub 
środowiska spowodowane wyciekami substancji niebezpiecznych i szkodliwych podczas 
przewozu morzem, można stwierdzić, że aspekt środowiskowy w żadnym wypadku nie może 
być uznany za mający „charakter pomocniczy”. 
Wydaje się zatem, że konwencja z 2010 r. zakłada kilka celów i kilka elementów, które są ze 
sobą nierozerwalnie związane. Z jednej strony celem jest zagwarantowanie zasady 
„zanieczyszczający płaci” i zasady podejmowania działania zapobiegawczego w razie szkody 
dla środowiska oraz zawiera przepisy dotyczące odpowiedzialności i rekompensaty za szkody 
dla środowiska. Z drugiej strony celem jest nadanie skuteczności konwencji, która została 
zawarta pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej i która ma na celu 
regulowanie kwestii szkód będących konsekwencją transportu morskiego, w tym szkód 
niedotyczących środowiska spowodowanych transportem morskim, a także zapobieganie 
takim szkodom i minimalizowanie ich. Jako taka zawiera przepisy dotyczące 
odpowiedzialności i rekompensaty za szkody niedotyczące środowiska.

W rezultacie i zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości można stwierdzić, że 
proponowana decyzja Rady powinna opierać się na art. 100 ust. 2 TFUE i art. 192 ust. 1 
TFUE w połączeniu z art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE.

VI. – Wnioski i zalecenia

W świetle powyższej analizy, ponieważ celem proponowanej decyzji Rady jest upoważnienie 
państw członkowskich do ratyfikacji protokołu SNS z 2010 r. lub przystąpienia do niego w 
imieniu Unii, a co za tym idzie związania się postanowieniami konwencji SNS z 2010 r. oraz 
mając na uwadze, że ta ostatnia obejmuje nie tylko przypadki szkód dla środowiska (nadając 
skuteczność zasadzie podejmowania działania zapobiegawczego i zasadzie 
„zanieczyszczający płaci”), ale również przypadki szkód niedotyczących środowiska, za 
każdym razem spowodowane w wyniku przewożenia niektórych substancji drogą morską, art. 
100 ust. 2, art. 192 ust. 1 i art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE stanowią właściwą podstawę 
prawną dla tego wniosku. 

Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2016 r. Komisja Prawna postanowiła zatem jednogłośnie1, 
że właściwą podstawę prawną dla proponowanej decyzji Rady stanowią art. 100 ust. 2 TFUE, 
art. 192 ust. 1 TFUE i art. 218 ust. 6 lit. a) pkt (v) TFUE.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli następujący posłowie: Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini 
Cachia, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, António 
Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


