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Szanowny Panie Przewodniczący!

W dniu 18 kwietnia 2017 r. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (LIBE) powiadomiła Komisję Prawną, że w trakcie prowadzonych obecnie 
negocjacji międzyinstytucjonalnych nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu 
rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu oraz odmowy wjazdu obywateli państw 
trzecich przekraczających granice wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej, 
określającego warunki dostępu do SWW na potrzeby ochrony porządku publicznego i 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008 oraz rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 
(zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie EES”) tymczasowo uzgodniono, że zostanie 
skreślona jedna z podstaw prawnych przewidziana w ww. wniosku Komisji, mianowicie art. 
88 ust. 2 lit. a) TFUE. Dlatego w trybie art. 39 ust. 2 Regulaminu komisja LIBE zwróciła się 
do Komisji Prawnej o zweryfikowanie podstawy prawnej ww. wniosku, w szczególności 
kwestii ewentualnego skreślenia art. 88 ust. 2 lit. a) TFUE.

I – Kontekst

Zaproponowane rozporządzenie w sprawie EES ma na celu ustanowienie unijnego systemu 
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wjazdu/wyjazdu (EES) w celu zaradzenia opóźnieniom w odprawie granicznej przy 
jednoczesnym usprawnieniu i) odprawy granicznej dla obywateli państw trzecich; ii) 
systematycznej i niezawodnej identyfikacji „osób nadmiernie przedłużających pobyt”; oraz 
iii) zwiększeniu bezpieczeństwa wewnętrznego i walce z terroryzmem i poważną 
przestępczością. Zakres nowego systemu wjazdu/wyjazdu obejmuje wszystkich obywateli 
państw trzecich wjeżdżających do strefy Schengen na pobyt krótkoterminowy (maksymalnie 
90 dni w każdym 180-dniowym okresie), niezależnie od tego, czy podróżni podlegają 
obowiązkowi wizowemu, czy też są zwolnieni z tego obowiązku, lub ewentualnie obywateli 
państw trzecich wjeżdżających do strefy Schengen na podstawie wizy objazdowej (do 
jednego roku). W systemie będą gromadzone stosowne dane i prowadzony rejestr wjazdów i 
wyjazdów, aby ułatwić osobom podróżującym w dobrej wierze przekraczanie granicy oraz 
aby sprawniej identyfikować osoby przekraczające dozwolony okresu pobytu. EES będzie 
również rejestrować odmowy wjazdu obywateli państw trzecich objętych zakresem jego 
stosowania i umożliwi organom egzekwowania prawa przeprowadzanie ograniczonej 
kwerendy w bazie danych dla identyfikacji przestępców i do celów wywiadowczych, żeby 
zapobiegać poważnej przestępczości i terroryzmowi.

II – Odnośne artykuły Traktatu

We wniosku Komisji jako podstawę prawną podano art. 77 ust. 2 lit. b) i d) TFUE w związku 
z art. 87 ust. 2 lit. a) i art. 88 ust. 2 lit. a) TFUE, które znajdują się w tytule V pt. „Przestrzeń 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości” i brzmią następująco: 

Artykuł 77
(dawny artykuł 62 TWE)

[...]

2. Do celów ustępu 1 Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
prawodawczą, przyjmują środki dotyczące:

[…]

b) kontroli, którym podlegają osoby przekraczające granice zewnętrzne;

[…]

d) wszelkich środków niezbędnych dla stopniowego wprowadzania zintegrowanego systemu 
zarządzania granicami zewnętrznymi;

Artykuł 87
(dawny art. 30 TUE)

[…]

2. Do celów ustępu 1 Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, mogą ustanawiać środki dotyczące:

a) gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, analizowania i wymiany istotnych 
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informacji;

[…]

Artykuł 88
(dawny art. 30 TUE)

[…]

2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą, określają strukturę, funkcjonowanie oraz zakres działań i zadań 
Europolu. Zadania te mogą obejmować:
a) gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizę i wymianę informacji, 
przekazywanych zwłaszcza przez organy Państw Członkowskich, państw trzecich lub 
instytucji spoza Unii;

[…]

III – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wyboru 
podstawy prawnej

Trybunał Sprawiedliwości tradycyjnie rozpatrzył kwestię właściwej podstawy prawnej jako 
zagadnienie o konstytucyjnym znaczeniu, gwarantując zgodność z zasadą przyznania 
kompetencji (art. 5 TUE) i określając charakter i zakres kompetencji Unii1. 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”2. 
Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu. W 
tym kontekście wola instytucji, by aktywniej uczestniczyć w przyjęciu danego aktu 
prawnego, okoliczności, w których akt zostanie przyjęty, ani praca wykonana w odniesieniu 
do innych aspektów wchodzących w zakres działania objętego danym aktem nie są istotne dla 
określenia właściwej podstawy prawnej3. 

Jeżeli analiza danego aktu wykaże, że wyznaczono mu dwa cele lub ma on dwa elementy 
i jeden z tych celów lub elementów można zidentyfikować jako główny lub dominujący, 
podczas gdy drugi jest jedynie pomocniczy, wówczas ten akt prawny należy wydać na jednej 
podstawie prawnej, tj. na tej podstawie, która jest wymagana z racji głównego lub 
dominującego celu lub elementu4. Jeżeli jednak dany akt prawny posiada 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 prawnych5, o ile 

1 Opinia w sprawie 2/00, Rec. 2001, s. I-9713, pkt 5.
2 Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie („Ogólny system preferencji celnych”), Zb. Orz. 1987, s. 1439, 
pkt 5; sprawa C-411/06, Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, Zb.Orz. 2009, s. I-7585.
3 Sprawa C-269/97 Komisja przeciwko Radzie, Rec. 2000, s. I-2257, pkt 44.
4 Sprawa C-137/12 Komisja przeciwko Radzie, UE:C:2013:675, pkt 53; 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.
5 Sprawa C-211/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2003], s. I-08913, pkt 40; sprawa C-178/03 Komisja 
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procedury określone dla odnośnych podstaw prawnych nie są niekompatybilne z prawem 
Parlamentu Europejskiego i nie podważają tego prawa1.

IV – Cel i treść proponowanego aktu

Według podanego przez Komisję uzasadnienia, celem przedmiotowego wniosku jest 
utworzenie scentralizowanego systemu, w ramach którego państwa członkowskie będą ze 
sobą współpracowały, co wiąże się z koniecznością ustanowienia wspólnej struktury i 
wspólnych zasad funkcjonowania. Ponadto proponowany akt ustanowi jednolite dla 
wszystkich państw członkowskich przepisy dotyczące odprawy granicznej na granicach 
zewnętrznych oraz przepisy regulujące kwestie związane z dostępem do danych 
przechowywanych w systemie na potrzeby ścigania. 

W motywie 9 wniosku stwierdzono, że celem systemu wjazdu/wyjazdu powinna być poprawa 
zarządzania granicami zewnętrznymi, przeciwdziałanie nielegalnej imigracji oraz 
usprawnienie zarządzania przepływami migracyjnymi. Zgodnie z motywem 16, organom 
ścigania zajmującym się zwalczaniem przestępstw terrorystycznych i innych poważnych 
przestępstw należy zapewnić dostęp do jak najaktualniejszych informacji i w rezultacie 
informacje przechowywane w systemie wjazdu/wyjazdu powinny zostać udostępnione 
wyznaczonym organom państw członkowskim oraz Europejskiemu Urzędowi Policji 
(„Europolowi”) na warunkach określonych w proponowanym rozporządzeniu. W motywie 17 
ponownie stwierdzono, że Europol, wspierając ogólnounijne działania na rzecz zapobiegania 
przestępstwom, ich analizowania i prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, powinien 
odgrywać kluczową rolę we współpracy między organami państw członkowskich w 
dochodzeniach dotyczących przestępczości transgranicznej, a także podkreślono, że Europol 
powinien mieć dostęp do systemu wjazdu/wyjazdu przy wywiązywaniu się z obowiązków 
powierzonych mu zgodnie z decyzją Rady 2009/371/WSiSW (obecnie rozporządzenie 
2016/794 w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)2.

Ponadto art. 1 określający przedmiot rozporządzenia, którego dotyczy wniosek, stanowi, że 
obejmuje ono a) utworzenie „systemu wjazdu/wyjazdu” w celu zaradzenia opóźnieniom w 
odprawie granicznej, podniesienia jakości odprawy granicznej obywateli państw trzecich i 
zapewnienia systematycznej i niezawodnej identyfikacji „osób nadmiernie przedłużających 
pobyt” oraz b) warunki, warunków, na podstawie których wyznaczone organy ścigania 
państw członkowskich i Europejski Urząd Policji (Europol) mogą uzyskać dostęp do danych 
zgromadzonych w systemie wjazdu/wyjazdu do celów zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia 
dochodzeń. 

Jeżeli chodzi o zakres tematyczny wniosku, po szeregu definicji w art. 3, ustanowieniu 
systemu wjazdu/wyjazdu przez eu-LISA, po wykazie konkretnych celów realizowanych przez 
system wjazdu/wyjazdu (art. 5), charakterystyce technicznej systemu wjazdu/wyjazdu (art. 6) 
oraz kwestiach związanych z interoperacyjnością z centralnym systemem VIS (art. 7), 
wniosek ustanawia określone przepisy o warunkach dostępu wyznaczonych właściwych 
organów w państwach członkowskich do EES. W rozdziale II ujęto przepisy o wjeździe i 

przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2006] s. I-107, pkt 43–56.
1 Sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”), Zb.Orz. [1991], s. I-2867, pkt 17–25. 
Sprawa C-268/94 Portugalia przeciwko Radzie, Zb.Orz. [1996], s. I-6177.
2 Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53, zob. art. 17 ust. 3.
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korzystaniu z danych zawartych w EES przez organy kontroli granicznej, w tym z danych 
osobowych posiadaczy wiz (art. 14), obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku 
wizowego (art. 15), obywateli państw trzecich, którym odmówiono wjazdu (art. 16), a także 
w przypadku cofnięcia, unieważnienia lub przedłużenia zezwolenia na pobyt (art. 17).

Rozdział III wniosku skupia się na wprowadzaniu danych i korzystanie z systemu 
wjazdu/wyjazdu przez inne organy, takie jak organy wizowe odpowiedzialne za 
rozpatrywanie wniosków wizowych i wydawanie decyzji w ich sprawie (art. 22), przez 
właściwe organy do celów rozpatrywania wniosków o dostęp do krajowych programów 
ułatwień (art. 23), przez organy właściwe do przeprowadzania kontroli na terytorium państw 
członkowskich w celu weryfikacji tożsamości obywateli państw trzecich i spełnienia 
warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego (art. 24). 
Rozdział IV poświęcono procedurze i warunkom dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na 
potrzeby ścigania przez wyznaczone przez państwa członkowskie organy egzekwowania 
prawa (artykuły 26, 28 i 29) i przez organ wyznaczony przez Europol (art. 27 i 30).

Rozdziały V–VII skupiają się na kwestiach zarządzania danymi w EES, takich jak okresy 
zatrzymywania danych, przetwarzanie danych, przekazywanie danych do państw trzecich, 
bezpieczeństwo danych, udzielanie informacji na temat poszczególnych spraw, prawo do 
dostępu, poprawianie i usuwanie danych przechowywanych w systemie oraz towarzyszące 
temu środki odwoławcze, uprawnienia nadzorcze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
oraz ochrona danych osobowych na potrzeby dostępu do celów ścigania. Wreszcie w 
rozdziale VIII określono niezbędne zmiany w innych obowiązujących instrumentach 
unijnych, zaś w rozdziale IX ujęto przepisy końcowe o kosztach, wykorzystywaniu danych do 
celów sprawozdawczych i statystycznych, szkoleniach, a także o monitorowaniu i ocenie 
rozwoju EES.

V – Analiza i ustalenie właściwej podstawy prawnej

Jako podstawę prawną ustanowienia EES Komisja zaproponowała art. 77 ust. 2 lit. b) i d) 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Artykuł 77 ust. 2 lit. b) i d) umożliwia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przyjęcie środków dotyczących kontroli, którym 
podlegają osoby przekraczające granice zewnętrzne, oraz środków służących stopniowemu 
tworzeniu systemu zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi. W rezultacie art. 77 
ust. 2 lit. b) i d) TFUE uznano za odpowiednią podstawę prawną umożliwiającą dokładniejsze 
określenie środków stosowanych w kontekście przekraczania granic zewnętrznych państw 
członkowskich oraz opracowanie norm i procedur, których państwa członkowskie powinny 
przestrzegać przy kontrolowaniu osób na tych granicach.

Ponadto zmieniony wniosek opiera się na art. 87 ust. 2 lit. a) TFUE, który ujęto w rozdziale 5 
o współpracy policyjnej i który stanowi, że Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie 
ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą ustanawiać m.in. środki dotyczące gromadzenia, 
przechowywania, przetwarzania, analizowania i wymiany istotnych informacji w ramach 
współpracy policyjnej obejmującej wszystkie właściwe organy państw członkowskich. 
Dlatego art. 87 ust. 2 lit. a) TFUE uznano za właściwą podstawę prawną umożliwiającą 
krajowym organom ścigania dostęp do systemu wjazdu/wyjazdu.

Wreszcie za właściwy dla umożliwienia Europolowi dostępu do systemu wjazdu/wyjazdu na 
rygorystycznych warunkach uznano art. 88 ust. 2 lit. a) TFUE, który dotyczy przyjmowania w 
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zwykłej procedurze ustawodawczej przez Parlament Europejski i Radę rozporządzeń, które 
określają m.in. zadania Europolu, w tym gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, 
analizę i wymianę informacji, przekazywanych zwłaszcza przez organy państw 
członkowskich, państw trzecich lub instytucji spoza Unii.

Jednakże w świetle celu i treści wniosku, który zmierza do ustanowienia we wszystkich 
państwach członkowskich jednolitych zasad kontroli granicznej na granicach zewnętrznych, 
jak i w zakresie dostępu właściwych organów państw członkowskich i Europolu do systemu 
wjazdu/wyjazdu na potrzeby ścigania, okazuje się, że wniosek realizuje podwójny cel, 
mianowicie zarządzanie granicami zewnętrznymi oraz dostęp organów egzekwowania prawa 
do EES do celów zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym 
przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia dochodzeń. Dostęp Europolu do bazy 
danych EES mieści się w tym ogólnym celu, jakim jest przyczynianie się do zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia dochodzeń. W związku z tym nie stanowi odrębnego celu wniosku w sprawie 
EES1. Co więcej, we wniosku dotyczącym rozporządzenia nie ustanowiono nowych zadań i 
nie założono zmiany obecnych zadań Europolu w zakresie gromadzenia, przechowywania, 
przetwarzania, analizy i wymiany informacji, o którym mowa w art. 88 ust. 2 lit. a) TFUE i w 
art. 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie Europolu, w którym już przewidziano dostęp 
Europolu do danych z unijnych systemów informacyjnych oraz stwierdzono, że taki dostęp do 
informacji i korzystanie z nich regulują odpowiednie instrumenty unijne2. Wreszcie z 
wyjątkiem art. 27 i 30 proponowanego rozporządzenia, w których wprowadzono szczegółowe 
uregulowania w odniesieniu do Europolu, w pozostałych przypadkach odniesienia do 
Europolu pojawiają się tylko przy odniesieniach do krajowych organów ścigania3.

VI – Podsumowanie i zalecenie

W związku z powyższym, jako że i) przepisy wniosku dotyczącego EES w odniesieniu do 
Europolu wchodzą w zakres ogólnego celu, jakim jest przyczynianie się do zapobiegania 
przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub 
prowadzenia dochodzeń, ii) w zakresie tematycznym wniosku należy je traktować jako 
pomocnicze w stosunku do dwóch głównych elementów oraz iii) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, które mają zastosowanie do Europolu, nie zmienia się ani mandat, ani 
uprawnienia Europolu, art. 88 ust. 2 lit. a) TFUE nie powinien koniecznie być przywoływany 
jako podstawa prawna wniosku dotyczącego EES.

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. Komisja Prawna postanowiła – przy 12 głosach za, 
11 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących4 – zalecić, aby Komisja Wolności 

1 Zobacz dokument SJ-0335/16, s. 5.
2 Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53.
3 Zobacz na przykład: art. 38 ust. 4 i art 44 ust. 1 lit. a) wniosku dotyczącego EES.
4 W trakcie głosowania końcowego obecni byli następujący posłowie: Pavel Svoboda (przewodniczący), Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg (wiceprzewodnicząca), Jean-Marie Cavada (wiceprzewodniczący), Laura Ferrara 
(wiceprzewodnicząca), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, 
Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (w zastępstwie Tadeusza Zwiefki na mocy art. 200 ust. 2), Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, Kateřina Konečná (w zastępstwie Jiřiego Maštálki na mocy art. 200 ust. 2), Merja Kyllönen (w 
zastępstwie Kostasa Chrysogonosa na mocy art. 200 ust. 2), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho 
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Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych skreśliła art. 88 ust. 2 lit. a) TFUE z 
podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących 
wjazdu i wyjazdu oraz odmowy wjazdu dla obywateli państw trzecich przekraczających 
granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w sprawie określenia 
warunków dostępu do EES do celów ochrony porządku publicznego i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda


