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Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy 
w sprawie delegowania pracowników (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 
2016/0070(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Pismem z dnia 24 marca 2017 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej zgodnie z art. 39 ust. 2 
Regulaminu o weryfikację adekwatności podstawy prawnej wniosku Komisji wymienionego 
w przedmiocie.

Komisja Prawna rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r.

Delegowanie pracowników regulowane jest dyrektywą 96/71/WE, która została przyjęta na 
podstawie art. 57 TWE i art. 66 TWE. Obecnie powyższym artykułom odpowiadają art. 53 
ust. 1 TFUE i art. 62 TFUE, które to artykuły Komisja przyjęła za podstawę wniosku 
zmieniającego dyrektywę.

W projekcie sprawozdania przygotowanym przez współsprawozdawców komisji EMPL 
proponuje się wprowadzenie art. 151 TFUE i art. 153 ust. 1 lit. a) i b) TFUE jako dodatkowej 
podstawy, złożono też poprawki w celu dodania do podstawy prawnej art. 46 TFUE, art. 56 
TFUE lub art. 153 w całości bądź zastąpienia art. 53 ust. 1 art. 54 i 65 TFUE.

Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. Komisja Prawna postanowiła w związku z tym 13 
głosami za, przy 11 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się1 zalecić zachowanie 

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (wiceprzewodnicząca), Jean-Marie Cavada (wiceprzewodniczący), Laura Ferrara 
(wiceprzewodnicząca), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (w zastępstwie Marie-Christine 
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podstawy prawnej proponowanej przez Komisję – art. 53 TFUE i art. 62 TFUE – ponieważ 
jest ona odpowiednia jako podstawa prawna wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy. 
Artykuł 153 ust. 2 TFUE należy wziąć pod uwagę jako dodatkową podstawę prawną, w 
szczególności jeśli Parlament jeszcze bardziej wzmocni nacisk na ochronę praw pracowników 
delegowanych. W przypadku dodania art. 153 TFUE jako podstawy prawnej zalecane byłoby 
odwołać się wówczas do art. 153 ust. 1 lit. a) i b) TFUE w związku z art. 153 ust. 2 TFUE.

1. Kontekst

Delegowanie pracowników regulowane jest dyrektywą 96/71/WE, która została przyjęta na 
podstawie art. 57 TWE i art. 66 TWE. Obecnie powyższym artykułom odpowiadają art. 53 
ust. 1 TFUE i art. 62 TFUE, tzn. artykuły, które Komisja przyjęła za podstawę wniosku 
zmieniającego dyrektywę. 

Dyrektywa 96/71 określa ramy regulacyjne UE dotyczące propagowania i ułatwiania 
transgranicznego świadczenia usług w drodze czasowego delegowania pracowników do 
innego państwa członkowskiego. Niedawno przyjęto dyrektywę 2014/67/UE o 
egzekwowaniu, która ma wzmocnić dostępne instrumenty służące zwalczaniu i karaniu 
przypadków obchodzenia prawa, nadużyć finansowych i nadużyć w zakresie delegowania 
pracowników. 

Zgodnie z obecnymi przepisami przedsiębiorstwa delegujące zobowiązane są respektować 
podstawowe prawa kraju przyjmującego, w tym minimalne stawki płac. Przepis ten sprawia, 
że płace pracowników delegowanych i pracowników miejscowych w krajach przyjmujących 
są znacznie zróżnicowane – według szacunków od 10 % do 50 % w zależności od kraju i 
sektora, co zakłóca równość warunków działania przedsiębiorstw, powodując, że 
przedsiębiorstwa wysyłające mają przewagę pod względem kosztów pracy nad lokalnymi 
przedsiębiorstwami w przyjmujących państwach członkowskich. 

Według uzasadnienia do wniosku dyrektywa 96/71 miała na celu „osiągnięcie równowagi 
między promowaniem i ułatwianiem transgranicznego świadczenia usług, zapewnieniem 
ochrony pracownikom delegowanym oraz zagwarantowanie równych warunków działania 
zarówno lokalnym, jak i zagranicznym konkurentom”, jednak równowagi tej nie udało się 
obecnie osiągnąć. W celu przywrócenia równowagi w dyrektywie wniosek wprowadzałby 
zasadę „równego wynagrodzenia za taką samą pracę”, a nie jedynie wymóg płatności 
wynagrodzeń minimalnych, oraz rozszerzałby na wszystkie sektory odniesienia do 
powszechnie wiążących układów zbiorowych. 

Zgodnie z wnioskiem prawo pracy przyjmującego państwa członkowskiego – na podstawie 
domniemania, że jest to zwyczajowe miejsce pracy – miałoby zastosowanie do długotrwałego 
delegowania, przekraczającego 24 miesiące. Przyjęcie 24 miesięcy jest uzasadnione, gdyż jest 
to zgodne z przepisami dotyczącymi koordynacji zabezpieczenia społecznego. Ponadto 
wniosek ma na celu ustanowienie jednakowego wynagrodzenia dla pracowników 
delegowanych w łańcuchach podwykonawców i dla pracowników zatrudnionych u głównego 
wykonawcy przez stosowanie warunków pracy głównego wykonawcy, w tym warunków 

Boutonnet na mocy art. 200 ust. 2), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazłowiecka (w 
zastępstwie Tadeusza Zwiefki na mocy art. 200 ust. 2), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (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 e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati 
(w zastępstwie Rosy Estaràs Ferragut na mocy art. 200 ust. 2), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (w 
zastępstwie Evelyn Regner na mocy art. 200 ust. 2), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski.
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wynikających z porozumień zakładowych, o ile takowe istnieją, oraz obowiązkowe 
stosowanie takich samych warunków do delegowanych pracowników tymczasowych jak do 
pracowników tymczasowych zatrudnionych na miejscu.

2. Odnośne artykuły Traktatu

Podstawą wniosku Komisji są art. 53 i 62 TFUE, które brzmią następująco:

Artykuł 53 
(dawny artykuł 47 TWE) 
1. W celu ułatwienia podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej na własny 
rachunek Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą, uchwalają dyrektywy zmierzające do wzajemnego uznawania dyplomów, 
świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do 
koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw 
Członkowskich dotyczących podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej na 
własny rachunek.
Artykuł 62 
(dawny artykuł 55 TWE) 
Postanowienia artykułów 51–54 mają zastosowanie do spraw uregulowanych w niniejszym 
rozdziale.
W projekcie sprawozdania proponuje się dodać art. 151 i 153 ust. 1, które brzmią 
następująco:

Artykuł 151 
(dawny artykuł 136 TWE) 
Unia i Państwa Członkowskie, świadome podstawowych praw socjalnych wyrażonych w 
Europejskiej Karcie Społecznej, podpisanej w Turynie 18 października 1961 roku oraz we 
Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku, mają na 
celu promowanie zatrudnienia, poprawę warunków życia i pracy, tak aby umożliwić ich 
wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem postępu, odpowiednią ochronę socjalną, dialog 
między partnerami społecznymi, rozwój zasobów ludzkich pozwalający podnosić i utrzymać 
poziom zatrudnienia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. 
W tym celu Unia i Państwa Członkowskie wprowadzają w życie środki, które uwzględniają 
różnorodność praktyk krajowych, w szczególności w dziedzinie stosunków umownych, jak 
również potrzebę utrzymania konkurencyjności gospodarki Unii.
Artykuł 153 
(dawny artykuł 137 TWE) 
1. Mając na względzie urzeczywistnienie celów określonych w artykule 151, Unia wspiera i 
uzupełnia działania Państw Członkowskich w następujących dziedzinach: 
a) polepszania w szczególności środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników; 
b) warunków pracy; 
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c) zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników; 
d) ochrony pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę; 
e) informacji i konsultacji z pracownikami;f) reprezentacji i obrony zbiorowej interesów 
pracowników i pracodawców, w tym współzarządzania, z zastrzeżeniem ustępu 5; 
g) warunków zatrudnienia obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium 
Unii; 
h) integracji osób wykluczonych z rynku pracy, bez uszczerbku dla artykułu 166; 
i) równości mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w 
pracy; 
j) zwalczania wykluczenia społecznego; 
k) modernizacji systemów ochrony socjalnej, bez uszczerbku dla litery c). 
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; 
b) mogą przyjąć, w dziedzinach określonych w ustępie 1 litery a)–i), w drodze dyrektyw, 
minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem warunków i norm 
technicznych istniejących w każdym z Państw Członkowskich. Dyrektywy te unikają 
nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby 
tworzenie i rozwijanie małych i średnich przedsiębiorstw. 
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. 
3. Państwo Członkowskie może powierzyć partnerom społecznym, na ich wspólne żądanie, 
wykonanie dyrektyw przyjętych w zastosowaniu ustępu 2 lub, w stosownych przypadkach, 
wykonanie decyzji Rady przyjętej zgodnie z artykułem 155. 
W tym przypadku dane Państwo Członkowskie, będąc zobowiązanym do przedsięwzięcia 
wszelkich środków pozwalających mu w każdej chwili na zagwarantowanie realizacji celów 
dyrektywy lub decyzji, zapewnia, że najpóźniej w dniu, w którym dyrektywa lub decyzja 
powinna być przetransponowana lub wykonana, partnerzy społeczni przyjęli niezbędne środki 
w drodze porozumienia.
Poprawki złożone w komisji przedmiotowo właściwej mają na celu wprowadzenie art. 46, 54 
i 56 TFUE jako dodatkowej lub alternatywnej podstawy prawnej; artykuły te brzmią 
następująco:
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Artykuł 46 
(dawny artykuł 40 TWE) 
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwalają, w drodze dyrektyw lub 
rozporządzeń, środki niezbędne do wprowadzenia w życie swobodnego przepływu 
pracowników w rozumieniu artykułu 45, zwłaszcza: 
a) zapewniając ścisłą współpracę między organami administracji krajowej właściwymi do 
spraw pracy; 
b) znosząc takie procedury i praktyki administracyjne, jak również terminy dostępu do 
wolnych miejsc pracy wynikające z prawa krajowego bądź z wcześniejszych umów zawartych 
między Państwami Członkowskimi, których utrzymanie w mocy stanowiłoby przeszkodę w 
liberalizacji przepływu pracowników; 
c) znosząc wszelkie terminy i inne ograniczenia przewidziane w prawie krajowym lub 
wcześniej zawartych umowach między Państwami Członkowskimi, które ustanawiają w 
stosunku do pracowników z innych Państw Członkowskich odmienne warunki co do 
swobodnego wyboru zatrudnienia niż w stosunku do własnych pracowników; 
d) ustanawiając mechanizmy właściwe do zapewnienia wymiany podań o pracę i ofert 
zatrudnienia oraz w celu ułatwienia zachowania równowagi na rynku pracy, na warunkach, 
które zapobiegają poważnym zagrożeniom dla poziomu życia i zatrudnienia w różnych 
regionach i gałęziach przemysłu.

Artykuł 54 
(dawny artykuł 48 TWE) 
Na potrzeby stosowania postanowień niniejszego rozdziału spółki założone zgodnie z 
ustawodawstwem Państwa Członkowskiego i mające swoją statutową siedzibę, zarząd lub 
główne przedsiębiorstwo wewnątrz Unii są traktowane jak osoby fizyczne mające 
obywatelstwo Państwa Członkowskiego. 
Przez spółki rozumie się spółki prawa cywilnego lub handlowego, a także spółdzielnie oraz 
inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wyjątkiem tych, których działalność 
nie jest nastawiona na osiąganie zysków.

Artykuł 56 
(dawny artykuł 49 TWE) 
W ramach poniższych postanowień ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz 
Unii są zakazane w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich mających swe 
przedsiębiorstwo w Państwie Członkowskim innym niż państwo odbiorcy świadczenia. 
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą 
rozszerzyć korzyści wynikające z postanowień niniejszego rozdziału na obywateli państwa 
trzeciego świadczących usługi i mających swe przedsiębiorstwa wewnątrz Unii.

3. Orzecznictwo związane z podstawą prawną
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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 danego aktu2.

Jeżeli w przypadku złożonej podstawy prawnej analiza danego aktu prawnego wykaże, że ma 
on dwa cele lub dwa elementy składowe, a jeden z tych aspektów można zidentyfikować jako 
cel lub element 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 elementu 
składowego3. Jeżeli jednak dany akt prawny ma kilka równoległych celów lub elementów 
składowych, które są nierozerwalnie ze sobą związane, przy czym żaden z tych celów lub 
elementów nie jest drugorzędny lub pośredni w stosunku do pozostałych, wówczas taki akt 
prawny powinien zostać oparty na poszczególnych właściwych postanowieniach Traktatu4.

Zastosowanie podwójnej podstawy prawnej nie jest jednak możliwe, gdy określone dla obu 
tych podstaw prawnych procedury są ze sobą niezgodne lub gdy zastosowanie dwóch 
podstaw prawnych może podważać uprawnienia Parlamentu. 5

4. Cel i treść wniosku

Dyrektywa 96/71/WE nie zawiera artykułu, który wyjaśniałby jej cel, a we wniosku Komisji 
nie proponuje się żadnych zmian w tym zakresie. Jako wskazówkę można jednak 
wykorzystać w szczególności cztery pierwsze motywy wniosku. Brzmią one:

1) Swobodny przepływ pracowników, swoboda przedsiębiorczości oraz swoboda 
świadczenia usług są podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w Unii zawartymi w 
Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Unia opracowuje sposoby wdrożenia 
tych zasad, mających na celu zagwarantowanie przedsiębiorstwom równych warunków 
działania oraz poszanowanie praw pracowników.
2) Swoboda świadczenia usług obejmuje prawo przedsiębiorstw do świadczenia usług w 
innym państwie członkowskim, do którego mogą one tymczasowo delegować swoich 
pracowników w celu świadczenia tam przedmiotowych usług.

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. Protokół kartageński, 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.
5 Sprawa C-178/03, Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2006], s. I-107, pkt 57; 
sprawy połączone C-164/97 i C-165/97 Parlament przeciwko Radzie, Zb.Orz. [1999], s. I-1139, pkt 14; sprawa 
C-300/89 Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”), Zb.Orz. [1991], s I-2867, pkt 17-25; sprawa C-
338/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2004], s. I-4829 (Odzyskiwanie podatków pośrednich), pkt 57. 
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3) Zgodnie z art. 3 TUE Unia promuje sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną. 
Zgodnie z art. 9 TFUE Unia ma za zadanie wspierać wysoki poziom zatrudnienia, zapewniać 
odpowiednią ochronę socjalną i zwalczać wykluczenie społeczne.
4) Prawie dwadzieścia lat po przyjęciu dyrektywy o delegowaniu pracowników należy 
ocenić, czy nadal zapewnia ona właściwą równowagę między koniecznością wspierania 
swobody świadczenia usług a potrzebą ochrony praw pracowników delegowanych.
O ile motywy pierwszy i drugi podkreślają aspekt swobody świadczenia usług, w motywach 
trzecim i czwartym dodano aspekty sprawiedliwości społecznej oraz potrzebę oceny, czy 
„dyrektywa nadal zapewnia właściwą równowagę między koniecznością wspierania swobody 
świadczenia usług a potrzebą ochrony praw pracowników delegowanych”.

Z analizy treści wniosku wynika, że jego cel rzeczywiście obejmuje co najmniej aspekt 
„przywrócenia równowagi” między promowaniem swobody świadczenia usług a ochroną 
praw pracowniczych.

Jak wspomniano powyżej, wniosek ma na celu wprowadzenie jednakowych zasad 
dotyczących wynagrodzenia w przypadku delegowania długoterminowego oraz rozszerzenie 
na wszystkie sektory odniesienia do powszechnie wiążących układów zbiorowych.

Jednakowe zasady dotyczące wynagrodzenia przyczynią się do podniesienia płac 
pracowników delegowanych, zmniejszenia różnic płacowych w porównaniu z pracownikami 
miejscowymi oraz ustanowienia równych warunków działania przedsiębiorstw w państwach 
przyjmujących.

Ponadto zasady równego traktowania odnoszące się do delegowania długoterminowego 
przekraczającego 24 miesiące oraz do łańcuchów podwykonawców mogą również osłabić 
rolę kosztów pracy jako czynnika konkurencji, zmniejszając konkurencyjność 
przedsiębiorstw mających siedzibę w państwach członkowskich, w których warunki płacowe 
są gorsze, zwłaszcza w sektorach pracochłonnych. 

Konkretnie rzecz ujmując, w nowym art. 2a dodanym do dyrektywy 96/71/WE – jak 
stwierdzono we wniosku – „jest mowa o prawie pracy, które należy stosować do 
pracowników delegowanych, w przypadku gdy zakładany lub rzeczywisty okres delegowania 
przekracza 24 miesiące”, a ponadto podkreśla się, iż „Trybunał Sprawiedliwości 
konsekwentnie orzekał, że rozróżnienie między swobodą przedsiębiorczości a swobodą 
świadczenia usług na zasadzie tymczasowej należy podejmować w oparciu o konkretne 
przypadki, biorąc pod uwagę nie tylko czas trwania, lecz także częstotliwość, okresowość lub 
ciągłość świadczenia usług”.

Ponadto, jako że celem dyrektywy jest także zapobieżenie „obejściu przepisu zawartego w 
ust. 1, w ust. 2 wyjaśnia się, że w przypadku zastąpienia pracownika przy wykonywaniu tego 
samego zadania przy obliczaniu czasu trwania delegowania należy brać pod uwagę łączny 
okres delegowania danych pracowników. Zasada zawarta w ust. 1 będzie miała zastosowanie 
w każdym przypadku, gdy łączny okres delegowania przekracza 24 miesiące ale, w celu 
zachowania zasady proporcjonalności, jedynie do pracowników, których okres delegowania 
wynosi przynajmniej sześć miesięcy”.

Ponadto wniosek wprowadza kilka zmian do art. 3 lit. a) dyrektywy, mianowicie dotyczących 
nałożenia na państwa członkowskie obowiązku publikowania informacji o elementach 
składowych wynagrodzenia, oraz dodaje nowy przepis w lit. b), aby dać „państwom 
członkowskim możliwość zobowiązania przedsiębiorstw do zlecania podwykonawstwa 
jedynie przedsiębiorstwom, które przyznają pracownikom określone warunki dotyczące 
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wynagrodzenia, w tym warunki wynikające z układów zbiorowych niemających 
powszechnego zastosowania”.

Nowy ustęp w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy stanowi, że „warunki mające zastosowanie do 
transgranicznych agencji wynajmujących pracowników muszą być takie same jak te, które – 
zgodnie z art. 5 dyrektywy 2008/104/WE, mają zastosowanie do krajowych agencji wynajmu 
pracowników. W przeciwieństwie do art. 3 ust. 9 dyrektywy jest to obecnie prawne 
zobowiązanie nałożone na państwa członkowskie”.

5. Określenie właściwej podstawy prawnej

Jak wspomniano wyżej, 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 podważać uprawnienia Parlamentu.

Poza tym należy sprawdzić, czy zaproponowane postanowienie traktatowe faktycznie 
kwalifikuje się jako podstawa prawna. Z zasady przyznania kompetencji, zapisanej w art. 5 
TUE, wynika, że Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej w 
traktatach. Ponadto art. 289 TFUE należy rozumieć w ten sposób, że procedura stosowana do 
przyjęcia aktu prawnego Unii obejmującego dany obszar musi być wyraźnie określona w 
jednym z postanowień traktatowych. Postanowienie traktatowe, które nie odnosi się do 
procedury przyjęcia aktu, nie może zatem stanowić podstawy prawnej dyrektywy. Ponadto 
postanowienie traktatowe wykorzystane jako podstawa prawna musi oczywiście pozwalać 
również na przyjęcie środka, którego cel i treść odpowiadają kompetencji przyznanej w 
postanowieniu stosowanym jako podstawa prawna aktu.

Postanowienia zaproponowane przez Komisję nie tylko wyraźnie spełniają wymogi ogólne 
podstawy prawnej, ale również są właściwe w odniesieniu do celu i treści wniosku, w 
zakresie, w jakim pozostaje to – tak jak ma to miejsce w przypadku dyrektywy 96/71/WE – 
promowaniem swobody świadczenia usług za pomocą delegowania pracowników. 

W tym przypadku użycie podwójnej podstawy prawnej jest sprawą czysto techniczną, a to 
dlatego, że dotyczący usług rozdział 3 w tytule IV TFUE nie zawiera odpowiedniej podstawy 
prawnej dla tego rodzaju środków, które reguluje dyrektywa 96/71/WE i których regulację ma 
na celu przedmiotowy wniosek. Jednakże art. 62 TFUE rozszerza zakres stosowania art. 51–
54 TFUE na rozdział dotyczący usług, umożliwiając w ten sposób wykorzystanie 
postanowień zawartych w art. 53 TFUE w związku z art. 62 TFUE jako podstawy prawnej.

Ponieważ we wniosku Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych o wydanie opinii na temat 
podstawy prawnej wspomniano nie tylko odnośne poprawki zaproponowane w projekcie 
sprawozdania, ale również poprawki złożone w komisji przedmiotowo właściwej, one 
również zostaną rozpatrzone. Dwa z zaproponowanych jako podstawa prawna przepisów, tj. 
art. 54 TFUE i art. 151 TFUE, nie mogą służyć jako podstawa prawna z uwagi na fakt, że nie 
zawierają one żadnych odniesień do procedury ustawodawczej, w związku z tym nie 
wymagają one dalszych rozważań. 

Artykuł 46 TFUE i art. 56 TFUE odnoszą się do zwykłej procedury ustawodawczej. Jednak z 
analizy środków, które Unia może przyjąć na podstawie wspomnianych artykułów, wynika, 
że nie są one zgodne z celem i treścią wniosku. W art. 46 TFUE wymienia się szereg działań, 
które mają wspierać swobodny przepływ pracowników dzięki ułatwieniu funkcjonowania 
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wspólnego rynku pracy, lecz żadne z tych działań nie odpowiada celowi i treści 
obowiązującej dyrektywy ani celowi i treści wniosku. Artykuł 56 TFUE pozwala na 
rozszerzenie swobody świadczenia usług na obywateli państw trzecich mających 
przedsiębiorstwo w Unii, co wyraźnie nie jest przedmiotem wniosku. Aby którykolwiek z 
tych artykułów miał zastosowanie jako podstawa prawna, należałoby przewidzieć całkowicie 
odmienny akt prawny.

Pozostaje kwestia, czy art. 153 TFUE mógłby zostać dodany jako – zasadniczo – druga 
podstawa prawna. Ustęp 2 tego artykułu stanowi podstawę prawną do przyjmowania 
dyrektyw określających „minimalne wymagania” w dziedzinach polityki społecznej, które 
wyszczególniono w ust. 1 tego artykułu. Litery a) i b) w ust. 1, które zaproponowano jako 
dodatkową podstawę prawną, odnoszą się odpowiednio do „polepszania w szczególności 
środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników” oraz do 
„warunków pracy”. Dyrektywy, które dążą do celów określonych w lit. a) i b), przyjmuje się 
w zwykłej procedurze ustawodawczej.

Uwzględniając cel wniosku, wyrażony zwłaszcza w motywach wstępnych, jak również treść 
zaproponowanych poprawek do artykułów dyrektywy 96/71/WE, można stwierdzić, że we 
wniosku położono większy nacisk na ochronę praw pracowników w porównaniu z 
obowiązującą dyrektywą, i jeżeli poprawki zostaną przyjęte, przesuną „równowagę między 
koniecznością wspierania swobody świadczenia usług a koniecznością ochrony praw 
pracowników delegowanych”, o której mowa w motywie czwartym wniosku, w kierunku 
ochrony praw pracowników delegowanych. 

Odniesienie w motywie czwartym wniosku do konieczności oceny, czy dyrektywa o 
delegowaniu pracowników „nadal zapewnia właściwą równowagę między koniecznością 
wspierania swobody świadczenia usług a potrzebą ochrony praw pracowników 
delegowanych”, także wydaje się sygnalizować, że ten drugi aspekt był jednym z czynników 
determinujących decyzję Komisji, by zaproponować zmiany do dyrektywy, chociaż 
zapewnianie przedsiębiorstwom „równych warunków działania”, o których mowa w motywie 
pierwszym, prawdopodobnie było tutaj również istotne.

W związku z tym, o ile wspieranie swobody świadczenia usług w drodze delegowania 
pracowników jest jednym z celów wniosku, który uzasadnia podstawę prawną 
zaproponowaną przez Komisję, można dowodzić, że większy nacisk we wniosku na ochronę 
praw pracowników delegowanych uzasadnia uznanie jej za odrębny i równie istotny cel, 
odzwierciedlony w treści wniosku, w którym to przypadku podwójna podstawa prawna 
mogłaby być właściwa. 

Jednak w ocenie, czy zasadne jest dodanie art. 153 TFUE jako de facto drugiej podstawy 
prawnej, należałoby także uwzględnić stanowisko przyjęte przez Parlament. Projekt 
sprawozdania przygotowany przez współsprawozdawców w komisji przedmiotowo właściwej 
w oczywisty sposób stanowi wskazówkę pod tym względem i zapewne ma na celu 
przesunięcie równowagi dalej w kierunku ochrony praw pracowników delegowanych. 
Złożono jednak prawie 500 poprawek do projektu sprawozdania, a dwie komisje sporządzają 
do niego opinie, przy czym w ostatecznej opinii będą musiały wziąć pod uwagę także przyjęte 
sprawozdanie. 

Jeśli chodzi o przyjęcie art. 153 TFUE za podstawę prawną, należy zauważyć, że nie można 
odnosić się wyłącznie do ust. 1 tego artykułu jako takiego, gdyż odniesienia do procedury 
znajdują się w jego art. 2. W związku z tym, jeżeli stosuje się art. 153, należy wprowadzić 
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odniesienie do ust. 2 tego artykułu1. Należy również zauważyć, że ust. 2 odnosi się do dwóch 
różnych procedur – zwykłej procedury ustawodawczej i specjalnej procedury ustawodawczej 
– w zależności od tego, który cel lub które cele określone w literach w ust. 1 tego artykułu 
dany akt ma osiągnąć. Dlatego też niewskazane byłoby odwoływać się do całego art. 153 
TFUE, a jeżeli założone cele wyrażone są w ust. 1 lit. a) i b) tego artykułu, należy jasno 
stwierdzić, że przepisy te należy interpretować w związku z ust. 2 tego artykułu.

6. Wniosek

Zaproponowana przez Komisję podstawa prawna – art. 53 TFUE i art. 62 TFUE – jest 
odpowiednia jako podstawa prawna wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy. Artykuł 153 
ust. 2 TFUE należy wziąć pod uwagę jako dodatkową podstawę prawną, w szczególności jeśli 
Parlament jeszcze bardziej wzmocni nacisk na ochronę praw pracowników delegowanych. W 
przypadku dodania art. 153 TFUE jako podstawy prawnej zalecane byłoby odwołać się 
wówczas do art. 153 ust. 1 lit. a) i b) TFUE w związku z art. 153 ust. 2 TFUE.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

1 Komisja jak zwykle odniosła się tylko do ust. 2. Zobacz jako niedawny przykład wniosek dotyczący zmiany 
dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM(2016) 248 final).


