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Przedmiot: Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
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Szanowna Pani Przewodnicząca!

Pismem z dnia 22 maja 2017 r. zwróciła się Pani do Komisji Prawnej zgodnie z art. 39 ust. 2 
Regulaminu o weryfikację ważności oraz adekwatności podstawy prawnej wniosku Komisji 
wymienionego w przedmiocie.

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

Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług w oparciu o art. 
114 TFUE.

W sprawozdaniu przyjętym przez komisję IMCO w dniu 25 kwietnia 2017 r. dodano 
umocowanie, które jako drugą podstawę prawną ma podać art. 26 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej.

W związku z tym na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 r. Komisja Prawna jednomyślnie1 

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 
Boutonnet na mocy art. 200 ust. 2), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Bogdan Brunon Wenta (w 
zastępstwie Tadeusza Zwiefki na mocy art. 200 ust. 2), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (w 
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postanowiła zalecić, by Pani komisja jako podstawę prawną ww. dyrektywy utrzymała 
jedynie art. 114 TFUE. Artykułu 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej nie można 
wykorzystać jako podstawy prawnej. Umocowanie odnoszące się do art. 26 Karty należy więc 
skreślić.

Wprowadzenie
W piśmie zgłoszono kwestię prawidłowej podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów 
dostępności produktów i usług (COM(2015)0615 – C80387/2015 – 2015/0278(COD)) 
(zwanej dalej „dyrektywą”).

Wniosek Komisji opiera się na art. 114 TFUE w następującym brzmieniu:

Artykuł 114
(dawny artykuł 95 TWE)

1. Z zastrzeżeniem, że Traktaty nie stanowią inaczej, do urzeczywistnienia celów określonych 
w artykule 26 stosuje się następujące postanowienia. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc 
zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym, przyjmują środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do przepisów podatkowych, przepisów dotyczących 
swobodnego przepływu osób ani odnoszących się do praw i interesów pracowników 
najemnych.

3. Komisja w swoich wnioskach przewidzianych w ustępie 1 w dziedzinie ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony konsumentów przyjmie jako podstawę wysoki 
poziom ochrony, uwzględniając w szczególności wszelkie zmiany oparte na faktach 
naukowych. W ramach swoich odpowiednich kompetencji Parlament Europejski i Rada 
starają się również osiągnąć ten cel.

4. Jeżeli po przyjęciu środka harmonizującego przez Parlament Europejski i Radę, przez Radę 
lub przez Komisję, Państwo Członkowskie uzna za niezbędne utrzymanie przepisów 
krajowych uzasadnionych ważnymi względami określonymi w artykule 36 lub dotyczącymi 
ochrony środowiska, lub środowiska pracy, notyfikuje je Komisji, wskazując powody ich 
utrzymania.

5. Ponadto, bez uszczerbku dla ustępu 4, jeżeli po przyjęciu środka harmonizującego przez 
Parlament Europejski i Radę, przez Radę lub przez Komisję, Państwo Członkowskie uzna za 
niezbędne wprowadzenie przepisów krajowych opartych na nowych dowodach naukowych 
dotyczących ochrony środowiska lub środowiska pracy ze względu na specyficzny problem 

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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tego Państwa, który pojawił się po przyjęciu środka harmonizującego, notyfikuje ono Komisji 
projektowane środki oraz powody ich wprowadzenia.

6. W terminie sześciu miesięcy od notyfikacji określonych w ustępach 4 i 5 Komisja 
zatwierdza lub odrzuca przepisy krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, czy są one 
środkiem arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w handlu między państwami 
członkowskimi i czy stanowią one przeszkodę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. 

W przypadku braku decyzji Komisji w tym terminie przepisy krajowe określone w ustępach 4 i 
5 są uważane za zatwierdzone.

W przypadku gdy jest to uzasadnione złożonością sprawy i nie ma niebezpieczeństwa dla 
zdrowia ludzkiego, Komisja może notyfikować danemu Państwu Członkowskiemu, że okres, o 
którym mowa w niniejszym ustępie może być przedłużony na kolejny okres trwający do 6 
miesięcy.

7. W przypadku gdy w zastosowaniu ustępu 6 Państwo Członkowskie zostaje upoważnione do 
utrzymania lub wprowadzenia
przepisów krajowych uchylających środek harmonizujący, Komisja bada niezwłocznie, czy 
należy zaproponować dostosowanie tego środka.

8. W przypadku gdy Państwo Członkowskie zgłosi szczególny problem zdrowia publicznego w 
dziedzinie, która uprzednio stała się przedmiotem środka harmonizującego, informuje o tym 
Komisję, która bada niezwłocznie, czy należy zaproponować Radzie właściwe środki.

9. Na zasadzie odstępstwa od procedury przewidzianej w artykułach 258 i 259, Komisja 
i każde Państwo Członkowskie mogą wnieść sprawę bezpośrednio do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli uznają, że inne Państwo Członkowskie nadużywa 
uprawnień przewidzianych w niniejszym artykule.

10. Powyższe środki harmonizujące obejmują, w odpowiednich przypadkach, klauzulę 
ochronną upoważniającą Państwa Członkowskie do podjęcia, z jednego lub więcej powodów 
pozagospodarczych, o których mowa w artykule 36, środków tymczasowych poddanych 
unijnej procedurze kontrolnej.

W sprawozdaniu przyjętym przez komisję IMCO w dniu 25 kwietnia 2017 r. dodano 
następujące umocowanie, którego treść ma podać jako drugą podstawę prawną art. 26 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej („Karty”):

uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 26.

Artykuł 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej brzmi następująco:

Artykuł 26
Integracja osób niepełnosprawnych

Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających 
zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu 
społeczności.
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Analiza

a) Podstawa prawna zaproponowana przez Komisję

Artykuł 114 TFUE, który Komisja zaproponowała jako podstawę prawną, przewiduje 
kompetencję do przyjmowania środków, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego. Komisja IMCO nie zakwestionowała prawidłowości podstawy prawnej 
ww. wniosku z tego artykułu. Prawidłowość art. 114 TFUE jako podstawy prawnej 
dyrektywy potwierdza ponadto motyw 1, w tym w brzmieniu zmienionym przez komisję 
IMCO, które brzmi następująco:

Poprawka

(1) Celem niniejszej dyrektywy jest 
przyczynienie się do właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego w 
drodze zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich oraz poprzez 
wyeliminowanie barier w swobodzie 
przepływu niektórych dostępnych 
produktów i usług. Zwiększy to podaż 
dostępnych produktów i usług na rynku 
wewnętrznym, a także poprawi dostępność 
i praktyczność informacji na temat tych 
produktów i usług.

b) Zaproponowana dodatkowa podstawa prawna 

Według utrwalonego 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.

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, wraz z przytoczonym tam orzecznictwem.
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 wraz z przytoczonym tam 
orzecznictwem; sprawa C-490/10 Parlament przeciwko Radzie, UE:C:2012:525, pkt 45; sprawa C-155/07 
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Niemniej jednak w niniejszym przypadku nie jest konieczne badanie celu i treści 
proponowanej dyrektywy, ponieważ art. 26 Karty nie można wykorzystywać jako podstawy 
prawnej. W art. 51 ust. 2 Karty wyraźnie stwierdzono, że Karta nie rozszerza zakresu 
zastosowania prawa Unii poza kompetencje Unii, nie ustanawia nowych kompetencji ani 
zadań Unii, ani też nie zmienia kompetencji i zadań określonych w Traktatach.

Ponadto z zasady przyznania kompetencji, zapisanej w art. 5 TUE, wynika, że Unia działa 
wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej w traktatach. W art. 289 TFUE 
doprecyzowano, że procedura stosowana przez Unię do przyjęcia aktu prawnego regulującego 
daną dziedzinę jest wyraźnie określona w jednym z postanowień traktatowych. Postanowienie 
traktatowe, które nie odnosi się do procedury przyjęcia aktu, nie może zatem stanowić 
podstawy prawnej unijnego aktu ustawodawczego. 

Parlament powinien także przestrzegać przepisów regulujących sporządzanie aktów 
ustawodawczych przyjmowanych w zwykłej procedurze ustawodawczej, jako że przepisy te 
uzgodniły wszystkie trzy instytucje. We Wspólnym podręczniku dotyczącym formy i redakcji 
aktów przyjmowanych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą podkreślono, że 
umocowania w takich aktach powinny odnosić się do podstawy prawnej albo do procedury. 
Nie powinny odnosić się do przepisów, które wyjaśniają treść: 
Odesłania, które nie stanowią umocowań

9.13. Należy upewnić się, że umocowania dotyczą
podstawy prawnej lub procedury. Jeżeli dla właściwego zrozumienia części normatywnej 
lub dla kontroli zgodności z prawem konieczne jest odesłanie do przepisów innych niż 
podstawa prawna, 
należy umieścić je w motywach.
Ogólniejsze odesłania można zamieścić, jako informacje dodatkowe, 
w uzasadnieniu1.
Umocowanie odnoszące się do art. 26 Karty należy więc skreślić. 

Podsumowanie
Artykuł 114 TFUE stanowi prawidłową podstawę prawną dyrektywy Artykułu 26 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej nie można wykorzystać jako podstawy prawnej. 
Umocowanie odnoszące się do art. 26 Karty należy skreślić.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Parlament przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2008], s. I-08103, pkt 34.
1 PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJA EUROPEJSKA
WSPÓLNY PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY FORMY I REDAKCJI AKTÓW PRZYJMOWANYCH ZGODNIE 
ZE ZWYKŁĄ PROCEDURĄ USTAWODAWCZĄ, maj 2016 r.


