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Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady upoważniającej Francję do wynegocjowania umowy 
uzupełniającej obowiązujący traktat dwustronny ze Zjednoczonym Królestwem 
dotyczący budowy i eksploatacji stałego połączenia przez kanał La Manche przez 
prywatnych koncesjonariuszy (COM(2020)622 – C9-0211/2020 – 
2020/0160(COD))

Szanowna Pani Przewodnicząca!

W piśmie z dnia 15 września 2020 r.1 zwróciła się Pani, na podstawie art. 40 ust. 2 
Regulaminu, o opinię Komisji Prawnej w sprawie adekwatności podstawy prawnej wniosku 
Komisji Europejskiej dotyczącego decyzji upoważniającej Francję do wynegocjowania 
umowy uzupełniającej obowiązujący traktat dwustronny ze Zjednoczonym Królestwem 
dotyczący budowy i eksploatacji stałego połączenia przez kanał La Manche przez prywatnych 
koncesjonariuszy, a w szczególności w sprawie tego, czy należy skreślić odniesienie do art. 2 
ust. 1 TFUE, które Komisja Europejska wprowadziła w sprostowaniu do tego wniosku2. 

Komisja Prawna rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 28 września 2020 r.

I – Kontekst

W sprostowaniu Komisja Europejska wymieniła art. 2 ust. 1, oprócz art. 91 TFUE, jako 
podstawę prawną wniosku. 

1 D 202016.
2 Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady upoważniającej Francję do wynegocjowania 
umowy uzupełniającej obowiązujący traktat dwustronny ze Zjednoczonym Królestwem dotyczący budowy i 
eksploatacji stałego połączenia przez kanał La Manche przez prywatnych koncesjonariuszy (COM/2020/622 
final) z dnia 27 lipca 2020 r., zmieniony dokumentem COM/2020/622 final/2 z dnia 14 września 2020 r. 
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Komisja Transportu i Turystyki zwróciła się zatem do Komisji Prawnej o ocenę, czy dodanie 
art. 2 ust. 1, oprócz art. 91 TFUE, jako podstawy prawnej wniosku jest właściwe.

II – Odnośne artykuły Traktatu

Odnośne postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) brzmią 
następująco:

Artykuł 2 ust. 1

1. Jeżeli Traktaty przyznają Unii wyłączną kompetencję w określonej dziedzinie, jedynie Unia 
może stanowić prawo oraz przyjmować akty prawnie wiążące, natomiast Państwa 
Członkowskie mogą to czynić wyłącznie z upoważnienia Unii lub w celu wykonania aktów 
Unii.

Artykuł 91
(dawny artykuł 71 TWE)

1. W celu wykonania artykułu 90 i z uwzględnieniem specyficznych aspektów transportu, 
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, ustanawiają:

a) wspólne reguły mające zastosowanie do transportu międzynarodowego wykonywanego z 
lub na terytorium Państwa Członkowskiego lub tranzytu przez terytorium jednej lub większej 
liczby Państw Członkowskich;

b) warunki dostępu przewoźników nie mających stałej siedziby w Państwie Członkowskim do 
transportu krajowego w Państwie Członkowskim;

c) środki pozwalające polepszyć bezpieczeństwo transportu;

d) wszelkie inne potrzebne przepisy.

2. Przy przyjmowaniu środków, o których mowa w ustępie 1, uwzględnia się przypadki, w 
których zastosowanie tych środków może poważnie wpływać na jakość życia i poziom 
zatrudnienia w pewnych regionach, jak również na funkcjonowanie infrastruktury 
transportowej.

III – Orzecznictwo TSUE w sprawie wyboru podstawy prawnej

Trybunał Sprawiedliwości tradycyjnie uznaje, że kwestia właściwej podstawy prawnej ma 
znaczenie konstytucyjne, ze względu na gwarancję zgodności z zasadą przyznania 
kompetencji (art. 5 TUE) oraz określenie charakteru i zakresu kompetencji Unii3. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału wybór podstawy prawnej aktu unijnego 
musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej i 

3 Opinia 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, pkt 5.
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do których należą w szczególności cel i treść aktu4. 

Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem stanowić uzasadnienie uchylenia danego 
aktu. W tym kontekście wola instytucji, by aktywniej uczestniczyć w przyjęciu danego aktu 
prawnego, okoliczności, w których akt został przyjęty, ani praca wykonana w odniesieniu do 
innych aspektów wchodzących w zakres działania objętego danym aktem nie są istotne dla 
określenia właściwej podstawy prawnej5. 

Jeżeli analiza danego aktu wykaże, że wyznaczono mu dwa cele lub ma on dwa elementy 
składowe i jeden z tych celów lub elementów składowych 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 elementu składowego6. 

Jeżeli jednak dany akt prawny ma jednocześnie kilka celów lub elementów składowych, które 
są nierozerwalnie związane ze sobą, a żaden z nich nie jest drugorzędny lub pośredni w 
stosunku do innego (innych), taki akt prawny musi zostać wydany na różnych odpowiednich 
podstawach prawnych7, o ile procedury określone dla tych podstaw prawnych nie są nie do 
pogodzenia z uprawnieniami Parlamentu Europejskiego i ich nie podważają8.

IV – Cel i treść proponowanego aktu

Traktat między Francją a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
dotyczący budowy i eksploatacji stałego połączenia przez kanał La Manche przez prywatnych 
koncesjonariuszy, podpisany w Canterbury w dniu 12 lutego 1986 r. („traktat z Canterbury”), 
ustanowił Komisję Międzyrządową ds. nadzoru nad wszystkimi kwestiami dotyczącymi 
budowy i eksploatacji stałego połączenia przez kanał La Manche. Do końca okresu 
przejściowego wprowadzonego na mocy Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 
z Unii Europejskiej Komisja Międzyrządowa jest krajowym organem ds. bezpieczeństwa 
w rozumieniu art. 3 pkt 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798, 
właściwym do spraw stałego połączenia przez kanał La Manche i stosującym podczas 
pełnienia tej funkcji przepisy unijne dotyczące bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei. Po 
zakończeniu okresu przejściowego Komisja Międzyrządowa będzie organem ustanowionym 
przez państwo członkowskie i państwo trzecie; prawo Unii nie będzie już miało zastosowania 
do części stałego połączenia przez kanał La Manche znajdującej się pod jurysdykcją 
Zjednoczonego Królestwa. Aby zapewnić bezpieczną i skuteczną eksploatację stałego 
połączenia przez kanał La Manche korzystniejsze byłoby, aby istniał jeden organ ds. 
bezpieczeństwa, który stosowałby ten sam zbiór przepisów w odniesieniu do całej 
infrastruktury. 

Celem wniosku jest upoważnienie Francji do wynegocjowania ze Zjednoczonym Królestwem 

4 Zob. sprawa C-411/06, Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, 8 września 2009 r., EU:C:2009:518, pkt 45.
5 Wyrok w sprawie C-269/97, Komisja przeciwko Radzie, ECLI:EU:C:2000:183, pkt 44.
6 Wyrok w sprawie C-137/12, Komisja przeciwko Radzie, EU:C:2013:675, pkt 53; C-411/06, EU:C:2009:518, 
pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo; C-490/10, Parlament przeciwko Radzie, EU:C:2012:525, pkt 45; C-
155/07, Parlament przeciwko Radzie, EU:C:2008:605, pkt 34.
7 Sprawa C-211/01, Komisja przeciwko Radzie, ECLI:EU:C:2003:452, pkt 40; sprawa C-178/03, Komisja 
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, ECLI:EU:C:2006:4, pkt 43–56. 
8 Sprawa C-300/89, Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”), ECLI:EU:C:1991:244, pkt 17–25; sprawa 
C-268/94, Portugalia przeciwko Radzie, ECLI:EU:C:1996:461.
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umowy uzupełniającej traktat z Canterbury w celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej 
eksploatacji stałego połączenia przez kanał La Manche przez utrzymanie Komisji 
Międzyrządowej jako jednego organu ds. bezpieczeństwa oraz zapewnienie dalszego 
przestrzegania przez nią przepisów unijnych mających zastosowanie do krajowych organów 
ds. bezpieczeństwa, w tym w odniesieniu do odcinka znajdującego się pod jurysdykcją 
Zjednoczonego Królestwa. 

W art. 1 wniosku upoważniono Francję do wynegocjowania, podpisania i zawarcia umowy 
międzynarodowej ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie stosowania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa kolei w odniesieniu do stałego połączenia przez kanał La 
Manche oraz określono szereg szczególnych wymogów, z którymi proponowana umowa musi 
być zgodna, takich jak zobowiązanie Komisji Międzyrządowej do stosowania przepisów Unii 
w dziedzinie bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei.

Art. 2 wniosku zawiera przepisy dotyczące udziału Komisji Europejskiej w procesie 
negocjowania nowej umowy. Wniosek przewiduje, że Komisja Europejska rozstrzyga, czy 
wymogi określone w art. 1 są spełnione. 

V – Analiza i ustalenie właściwej podstawy prawnej

W uzasadnieniu Komisja Europejska wyjaśnia, że proponowana umowa powinna podlegać 
wyłącznej kompetencji Unii (Taka umowa może mieć wpływ na obszar objęty w znacznej 
mierze prawem Unii, a w szczególności dyrektywą (UE) 2016/7973, dyrektywą (UE) 
2016/798 i rozporządzeniem (UE) 2016/7964. W związku z tym umowa taka wchodzi w zakres 
wyłącznej kompetencji zewnętrznej Unii.), i przywołuje art. 2 ust. 1, zgodnie z którym Unia 
może upoważnić państwa członkowskie do działania w dziedzinach, w których ma wyłączną 
kompetencję. Dalej Komisja stwierdza, że [b]iorąc pod uwagę wzajemne powiązanie tego 
upoważnienia z obowiązującymi przepisami przyjętymi przez prawodawcę Unii, konieczne 
jest również, aby prawodawca Unii przyznał takie upoważnienie zgodnie z procedurą 
ustawodawczą, o której mowa w art. 91 TFUE. Następnie, w części „Podstawa prawna”, 
Komisja informuje, że [p]odstawę prawną niniejszego wniosku stanowi art. 2 ust. 1 i art. 91 
TFUE.

 a)Adekwatność art. 91 TFUE

Art. 91 stanowi podstawę prawną w dziedzinie polityki transportowej w odniesieniu do 
transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej. W świetle celu i treści wniosku 
oczywisty jest jego związek z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego w sektorze transportu. 
Art. 91 TFUE wydaje się zatem właściwą podstawą prawną wniosku. 

b) Brak możliwości dodania art. 2 ust. 1 TFUE jako podstawy prawnej

W przeciwieństwie do art. 91 TFUE art. 2 ust. 1 TFUE nie stanowi podstawy prawnej. 
Artykuł ten faktycznie nie przyznaje instytucjom żadnych kompetencji do przyjmowania 
aktów unijnych. Dlatego nie może być podstawą prawną. 

Dla pełnego obrazu sytuacji można dodać, że w motywie 4 wniosku przypomniano, iż umowa 
wchodzi w zakres wyłącznej kompetencji zewnętrznej Unii, i tym faktem uzasadniono 
potrzebę upoważnienia na podstawie art. 2 ust. 1 TFUE. W przedmiotowym przypadku 
upoważnienie takie zostaje nadane aktem przyjętym w ramach zwykłej procedury 



AL\1214334PL.docx 5/5 PE657.373v02-00

PL

ustawodawczej na podstawie art. 91 TFUE.

VI – Wniosek i zalecenie

Zważywszy na cel i treść wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego decyzji upoważniającej 
Francję do wynegocjowania umowy uzupełniającej obowiązujący traktat dwustronny ze 
Zjednoczonym Królestwem dotyczący budowy i eksploatacji stałego połączenia przez kanał 
La Manche przez prywatnych koncesjonariuszy, może on prawidłowo opierać się na samym 
art. 91 TFUE. 

Art. 2 ust. 1 TFUE nie stanowi podstawy prawnej, zatem odniesienie do niego należy skreślić.  

W związku z tym na posiedzeniu w dniu 28 września 2020 r. Komisja Prawna postanowiła, 
24 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się9, zalecić Komisji Transportu i Turystyki 
utrzymanie art. 91 TFUE jako jedynej podstawy prawnej proponowanej decyzji.

Z wyrazami szacunku

Adrián Vázquez Lázara

9 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Adrián Vázquez Lázara (przewodniczący), Ibán García Del 
Blanco (wiceprzewodniczący), Raffaele Stancanelli (wiceprzewodniczący), Marion Walsmann 
(wiceprzewodnicząca), Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Jorge Buxadé Villalba, Geoffroy Didier, 
Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean Paul Garraud, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, 
Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, 
Liesje Schreinemacher, József Szájer, Marie Toussaint, Viktor Uspaskich, Axel Voss, Tiemo Wölken, Lara 
Wolters, Javier Zarzalejos, Kosma Złotowski.


