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Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu 
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Szanowny Panie Przewodniczący!

Pismem z dnia 7 stycznia 2021 r.1 poinformował Pan przewodniczącego o tymczasowym 
porozumieniu między Parlamentem a Radą w sprawie dwóch wniosków dotyczących 
programu „Horyzont Europa” oraz o usunięciu art. 173 ust. 3 TFUE z podstawy prawnej 
wniosku Komisji dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji „Horyzont Europa” (COM(2018)0436 final – 2018/0225 (COD))2. 

Pismem z dnia 19 stycznia 2021 r.3 przewodniczący skierował kwestię proponowanej zmiany 
podstawy prawnej do Komisji Prawnej. 

Komisja rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2021 r. zgodnie z art. 
40 Regulaminu.

1 D (2021) 157.
2 COM(2018)0436 final z dnia 7 czerwca 2018 r.
3 D300232 z dnia 19 stycznia 2021 r.
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I – Kontekst

W dniu 7 czerwca 2018 r. Komisja przyjęła wnioski dotyczące programu ramowego w 
zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021–2027 („program 
ramowy”)4 oraz programu szczegółowego ustanowionego omawianym w niniejszej opinii 
wnioskiem („program szczegółowy”) i służącego realizacji programu ramowego (oba zostały 
wskazane powyżej).

Omawiany w niniejszej opinii wniosek był oparty na postanowieniach Traktatu dotyczących 
polityki przemysłowej i badań naukowych, a mianowicie na art. 173 ust. 3 i art. 182 ust. 4 
TFUE. Ze względu na połączenie tych postanowień wniosek wiązał się ze skorzystaniem ze 
zwykłej procedury ustawodawczej. W opinii prawnej z dnia 26 września 2018 r. Służba 
Prawna Rady stwierdziła, że wniosek, w wersji przyjętej przez Komisję, był właściwie oparty 
na wspólnej podstawie prawnej.

W trakcie negocjacji międzyinstytucjonalnych przed przyjęciem w pierwszym czytaniu w 
Parlamencie w kwietniu 2019 r. obaj współustawodawcy zgodzili się jednak w znacznym 
stopniu zmienić treść wniosku. W rezultacie Rada zaproponowała zmianę podstawy prawnej, 
tak aby jedyną podstawą prawną pozostał art. 182 ust. 4 TFUE. Taka zmiana oznaczałaby, że 
zwykła procedura ustawodawcza nie ma już zastosowania, ponieważ w art. 182 ust. 4 TFUE 
przewidziano wykorzystanie specjalnej procedury ustawodawczej, w ramach której 
przeprowadza się jedynie konsultacje z Parlamentem.

W następstwie wniosku Rady w dniu 9 kwietnia 2019 r. trzy instytucje przeprowadziły 
wymianę poglądów na temat proponowanej zmiany podstawy prawnej, zgodnie z ust. 25 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa5. Wymiana poglądów zakończyła się porozumieniem między trzema 
instytucjami co do tego, że do omawianego w niniejszej opinii wniosku wprowadzono istotne 
zmiany, które miały wpływ na określenie podstawy prawnej.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Parlament przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie 
omawianego wniosku, nadal opierając się na tej samej podstawie prawnej, o której mowa we 
wniosku Komisji. W rezolucji ustawodawczej wspomniano jednak wyraźnie, że podstawa 
prawna powinna zostać dostosowana na późniejszym etapie procedury ze względu na znaczne 
zmiany w tekście wniosku uzgodnione podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych6. W tym 
samym dniu Rada przekazała Parlamentowi wniosek o konsultację. Podstawę prawną tekstu, 
w sprawie którego zasięgnięto opinii Parlamentu, stanowił jedynie art. 182 ust. 4 TFUE, 
natomiast jego treść odzwierciedla stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu.

II – Odnośne artykuły Traktatu

Postanowienia artykułów Traktatu istotne dla oceny podstawy prawnej programu 
szczegółowego brzmią następująco:

4 COM(2018)0435 final z dnia 7 czerwca 2018 r.
5 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
6 P8_TA(2019)0396.
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TYTUŁ XVII
PRZEMYSŁ

Artykuł 173
(dawny artykuł 157 TWE)

1. Unia i Państwa Członkowskie czuwają nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla 
konkurencyjności przemysłu Unii.

W tym celu, zgodnie z systemem wolnych i konkurencyjnych rynków, ich działania 
zmierzają do:

- przyspieszenia dostosowania przemysłu do zmian strukturalnych,

- wspierania środowiska sprzyjającego inicjatywom i rozwojowi przedsiębiorstw w całej 
Unii, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw,

- wspierania środowiska sprzyjającego współpracy między przedsiębiorstwami,

- sprzyjania lepszemu wykorzystaniu potencjału przemysłowego polityk innowacyjnych, 
badań i rozwoju technologicznego.

2. Państwa Członkowskie, w powiązaniu z Komisją, konsultują się wzajemnie oraz, w 
miarę potrzeby, koordynują swoje działania. Komisja może podjąć każdą użyteczną 
inicjatywę w celu wsparcia tej koordynacji, w szczególności inicjatywy mające na celu 
określenie wytycznych i wskaźników, organizowanie wymiany najlepszych praktyk i 
przygotowanie elementów niezbędnych dla prowadzenia okresowego nadzoru i oceny. 
Parlament Europejski jest w pełni informowany.

3. Unia przyczynia się do osiągania celów określonych w ustępie 1 przez polityki 
i działania, które prowadzi na podstawie innych postanowień Traktatów. Parlament 
Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą oraz po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, mogą zadecydować o szczególnych 
środkach przeznaczonych na wsparcie działań podjętych w Państwach Członkowskich, 
służących osiągnięciu celów określonych w ustępie 1, z wyłączeniem jakiejkolwiek 
harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich.

Niniejszy tytuł nie stanowi podstawy do wprowadzenia przez Unię jakiegokolwiek środka, 
który mógłby prowadzić do zakłócenia konkurencji, bądź który zawiera przepisy 
podatkowe lub przepisy odnoszące się do praw i interesów pracowników najemnych.

[...]
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TYTUŁ XIX
BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY ORAZ PRZESTRZEŃ KOSMICZNA

[...]
Artykuł 182

(dawny artykuł 166 TWE)

1. Wieloletni program ramowy określający wszystkie działania Unii jest uchwalany przez 
Parlament Europejski i Radę, stanowiące zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Program ramowy:

- ustala naukowe i technologiczne cele, które mają być osiągnięte przez działania 
przewidziane w artykule 180 oraz priorytety, które się z nimi wiążą,

- wskazuje ogólne kierunki tych działań,

- ustala ogólną maksymalną kwotę oraz szczegółowe zasady współuczestnictwa 
finansowego Unii w programie ramowym, jak również odpowiednie udziały w każdym z 
przewidywanych działań.

2. Program ramowy jest dostosowywany lub uzupełniany w zależności od rozwoju 
sytuacji.

3. Program ramowy jest urzeczywistniany poprzez programy szczegółowe 
przygotowywane w ramach każdego działania. Każdy program szczegółowy określa 
szczegółowe zasady jego realizacji, ustala czas jego trwania i przewiduje środki uznane 
za niezbędne. Suma kwot uznanych za niezbędne, ustalona przez programy szczegółowe, 
nie może przekroczyć ogólnej maksymalnej kwoty ustalonej dla programu ramowego i dla 
każdego działania.

4. Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala programy 
szczegółowe.

5. Jako uzupełnienie działań przewidzianych w wieloletnim programie ramowym, 
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, ustanawiają środki niezbędne do 
realizacji europejskiej przestrzeni badawczej.

III – Orzecznictwo TSUE w sprawie wyboru podstawy prawnej

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wybór podstawy prawnej aktu Unii musi opierać się na 
obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich cel 
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i treść tego aktu7.

Odwołanie się do podwójnej podstawy prawnej jest wymagane, gdy akt dotyczy co najmniej 
dwóch nierozerwalnie związanych ze sobą elementów odnoszących się do różnych podstaw 
prawnych, z których żaden element nie jest przeważający w stosunku do pozostałych – w 
takim przypadku odpowiednie podstawy prawne mogą być stosowane łącznie8, jeśli są 
zgodne pod względem proceduralnym9.

Jednocześnie jeżeli akt prawny służy dwóm celom lub ma dwie części składowe, a jeden z 
tych celów lub części można wskazać jako główny, podczas gdy drugi jest jedynie 
pomocniczy, wówczas ten akt prawny należy wydać na pojedynczej podstawie prawnej, tj. na 
tej podstawie, która wymagana jest z racji głównego lub przeważającego celu lub części 
składowej10.

IV – Cel i treść proponowanego aktu oraz analiza i określenie odpowiedniej podstawy 
prawnej

Jeżeli chodzi o cel i treść odnośnego aktu zgodnie z wymogami orzecznictwa przywołanego 
powyżej, należy zauważyć, że celem programu szczegółowego, jak wynika z samej jego 
nazwy, jest realizacja programu ramowego. Ponadto, jak określono w art. 2 ust. 1 wniosku, 
program szczegółowy ma przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celów szczegółowych 
programu ramowego.

W tym względzie, zgodnie z art. 3 ust. 1 programu ramowego, jego celem ogólnym jest 
między innymi „wzmocnić bazę naukową i technologiczną Unii i przyczynić się do 
zwiększenia jej konkurencyjności, w tym w jej przemyśle”. Sformułowanie to pokazuje 
równoległe trajektorie programu ramowego, ponieważ skupiono się w nim zarówno na 
badaniach naukowych, jak i na konkurencyjności przemysłowej Unii.

Istnienie tych dwóch trajektorii widać również w art. 1 ust. 3 programu ramowego, zgodnie z 
którym program ten ma być realizowany poprzez program szczegółowy ustanowiony w 
omawianym tu wniosku oraz wkład finansowy na rzecz EIT ustanowionego rozporządzeniem 

7 Zob. m.in. wyrok z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie C-43/12, Komisja Europejska przeciwko Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej, EU:C:2014:298, pkt 29 oraz wyrok z dnia 14 czerwca 2016 r. w 
sprawie C-263/14, Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej, EU:C:2016:435, pkt 43 i 
przywołane orzecznictwo.
8 Zob. wyrok z dnia 27 września 1988 r., Komisja przeciwko Radzie, sprawa C-165/87, EU:C:1988:458, pkt 11–
13; zob. wyrok z dnia 8 września 2009 r., Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, sprawa C-411/06, przypis 
2, EU:C:2009:518, pkt 46–47; zob. wyrok z dnia 26 marca 1996 r., Parlament przeciwko Radzie, sprawa C-271/94, 
EU:C:1996:133, pkt 32; zob. wyrok z dnia 10 stycznia 2006 r., Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, sprawa 
C-178/03, EU:C:2006:4, pkt 42–43; zob. wyrok z dnia 6 listopada 2008 r., Parlament przeciwko Radzie, sprawa 
C-155/07, EU:C:2008:605, pkt 35–36.
9 Jeżeli co najmniej dwie podstawy prawne miałyby być stosowane łącznie, ale określone w nich procedury są 
niezgodne, wykluczone jest narażanie na szwank skuteczności którejkolwiek z tych procedur poprzez wspólne 
stosowanie obu podstaw prawnych. Zob. wyrok z dnia 11 czerwca 1991 r., Komisja przeciwko Radzie, „ditlenek 
tytanu”, sprawa C-300/89, przypis 2, EU:C:1991:244, pkt 19–20.
10 Sprawa C-36/98, Hiszpania przeciwko Radzie [2001], EU:C:2001:64, pkt 59; sprawa C-211/01 Komisja 
przeciwko Radzie [2003], EU:C:2003:452, pkt 39; sprawa C-338/01, Komisja przeciwko Radzie [2004], 
EU:C:2004:253, pkt 55; sprawa C-94/03, Komisja przeciwko Radzie [2006], EU:C:2006:2, pkt 35; sprawa C-
178/03, Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie [2006], EU:C:2006:4, pkt 42.
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Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 („rozporządzenie w sprawie EIT”)11.

W tym względzie należy zauważyć, że rozporządzenie w sprawie EIT jest oparte jedynie na 
przemysłowej podstawie prawnej art. 173 ust. 3 TFUE. Wniosek Komisji dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instytutu Innowacji i 
Technologii (wersja przekształcona) (COM(2019) 331 final – 2019/0151 (COD))12 („nowe 
rozporządzenie w sprawie EIT”) jest również oparty na art. 173 ust. 3 TFUE.

W tym kontekście należy zauważyć, że główne zmiany wprowadzone do omawianego tu 
wniosku w trakcie negocjacji międzyinstytucjonalnych polegały na przeniesieniu (i) 
przepisów dotyczących EIT z tekstu wniosku13 do tekstu programu ramowego14 oraz (ii) 
przepisów dotyczących ustanowienia Europejskiej Rady ds. Innowacji („EIC”) do programu 
ramowego15.

Jeśli chodzi o EIT, jego misją zgodnie z art. 3 nowego rozporządzenia w sprawie EIT jest 
„przyczynienie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Unii i zwiększenia 
konkurencyjności poprzez wzmocnienie potencjału innowacyjnego państw członkowskich”. 
EIT ma służyć realizacji tego celu poprzez „wspieranie w całej Unii integracji trójkąta 
wiedzy, tj. szkolnictwa wyższego, badań i innowacji”.

Na podstawie tej misji widać, że zamierzeniem EIT jest stworzenie pomostu między 
przemysłem, szkolnictwem wyższym i badaniami naukowymi w celu wzmocnienia rozwoju 
gospodarczego w Unii. Założenie to wchodzi w zakres celu „sprzyjania lepszemu 
wykorzystaniu potencjału przemysłowego polityk innowacyjnych, badań i rozwoju 
technologicznego”, określonego w art. 173 ust. 1 TFUE i dla którego osiągnięcia w art. 173 
ust. 3 przewidziano korzystanie ze zwykłej procedury ustawodawczej. Jest to również cel 
określony na podstawie art. 173 ust. 3 TFUE w uzasadnieniu wniosku Komisji dotyczącego 
nowego rozporządzenia w sprawie EIT.

Związek między EIT a elementem omawianego w niniejszej opinii wniosku dotyczącym 
przemysłu – i tym samym programem ramowym – widać również w uzasadnieniu wniosku 
Komisji w sprawie programu ramowego. W szczególności w pkt 2 tego uzasadnienia 
stwierdzono, że działalność EIT „oparta jest podstawie wywodzącej się z tytułu »Przemysł«” 
TFUE.

Ponadto, jak wskazano w ust. 14 powyżej, omawiany w niniejszej opinii wniosek zawierał 
pierwotnie przepisy dotyczące ustanowienia EIC. EIC, zgodnie z art. 9 tego wniosku, ma na 
celu realizację działań w ramach filaru III „Otwarte innowacje” programu „Horyzont 
Europa”. W tym względzie, zgodnie z uzasadnieniem Komisji towarzyszącym wnioskowi, 
EIC jest jedynym źródłem wsparcia unijnego na rzecz przełomowych innowacji tworzących 
rynki. Z uwagi na cel polegający na stymulowaniu innowacji tworzących rynki EIC mieści się 
zatem w przemysłowym aspekcie omawianego wniosku w zakresie, w jakim ma na celu 
sprzyjanie lepszemu wykorzystaniu potencjału przemysłowego polityk innowacyjnych, jak 

11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające 
Europejski Instytut Innowacji i Technologii (Dz.U. L 097 z 9.4.2008, s. 1).
12 COM (2019) 331 final z dnia 11 lipca 2019 r.
13 Zob. część 3 załącznika do wniosku.
14 Zob. załącznik Ia do stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu w sprawie programu ramowego 
(P8_TA(2019)0395).
15 Ibidem, art. 7a.
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określono w przemysłowej podstawie prawnej art. 173 ust. 3 TFUE w związku z art. 173 ust. 
1 TFUE.

Jednak w tekście będącym przedmiotem konsultacji z Parlamentem, w którym to tekście 
powielono zmiany uzgodnione podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych i który jest 
odzwierciedlony w stanowisku Parlamentu w pierwszym czytaniu, usunięto tekst art. 9 
wniosku i przeniesiono go do tekstu programu ramowego (zob. ust. 14 powyżej).

Z powyższych rozważań wynika, że wraz z przeniesieniem wszystkich przepisów 
dotyczących EIT oraz przepisów dotyczących ustanowienia EIC z omawianego wniosku do 
programu ramowego treść wniosku uległa znacznej zmianie. W rezultacie cel odnoszący się 
do przemysłu zawarty w przepisach dotyczących EIT oraz w przepisach dotyczących 
ustanowienia EIC nie jest już obecny w stopniu, który uzasadniałby stwierdzenie, że w 
omawianym wniosku dąży się do osiągnięcia dwóch nierozerwalnie związanych ze sobą 
celów, z czego wynika odwołanie się do podwójnej podstawy prawnej.

Jednocześnie, jak stwierdzono w opinii Służby Prawnej z dnia 26 września 2018 r.16, to 
właśnie elementy wniosku związane z innowacyjnością wymagały powołania się na art. 173 
TFUE, a w konsekwencji na podwójną podstawę prawną.

Mając to na uwadze, należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
przywołanym w ust. 9 powyżej podstawa prawna powinna odzwierciedlać przepis związany z 
przeważającym celem, któremu służy dany akt.

W omawianej sprawie można stwierdzić, że w przeciwieństwie do wniosku w wersji przyjętej 
przez Komisję, w którym prawidłowo powołano się na podwójną podstawę prawną, tekst, w 
sprawie którego Rada zasięgnęła opinii Parlamentu w dniu 17 kwietnia 2019 r., nie zawiera 
już przepisów uzasadniających powołanie się na art. 173 ust. 3 TFUE.

Tekst wstępnie uzgodniony między współustawodawcami w celu ustanowienia programu 
szczegółowego służącego realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji „Horyzont Europa” opiera się na art. 182 ust. 4 TFUE wchodzącym w skład tytułu 
XIX „Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna”, zgodnie z którym to 
artykułem Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwala programy 
szczegółowe. Proponowana przez Komisję podwójna podstawa prawna nie została 
zachowana, w związku z czym podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych uznano usunięcie 
art. 173 ust. 3 TFUE za właściwe posunięcie, a sam art. 182 ust. 4 TFUE uznano za 
odpowiednią podstawę prawną do ustanowienia programu szczegółowego służącego realizacji 
programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”. 

W świetle celu i treści wniosku, którego założeniem jest ustanowienie programu 
szczegółowego służącego realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i 
innowacji „Horyzont Europa”, wydaje się, że głównym zamierzeniem decyzji będącej 
przedmiotem wniosku, zmienionej przez Parlament i Radę, jest określenie celów 
operacyjnych i działań, które dotyczą poszczególnych części programu „Horyzont Europa”. 

16 Ustęp 19 opinii Służby Prawnej z dnia 26 września 2018 r.
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VI – Wniosek i zalecenie

Ze wszystkich powyższych uwag wynika, że ze względu na uzgodnione podczas negocjacji 
międzyinstytucjonalnych zmiany wniosku Komisji dotyczącego decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [COM(2018)0436] 
wniosek ten można przyjąć na podstawie wyłącznie art. 182 ust. 4 TFUE.

Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2021 r. Komisja Prawna postanowiła 22 głosami za, przy 
braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się17 stwierdzić, że ze względu na 
uzgodnione podczas negocjacji międzyinstytucjonalnych zmiany wniosku Komisji 
dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy 
służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 
Europa” wniosek ten można przyjąć na podstawie wyłącznie art. 182 ust. 4 TFUE.

Jednocześnie Komisja Prawna ubolewa, że nie skonsultowano się z nią wcześniej w sprawie 
zmiany podstawy prawnej, i uprzejmie wskazuje, że byłoby pożądane, aby mogła 
uczestniczyć w ocenie wszelkich takich kwestii pojawiających się w przyszłości w trakcie 
procedury ustawodawczej.

Z wyrazami szacunku

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

17 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Adrián Vázquez Lázara (przewodniczący), Marion Walsmann 
(wiceprzewodnicząca), Ibán García Del Blanco (wiceprzewodniczący), Raffaele Stancanelli 
(wiceprzewodniczący), Axel Voss (sprawozdawca komisji opiniodawczej), Manon Aubry, Geoffroy Didier, 
Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Mislav 
Kolakušić, Gilles Lebreton, Antonius Manders, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Emil Radev, 
Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Nacho Sánchez Amor, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli, 
Stéphane Séjourné, Marie Toussaint, Tiemo Wőlken, Lara Wolters oraz Javier Zarzalejos.


