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Uwagi redakcyjne
• Zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony zaznaczono pismem
pogrubionym.
• W nawiasie obok numeru artyku³u umieszczono poprzedni¹ numracjê Traktaów. Brak numeru w nawiasie oznacza, ¿e artyku³ jest
nowy, wprowadzony Traktatem z Lizbony.
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Od Redakcji
Traktat z Lizbony podpisany 13 grudnia 2007 r. to trzeci traktat
rewizyjny o charakterze generalnym Unii Europejskiej ustanowionej w Maastricht w 1992 r. Wprowadzi³ on do obowi¹zuj¹cego obecnie Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejska oraz Traktatu ustanawiaj¹cego Europejska Wspólnotê Energii Atomowej szereg zmian normatywnych, w³¹cznie ze
zmian¹ nazwy jednego z nich.
Bezpoœrednio po opublikowaniu Traktatu z Lizbony w Dzienniku
Urzêdowym UE, Wydawnictwo STO podjê³o wyzwanie polegaj¹ce na dokonaniu konsolidacji tekstów obowi¹zuj¹cych obecnie prawnych fundamentów Unii Europejskiej. Praca przebiega³a wieloetapowo, zgodnie z za³o¿eniami Traktatu z Lizbony oraz intencj¹ jego
autorów. Dokonali oni w traktacie zmian pocz¹wszy od horyzontalnych, poprzez konkretne zmiany w poszczególnych normach,
a na koñcu ustalili ca³kowicie nowa numeracje jego struktury i artyku³ów. Taka technika jest formu³¹ bardzo skomplikowana i naje¿on¹ licznymi pu³apkami. W trakcie prac zdarza³y siê trudne chwile, wymagaj¹ce wrêcz interpretowania „co europejski normodawca
móg³ mieæ na myœli”.
W realizacji tego trudnego wyzwania, Redakcjê merytorycznie
wspierali dwaj uznani eksperci z zakresu prawa UE: prof. Mariusz
Muszyñski i mec. Stefan Hambura, którzy przygotowali równie¿
krótkie wprowadzenie.
Po blisko trzech miesi¹cach pracy, Redakcja oddaje do Pañstwa
r¹k pierwsze na polskim rynku, a prawdopodobnie równie¿ pierwsze w Europie, teksty jednolite prawnych fundamentów Unii Europejskiej — Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiaj¹cego Europejska
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Wspólnotê Energii Atomowej. W tej wersji obowi¹zywaæ one bêd¹
po zakoñczeniu procesu ratyfikacji Traktatu Lizboñskiego przez
wszystkie pañstwa cz³onkowskie UE.
Pracownicy Redakcji oraz eksperci do³o¿yli maksymalnej starannoœci, aby sporz¹dzone teksty by³y wolne od przeoczeñ. Jednak ze
wzglêdu na olbrzymi zakres zmian prawnych wprowadzonych Traktatem z Lizbony, trudn¹ technikê nowelizacji, a tak¿e niew¹tpliwie
pionierski charakter pracy, Redakcja bêdzie wdziêczna za ewentualne uwagi i sugestie, które mo¿na kierowaæ na adres elektroniczny
redakcja@sto.com.pl lub pocztowy Wydawnictwa STO.
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TRAKTAT

O UNII EUROPEJSKIEJ*
JEGO KRÓLEWSKA MOŒÆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŒÆ KRÓLOWA DANII,
PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI
GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŒÆ KRÓL HISZPANII, PREZYDENT REPUBLIKI
FRANCUSKIEJ, PREZYDENT IRLANDII, PREZYDENT REPUBLIKI W£OSKIEJ, JEGO
KRÓLEWSKA WYSOKOŒÆ WIELKI KSI¥¯Ê LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA MOŒÆ
KRÓLOWA NIDERLANDÓW, PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, JEJ
KRÓLEWSKA MOŒÆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ
BRYTANII I IRLANDII PÓ£NOCNEJ,

ZDECYDOWANI przejœæ do nowego etapu procesu integracji europejskiej, zapocz¹tkowanego ustanowieniem Wspólnot Europejskich,

INSPIROWANI kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego wynikaj¹ powszechne wartoœci, stanowi¹ce nienaruszalne i niezbywalne prawa cz³owieka, jak równie¿
wolnoœæ, demokracja, równoœæ oraz pañstwo prawne,
PRZYWO£UJ¥C historyczne znaczenie przezwyciê¿enia podzia³u kontynentu europejskiego oraz potrzebê ustanowienia trwa³ych podstaw budowy przysz³ej Europy,
POTWIERDZAJ¥C swe przywi¹zanie do zasad wolnoœci, demokracji, poszanowania
praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci oraz pañstwa prawnego,
POTWIERDZAJ¥C swe przywi¹zanie do podstawowych praw socjalnych okreœlonych w Europejskiej Karcie Spo³ecznej, podpisanej w Turynie dnia 18 paŸdziernika 1961 roku, oraz we Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku,
PRAGN¥C pog³êbiæ solidarnoœæ miêdzy swymi narodami w poszanowaniu ich
historii, kultury i tradycji,
PRAGN¥C umocniæ demokratyczny charakter i skutecznoœæ dzia³ania instytucji,
tak aby by³y one w stanie lepiej spe³niaæ, w jednolitych ramach instytucjonalnych,
powierzone im zadania,
*

Objaœnienia redakcyjne dotycz¹ce zasad redakcji tekstu, stosowania pisma pogrubionego oraz liczb w nawiasach zamieszczono na str. 11.
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ZDECYDOWANI umocniæ swe gospodarki, a tak¿e doprowadziæ do ich konwergencji oraz do ustanowienia unii gospodarczej i walutowej, w tym — zgodnie
z postanowieniami niniejszego Traktatu i Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej — jednej i stabilnej waluty,
WYRA¯AJ¥C MOCN¥ WOLÊ popierania postêpu gospodarczego i spo³ecznego swych narodów poprzez urzeczywistnienie rynku wewnêtrznego oraz umacnianie spójnoœci i ochrony œrodowiska naturalnego, przy uwzglêdnieniu zasady sta³ego
rozwoju, oraz prowadzenia polityk, które zapewni¹, ¿e integracji gospodarczej towarzyszyæ bêdzie równoczesny postêp w innych dziedzinach,
ZDECYDOWANI ustanowiæ wspólne obywatelstwo dla obywateli swych krajów,
ZDECYDOWANI realizowaæ wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa,
w tym stopniowo okreœlaæ wspóln¹ politykê obronn¹, która mog³aby prowadziæ do
wspólnej obrony, zgodnie z artyku³em 42, wzmacniaj¹c w ten sposób to¿samoœæ i niezale¿noœæ Europy w celu wspierania pokoju, bezpieczeñstwa oraz postêpu w Europie i na œwiecie,
ZDECYDOWANI u³atwiæ swobodny przep³yw osób, przy zapewnieniu bezpieczeñstwa swym narodom, poprzez ustanowienie przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ZDECYDOWANI kontynuowaæ proces tworzenia coraz œciœlejszego zwi¹zku miêdzy narodami Europy, w którym decyzje s¹ podejmowane jak najbli¿ej obywateli,
zgodnie z zasad¹ pomocniczoœci,
MAJ¥C NA UWADZE dalsze kroki, które nale¿y przedsiêwzi¹æ na rzecz rozwoju integracji europejskiej,
POSTANOWILI ustanowiæ Uniê Europejsk¹ i w tym celu powo³ali jako swych
pe³nomocników:
(tu nastêpuj¹ nazwiska pe³nomocników)
KTÓRZY, po wymianie swych pe³nomocnictw uznanych za nale¿yte i sporz¹dzone we w³aœciwej formie, uzgodnili co nastêpuje:
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TYTU£ I
POSTANOWIENIA WSPÓLNE
Artyku³ 1 (1)
Niniejszym Traktatem WYSOKIE UMAWIAJ¥CE SIÊ STRONY ustanawiaj¹ miêdzy sob¹ UNIÊ EUROPEJSK¥, zwan¹ dalej
„Uni¹”, której Pañstwa Cz³onkowskie przyznaj¹ kompetencje do osi¹gniêcia ich wspólnych celów.
Niniejszy Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz
œciœlejszego zwi¹zku miêdzy narodami Europy, w którym decyzje
podejmowane s¹ z mo¿liwie najwy¿szym poszanowaniem zasady
otwartoœci i jak najbli¿ej obywateli.
Podstawê Unii stanowi niniejszy Traktat oraz Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwane dalej „Traktatami”). Oba Traktaty maj¹ tak¹ sam¹ wartoœæ prawn¹. Unia
zastêpuje Wspólnotê Europejsk¹ i jest jej nastêpc¹ prawnym.
Artyku³ 2
Unia opiera siê na wartoœciach poszanowania godnoœci osoby ludzkiej, wolnoœci, demokracji, równoœci, pañstwa prawnego, jak równie¿ poszanowania praw cz³owieka, w tym praw
osób nale¿¹cych do mniejszoœci. Wartoœci te s¹ wspólne Pañstwom Cz³onkowskim w spo³eczeñstwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwoœci, solidarnoœci oraz na równoœci kobiet i mê¿czyzn.
Artyku³ 3 (2)
1. Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartoœci i dobrobytu jej narodów.
2. Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeñ wolnoœci,
bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci bez granic wewnêtrznych,
w której zagwarantowana jest swoboda przep³ywu osób,
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w powi¹zaniu z w³aœciwymi œrodkami w odniesieniu do kontroli granic zewnêtrznych, azylu, imigracji, jak równie¿ zapobiegania i zwalczania przestêpczoœci.
3. Unia ustanawia rynek wewnêtrzny. Dzia³a na rzecz trwa³ego rozwoju Europy, którego podstaw¹ jest zrównowa¿ony
wzrost gospodarczy oraz stabilnoœæ cen, spo³eczna gospodarka
rynkowa o wysokiej konkurencyjnoœci zmierzaj¹ca do pe³nego
zatrudnienia i postêpu spo³ecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakoœci œrodowiska naturalnego. Wspiera postêp
naukowo-techniczny.
Zwalcza wy³¹czenie spo³eczne i dyskryminacjê oraz wspiera
sprawiedliwoœæ i ochronê socjaln¹, równoœæ kobiet i mê¿czyzn,
solidarnoœæ miêdzy pokoleniami i ochronê praw dziecka.
Wspiera spójnoœæ gospodarcz¹, spo³eczn¹ i terytorialn¹ oraz
solidarnoœæ miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi.
Szanuje swoj¹ bogat¹ ró¿norodnoœæ kulturow¹ i jêzykow¹
oraz czuwa nad ochron¹ i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy.
4. Unia ustanawia uniê gospodarcz¹ i walutow¹, której walut¹ jest euro.
5. W stosunkach zewnêtrznych Unia umacnia i propaguje
swoje wartoœci i interesy oraz wnosi wk³ad w ochronê swoich obywateli. Przyczynia siê do pokoju, bezpieczeñstwa,
trwa³ego rozwoju Ziemi, do solidarnoœci i wzajemnego szacunku miêdzy narodami, do swobodnego i uczciwego handlu, do wyeliminowania ubóstwa oraz do ochrony praw cz³owieka, w szczególnoœci praw dziecka, a tak¿e do œcis³ego
przestrzegania i rozwoju prawa miêdzynarodowego,
w szczególnoœci zasad Karty Narodów Zjednoczonych.
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6. Unia d¹¿y do osi¹gniêcia swoich celów w³aœciwymi œrodkami odpowiednio do zakresu kompetencji przyznanych jej
na mocy Traktatów.
Artyku³ 3a zast¹piony art. 7 TFUE i art. 21 TUE

Artyku³ 4
1. Zgodnie z artyku³em 5 wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach nale¿¹ do Pañstw Cz³onkowskich.
2. Unia szanuje równoœæ Pañstw Cz³onkowskich wobec
Traktatów, jak równie¿ ich to¿samoœæ narodow¹, nierozerwalnie zwi¹zan¹ z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorz¹du
regionalnego i lokalnego. Szanuje podstawowe funkcje pañstwa, zw³aszcza funkcje maj¹ce na celu zapewnienie jego
integralnoœci terytorialnej, utrzymanie porz¹dku publicznego
oraz ochronê bezpieczeñstwa narodowego. W szczególnoœci
bezpieczeñstwo narodowe pozostaje w zakresie wy³¹cznej odpowiedzialnoœci ka¿dego Pañstwa Cz³onkowskiego.
3. Zgodnie z zasad¹ lojalnej wspó³pracy Unia i Pañstwa
Cz³onkowskie wzajemnie siê szanuj¹ i udzielaj¹ sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadañ wynikaj¹cych
z Traktatów.
Pañstwa Cz³onkowskie podejmuj¹ wszelkie œrodki ogólne
lub szczególne w³aœciwe dla zapewnienia wykonania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Traktatów lub aktów instytucji Unii.
Pañstwa Cz³onkowskie u³atwiaj¹ wype³nianie przez Uniê jej
zadañ i powstrzymuj¹ siê od podejmowania wszelkich œrodków,
które mog³yby zagra¿aæ urzeczywistnieniu celów Unii.
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Artyku³ 5 (zast¹pi³ artyku³ 5 TWE)
1. Granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania.
Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczoœci i proporcjonalnoœci.
2. Zgodnie z zasad¹ przyznania Unia dzia³a wy³¹cznie
w granicach kompetencji przyznanych jej przez Pañstwa
Cz³onkowskie w Traktatach do osi¹gniêcia okreœlonych
w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii
w Traktatach nale¿¹ do Pañstw Cz³onkowskich.
3. Zgodnie z zasad¹ pomocniczoœci, w dziedzinach, które nie
nale¿¹ do jej wy³¹cznej kompetencji, Unia podejmuje dzia³ania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego dzia³ania nie mog¹ zostaæ osi¹gniête w sposób
wystarczaj¹cy przez Pañstwa Cz³onkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeœli ze
wzglêdu na rozmiary lub skutki proponowanego dzia³ania
mo¿liwe jest lepsze ich osi¹gniêcie na poziomie Unii.
Instytucje Unii stosuj¹ zasadê pomocniczoœci zgodnie z Protoko³em w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci. Parlamenty narodowe czuwaj¹ nad przestrzeganiem zasady pomocniczoœci zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w tym Protokole.
4. Zgodnie z zasad¹ proporcjonalnoœci zakres i forma dzia³ania Unii nie wykraczaj¹ poza to, co jest konieczne do osi¹gniêcia celów Traktatów.
Instytucje Unii stosuj¹ zasadê proporcjonalnoœci zgodnie
z Protoko³em w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci
i proporcjonalnoœci.
Artyku³ 4 zast¹piony art. 15 TUE
Artyku³ 5 zast¹piony art. 13 ustêp 2 TUE
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Artyku³ 6 (6)
1. Unia uznaje prawa, wolnoœci i zasady okreœlone w Karcie praw podstawowych z dnia 7 grudnia 2000 roku,
w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma tak¹ sam¹ wartoœæ prawn¹ jak Traktaty.
Postanowienia Karty w ¿aden sposób nie rozszerzaj¹ kompetencji Unii okreœlonych w Traktatach.
Prawa, wolnoœci i zasady zawarte w Karcie s¹ interpretowane
zgodnie z postanowieniami ogólnymi okreœlonymi w tytule VII
Karty reguluj¹cymi jej interpretacjê i zastosowanie oraz z nale¿ytym uwzglêdnieniem wyjaœnieñ, o których mowa w Karcie,
które okreœlaj¹ Ÿród³a tych postanowieñ.
2. Unia przystêpuje do europejskiej Konwencji o ochronie
praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci. Przyst¹pienie do
Konwencji nie narusza kompetencji Unii okreœlonych
w Traktatach.
3. Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci
oraz wynikaj¹ce z tradycji konstytucyjnych wspólnych Pañstwom Cz³onkowskim, stanowi¹ czêœæ prawa Unii jako zasady ogólne prawa.
Artyku³ 7 (7)
1. Na uzasadniony wniosek jednej trzeciej Pañstw Cz³onkowskich,
Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada, stanowi¹c wiêkszoœci¹ czterech pi¹tych swych cz³onków po uzyskaniu
zgody Parlamentu Europejskiego, mo¿e stwierdziæ istnienie wyraŸnego ryzyka powa¿nego naruszenia przez Pañstwo Cz³onkowskie
wartoœci, o których mowa w artykule 2. Przed dokonaniem takiego stwierdzenia Rada wys³uchuje dane Pañstwo Cz³onkowskie
i, stanowi¹c zgodnie z t¹ sam¹ procedur¹, mo¿e skierowaæ
do niego zalecenia.
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Rada regularnie bada czy powody dokonania takiego stwierdzenia
pozostaj¹ aktualne.
2. Rada Europejska, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek jednej trzeciej Pañstw Cz³onkowskich lub Komisji Europejskiej i po
uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, mo¿e stwierdziæ, po
wezwaniu Pañstwa Cz³onkowskiego do przedstawienia swoich
uwag, powa¿ne i sta³e naruszenie przez to Pañstwo Cz³onkowskie
wartoœci, o których mowa w artykule 2.
3. Po dokonaniu stwierdzenia na mocy ustêpu 2, Rada, stanowi¹c
wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, mo¿e zdecydowaæ o zawieszeniu niektórych praw wynikaj¹cych ze stosowania Traktatów dla tego Pañstwa Cz³onkowskiego, ³¹cznie z prawem do g³osowania przedstawiciela rz¹du tego Pañstwa Cz³onkowskiego w Radzie. Rada
uwzglêdnia przy tym mo¿liwe skutki takiego zawieszenia dla praw
i obowi¹zków osób fizycznych i prawnych.
Obowi¹zki, które ci¹¿¹ na tym Pañstwie Cz³onkowskim na mocy
Traktatów, pozostaj¹ w ka¿dym przypadku wi¹¿¹ce dla tego Pañstwa.
4. Rada mo¿e nastêpnie, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹,
zdecydowaæ o zmianie lub uchyleniu œrodków podjêtych na podstawie ustêpu 3, w przypadku zmiany sytuacji, która doprowadzi³a
do ich ustanowienia.
5. Zasady g³osowania, które, do celów niniejszego artyku³u, maj¹ zastosowanie do Parlamentu Europejskiego, Rady
Europejskiej i Rady, okreœlone s¹ w artykule 354 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Artyku³ 8
1. Unia rozwija szczególne stosunki z pañstwami z ni¹ s¹siaduj¹cymi, d¹¿¹c do utworzenia przestrzeni dobrobytu
i dobrego s¹siedztwa, opartej na wartoœciach Unii i charak-
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teryzuj¹cej siê bliskimi i pokojowymi stosunkami opartymi
na wspó³pracy.
2. Do celów ustêpu 1 Unia mo¿e zawieraæ specjalne umowy z zainteresowanymi pañstwami. Umowy te mog¹ obejmowaæ wzajemne prawa i obowi¹zki, jak równie¿ przewidywaæ mo¿liwoœæ wspólnego prowadzenia dzia³añ. Ich wykonanie stanowi przedmiot okresowych uzgodnieñ.
Artyku³ 9 zosta³ uchylony, a jego oznaczenie zosta³o wykorzystane
w celu dodania nowego postanowienia.

TYTU£ II
POSTANOWIENIA O ZASADACH
DEMOKRATYCZNYCH
Artyku³ 9
We wszystkich swoich dzia³aniach Unia przestrzega zasady równoœci swoich obywateli, którzy s¹ traktowani z jednakow¹ uwag¹ przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne. Obywatelem Unii jest ka¿da osoba maj¹ca przynale¿noœæ Pañstwa Cz³onkowskiego. Obywatelstwo Unii ma
charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastêpuje go.
Artyku³ 10
Ust. 4 zastêpuje treœæ art. 191 akapit pierwszy TWE. Artyku³ 10 dotychczasowego
TUE wprowadza³ zmiany do Traktatu EURATOM. Zmiany te zosta³y w³¹czone do
ostatniego z wymienionych Traktatów, a art. 10 zosta³ uchylony. Jego oznaczenie
zosta³o wykorzystane w celu dodania nowego postanowienia.

1. Podstaw¹ funkcjonowania Unii jest demokracja przedstawicielska.
2. Obywatele s¹ bezpoœrednio reprezentowani na poziomie
Unii w Parlamencie Europejskim.
Pañstwa Cz³onkowskie s¹ reprezentowane w Radzie Europejskiej przez swoich szefów pañstw lub rz¹dów, a w Radzie
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przez swoje rz¹dy; szefowie pañstw lub rz¹dów i rz¹dy odpowiadaj¹ demokratycznie przed parlamentami narodowymi albo przed swoimi obywatelami.
3. Ka¿dy obywatel ma prawo uczestniczyæ w ¿yciu demokratycznym Unii. Decyzje s¹ podejmowane w sposób jak
najbardziej otwarty i zbli¿ony do obywatela.
4. Partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniaj¹
siê do kszta³towania europejskiej œwiadomoœci politycznej
i wyra¿ania woli obywateli Unii.
Artyku³ 11
1. Za pomoc¹ odpowiednich œrodków instytucje umo¿liwiaj¹ obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie siê i publiczn¹ wymianê pogl¹dów we wszystkich dziedzinach dzia³ania Unii.
2 .Instytucje utrzymuj¹ otwarty, przejrzysty i regularny dialog ze stowarzyszeniami przedstawicielskimi i spo³eczeñstwem obywatelskim.
3. Komisja Europejska prowadzi szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia spójnoœci
i przejrzystoœci dzia³añ Unii.
4. Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej ni¿ milion, maj¹cy obywatelstwo znacznej liczby Pañstw Cz³onkowskich,
mog¹ podj¹æ inicjatywê zwrócenia siê do Komisji Europejskiej o przed³o¿enie, w ramach jej uprawnieñ, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem
obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego
Unii.
Procedury i warunki wymagane w celu przedstawienia takiej inicjatywy okreœlane s¹ zgodnie z artyku³em 24 akapit
pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Artyku³ 12
Parlamenty narodowe aktywnie przyczyniaj¹ siê do prawid³owego funkcjonowania Unii:
a) otrzymuj¹c od instytucji Unii informacje oraz projekty aktów prawodawczych Unii zgodnie z Protoko³em
w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej;
b) czuwaj¹c nad poszanowaniem zasady pomocniczoœci
zgodnie z procedurami przewidzianymi w Protokole
w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci proporcjonalnoœci;
c) uczestnicz¹c, w ramach przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, w mechanizmach oceniaj¹cych wykonanie polityk Unii w tej dziedzinie, zgodnie
z artyku³em 70 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz w³¹czaj¹c siê w polityczn¹ kontrolê Europolu
i ocenê dzia³alnoœci Eurojustu, zgodnie z artyku³ami 88
i 85 tego Traktatu;
d) uczestnicz¹c w procedurach zmiany Traktatów, zgodnie z artyku³em 48 niniejszego Traktatu;
e) otrzymuj¹c informacje na temat wniosków o przyst¹pienie do Unii, zgodnie z artyku³em 49 niniejszego
Traktatu;
f) uczestnicz¹c we wspó³pracy miêdzyparlamentarnej
miêdzy parlamentami narodowymi i z Parlamentem
Europejskim, zgodnie z Protoko³em w sprawie roli
parlamentów narodowych w Unii Europejskiej.
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TYTU£ III
POSTANOWIENIA O INSTYTUCJACH
Artyku³ 13 (9)
1. Unia dysponuje ramami instytucjonalnymi, które maj¹
na celu propagowanie jej wartoœci, realizacjê jej celów, s³u¿enie jej interesom, interesom jej obywateli oraz interesom
Pañstw Cz³onkowskich, jak równie¿ zapewnianie spójnoœci,
skutecznoœci i ci¹g³oœci jej polityk oraz dzia³añ.
Instytucjami Unii s¹:
— Parlament Europejski,
— Rada Europejska,
— Rada,
— Komisja Europejska (zwana dalej „Komisj¹”),
— Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej,
— Europejski Bank Centralny,
— Trybuna³ Obrachunkowy.
2. Ka¿da instytucja dzia³a w granicach uprawnieñ przyznanych jej na mocy Traktatów, zgodnie z procedurami, na warunkach i w celach w nich okreœlonych. Instytucje lojalnie
ze sob¹ wspó³pracuj¹.
3. Postanowienia dotycz¹ce Europejskiego Banku Centralnego i Trybuna³u Obrachunkowego, a tak¿e szczegó³owe postanowienia dotycz¹ce innych instytucji znajduj¹ siê w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4. Parlament Europejski, Rada i Komisja s¹ wspomagane
przez Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny i Komitet Regionów, które pe³ni¹ funkcje doradcze.
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Artyku³ 14
Ust. 1 i 2 zastêpuj¹ treœæ art. 189 TWE; ust. 1–3 zast¹pi³y treœæ art. 190 ust. 1–3 TWE; ust. 1
zast¹pi³ treœæ art. 192 akapit pierwszy TWE; ust. 4 zast¹pi³ treœæ art. 197 akapit pierwszy TWE.

1. Parlament Europejski pe³ni, wspólnie z Rad¹, funkcje
prawodawcz¹ i bud¿etow¹. Pe³ni funkcje kontroli politycznej i konsultacyjne zgodnie z warunkami przewidzianymi
w Traktatach. Wybiera przewodnicz¹cego Komisji.
2. W sk³ad Parlamentu Europejskiego wchodz¹ przedstawiciele obywateli Unii. Ich liczba nie przekracza siedmiuset
piêædziesiêciu, nie licz¹c przewodnicz¹cego. Reprezentacja
obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny, z minimalnym progiem szeœciu cz³onków na Pañstwo Cz³onkowskie. ¯adnemu Pañstwu Cz³onkowskiemu nie mo¿na przyznaæ wiêcej ni¿ dziewiêædziesi¹t szeœæ miejsc.
Rada Europejska przyjmuje jednomyœlnie, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i po uzyskaniu jego zgody, decyzjê
okreœlaj¹c¹ sk³ad Parlamentu Europejskiego, z poszanowaniem zasad, o których mowa w akapicie pierwszym.
3. Cz³onkowie Parlamentu Europejskiego s¹ wybierani na
piêcioletni¹ kadencjê w powszechnych wyborach bezpoœrednich, w g³osowaniu wolnym i tajnym.
4. Parlament Europejski wybiera spoœród swoich cz³onków
przewodnicz¹cego i prezydium.
Artyku³ 15 (zast¹pi³ dawny art. 4)
1. Rada Europejska nadaje Unii impulsy niezbêdne do jej
rozwoju i okreœla ogólne kierunki i priorytety polityczne.
Rada Europejska nie pe³ni funkcji prawodawczej.
2. W sk³ad Rady Europejskiej wchodz¹ szefowie pañstw lub
rz¹dów Pañstw Cz³onkowskich, jak równie¿ jej przewodnicz¹cy
oraz przewodnicz¹cy Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa.
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3. Rada Europejska zbiera siê dwa razy w ci¹gu pó³rocza,
zwo³ywana przez jej przewodnicz¹cego. Je¿eli wymaga tego
porz¹dek obrad, cz³onkowie Rady Europejskiej mog¹ podj¹æ decyzjê, aby ka¿demu z nich towarzyszy³ minister, a w
przypadku przewodnicz¹cego Komisji — cz³onek Komisji.
Je¿eli sytuacja tego wymaga, przewodnicz¹cy zwo³uje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej.
4. O ile Traktaty nie stanowi¹ inaczej, Rada Europejska podejmuje decyzje w drodze konsensusu.
5. Rada Europejska wybiera swojego przewodnicz¹cego
wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ na okres dwóch i pó³ roku; mandat przewodnicz¹cego jest jednokrotnie odnawialny. W przypadku przeszkody lub powa¿nego uchybienia Rada Europejska mo¿e pozbawiæ przewodnicz¹cego mandatu zgodnie
z t¹ sam¹ procedur¹.
6. Przewodnicz¹cy Rady Europejskiej:
a) przewodniczy Radzie Europejskiej i prowadzi jej prace,
b) zapewnia przygotowanie i ci¹g³oœæ prac Rady Europejskiej, we wspó³pracy z przewodnicz¹cym Komisji i na
podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych;
c) wspomaga osi¹ganie spójnoœci i konsensusu w Radzie
Europejskiej;
d) przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z ka¿dego posiedzenia Rady Europejskiej.
Przewodnicz¹cy Rady Europejskiej zapewnia na swoim poziomie oraz w zakresie swojej w³aœciwoœci reprezentacjê Unii
na zewn¹trz w sprawach dotycz¹cych wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, bez uszczerbku dla uprawnieñ
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa.
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Przewodnicz¹cy Rady Europejskiej nie mo¿e sprawowaæ
krajowej funkcji publicznej.
Artyku³ 16
Ust. 1 zast¹pi³ treœæ art. 202 tiret pierwsze i drugie TWE;
ust. 2 i 9 zast¹pi³ treœæ art. 203 TWE; ust. 4 i 5 zast¹pi³ treœæ art. 205 ust. 2 i 4 TWE.

1. Rada pe³ni, wspólnie z Parlamentem Europejskim, funkcje prawodawcz¹ i bud¿etow¹. Pe³ni funkcje okreœlania polityki i koordynacji zgodnie z warunkami przewidzianymi
w Traktatach.
2. W sk³ad Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z ka¿dego Pañstwa Cz³onkowskiego, upowa¿niony do zaci¹gania zobowi¹zañ w imieniu rz¹du Pañstwa
Cz³onkowskiego, które reprezentuje, oraz do wykonywania
prawa g³osu.
3. O ile Traktaty nie stanowi¹ inaczej, Rada stanowi wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.
4. Od 1 listopada 2014 roku wiêkszoœæ kwalifikowan¹ stanowi co najmniej 55% cz³onków Rady, jednak nie mniej ni¿
piêtnastu z nich, reprezentuj¹cych Pañstwa Cz³onkowskie,
których ³¹czna liczba ludnoœci stanowi co najmniej 65% ludnoœci Unii.
Mniejszoœæ blokuj¹ca musi obejmowaæ co najmniej czterech cz³onków Rady, w przeciwnym razie uznaje siê, ¿e wiêkszoœæ kwalifikowana zosta³a osi¹gniêta.
Inne zasady dotycz¹ce g³osowania wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ okreœlone s¹ w artykule 238 ustêp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5. Postanowienia przejœciowe dotycz¹ce definicji wiêkszoœci kwalifikowanej, które obowi¹zuj¹ do 31 paŸdziernika 2014
roku, jak równie¿ postanowienia, które bêd¹ obowi¹zywaæ
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miêdzy 1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku, okreœlone s¹ w Protokole w sprawie postanowieñ przejœciowych.
6. Rada zbiera siê na posiedzenia w ró¿nych sk³adach, których wykaz przyjmowany jest zgodnie z artyku³em 236 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Rada do Spraw Ogólnych zapewnia spójnoœæ prac ró¿nych
sk³adów Rady. Przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej
i zapewnia ich ci¹g³oœæ, w powi¹zaniu z przewodnicz¹cym
Rady Europejskiej i Komisj¹.
Rada do Spraw Zagranicznych opracowuje dzia³ania zewnêtrzne Unii na podstawie strategicznych kierunków okreœlonych przez Radê Europejsk¹ oraz zapewnia spójnoœæ dzia³añ Unii.
7. Za przygotowanie prac Rady odpowiada Komitet Sta³ych
Przedstawicieli Rz¹dów Pañstw Cz³onkowskich.
8. Posiedzenia Rady s¹ jawne, kiedy Rada obraduje i g³osuje nad projektem aktu prawodawczego. W tym celu ka¿de
posiedzenie Rady sk³ada siê z dwóch czêœci, poœwiêconych
odpowiednio: obradom nad aktami prawodawczymi Unii
i dzia³aniom o charakterze nieprawodawczym.
9. Prezydencjê sk³adów Rady, z wyj¹tkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawuj¹ na zasadzie równej rotacji przedstawiciele Pañstw Cz³onkowskich w Radzie, na warunkach okreœlonych zgodnie z artyku³em 236 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
Artyku³ 17
Ust. 1 zast¹pi³ treœæ art. 211 TWE; ust. 3 i 7 zast¹pi³ treœæ art. 214 TWE; ust. 6
zast¹pi³ treœæ art. 217 ust. 1, 3 i 4 TWE.

1. Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym
celu odpowiednie inicjatywy. Czuwa ona nad stosowaniem

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

Traktatów i œrodków przyjmowanych przez instytucje na ich
podstawie. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrol¹
Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Wykonuje
bud¿et i zarz¹dza programami. Pe³ni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarz¹dzaj¹ce, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Z wyj¹tkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa oraz innych przypadków przewidzianych w Traktatach, zapewnia reprezentacjê Unii na
zewn¹trz. Podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego programowania Unii w celu osi¹gniêcia porozumieñ miêdzyinstytucjonalnych.
2. O ile Traktaty nie stanowi¹ inaczej, akty prawodawcze Unii
mog¹ zostaæ przyjête wy³¹cznie na wniosek Komisji. Pozosta³e
akty s¹ przyjmowane na wniosek Komisji, je¿eli Traktaty tak
stanowi¹.
3. Kadencja Komisji wynosi piêæ lat.
Cz³onkowie Komisji s¹ wybierani ze wzglêdu na swe ogólne kwalifikacje i zaanga¿owanie w sprawy europejskie spoœród osób, których niezale¿noœæ jest niekwestionowana.
Komisja jest ca³kowicie niezale¿na w wykonywaniu swoich
zadañ. Bez uszczerbku dla artyku³u 18 ustêp 2, cz³onkowie
Komisji nie zwracaj¹ siê o instrukcje ani ich nie przyjmuj¹
od ¿adnego rz¹du, instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej. Powstrzymuj¹ siê oni od podejmowania wszelkich
dzia³añ niezgodnych z charakterem ich funkcji lub wykonywaniem ich zadañ.
4. W sk³ad Komisji mianowanej miêdzy dat¹ wejœcia w ¿ycie
Traktatu z Lizbony a 31 paŸdziernika 2014 roku wchodzi jeden
obywatel ka¿dego Pañstwa Cz³onkowskiego, przy czym sk³ad
ten obejmuje jej przewodnicz¹cego i wysokiego przedstawiciela
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Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, który
jest jednym z wiceprzewodnicz¹cych Komisji.
5. Od 1 listopada 2014 roku Komisja sk³ada siê z takiej liczby cz³onków, w tym z jej przewodnicz¹cego i wysokiego
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, która odpowiada dwóm trzecim liczby Pañstw
Cz³onkowskich, chyba ¿e Rada Europejska, stanowi¹c jednomyœlnie, podejmie decyzjê o zmianie tej liczby.
Cz³onkowie Komisji s¹ wybierani spoœród obywateli Pañstw
Cz³onkowskich na podstawie systemu bezwzglêdnie równej
rotacji pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, który pozwala odzwierciedliæ ró¿norodnoœæ demograficzn¹ i geograficzn¹ wszystkich Pañstw Cz³onkowskich. System ten jest ustanawiany jednomyœlnie przez Radê Europejsk¹ zgodnie z artyku³em 244 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
6. Przewodnicz¹cy Komisji:
a) okreœla wytyczne, w ramach których Komisja wykonuje swe zadania,
b) decyduje o wewnêtrznej organizacji Komisji tak, aby zapewniæ spójnoœæ, skutecznoœci kolegialnoœæ jej dzia³ania;
c) mianuje wiceprzewodnicz¹cych, innych ni¿ wysoki
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki
bezpieczeñstwa, spoœród cz³onków Komisji.
Cz³onek Komisji sk³ada rezygnacjê, je¿eli przewodnicz¹cy
tego za¿¹da. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa sk³ada rezygnacjê, zgodnie
z procedur¹ przewidzian¹ w artykule 18 ustêp 1, je¿eli przewodnicz¹cy tego za¿¹da.
7. Uwzglêdniaj¹c wybory do Parlamentu Europejskiego i po
przeprowadzeniu stosownych konsultacji, Rada Europejska,
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stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu kandydata na funkcjê przewodnicz¹cego Komisji. Kandydat ten jest wybierany przez Parlament Europejski wiêkszoœci¹ g³osów cz³onków wchodz¹cych
w jego sk³ad. Je¿eli nie uzyska on wiêkszoœci, Rada Europejska, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, przedstawia,
w terminie miesi¹ca, nowego kandydata, który jest wybierany przez Parlament Europejski zgodnie z t¹ sam¹ procedur¹.
Rada, za wspólnym porozumieniem z wybranym przewodnicz¹cym, przyjmuje listê pozosta³ych osób, które proponuje mianowaæ cz³onkami Komisji. S¹ oni wybierani na podstawie sugestii zg³aszanych przez Pañstwa Cz³onkowskie,
zgodnie z kryteriami przewidzianymi w ustêpie 3 akapit
drugi i w ustêpie 5 akapit drugi.
Przewodnicz¹cy, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa i pozostali cz³onkowie Komisji podlegaj¹ kolegialnie zatwierdzeniu w drodze g³osowania przez Parlament Europejski. Na podstawie takiego zatwierdzenia Rada Europejska mianuje Komisjê, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.
8. Komisja ponosi kolegialnie odpowiedzialnoœæ przed Parlamentem Europejskim. Zgodnie z artyku³em 234 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski
mo¿e uchwaliæ wotum nieufnoœci w stosunku do Komisji.
W przypadku uchwalenia wotum nieufnoœci cz³onkowie Komisji kolegialnie rezygnuj¹ ze swoich funkcji, a wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa rezygnuje z funkcji pe³nionych w ramach Komisji.
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Artyku³ 18
1. Rada Europejska, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹,
za zgod¹ przewodnicz¹cego Komisji, mianuje wysokiego
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa. Rada Europejska mo¿e zakoñczyæ jego kadencjê zgodnie z t¹ sam¹ procedur¹.
2. Wysoki przedstawiciel prowadzi wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa Unii. Przyczynia siê, poprzez swoje propozycje, do opracowania tej polityki i realizuje j¹ dzia³aj¹c z upowa¿nienia Rady. Dotyczy to tak¿e wspólnej polityki bezpieczeñstwa i obrony.
3. Wysoki przedstawiciel przewodniczy Radzie do Spraw
Zagranicznych.
4. Wysoki przedstawiciel jest jednym z wiceprzewodnicz¹cych Komisji. Czuwa nad spójnoœci¹ dzia³añ zewnêtrznych
Unii. Odpowiada w ramach Komisji za jej obowi¹zki w dziedzinie stosunków zewnêtrznych i koordynacjê innych aspektów dzia³añ zewnêtrznych Unii. W wykonywaniu tych obowi¹zków w ramach Komisji, i tylko w odniesieniu do tych
obowi¹zków, wysoki przedstawiciel podlega procedurom
reguluj¹cym funkcjonowanie Komisji w zakresie, w jakim
jest to zgodne z ustêpami 2 i 3.
Artyku³ 19
Zast¹pi³ art. 220 TWE;
ust. 2 akapit pierwszy zast¹pi³ art. 221 akapit pierwszy TWE.

1. Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej obejmuje
Trybuna³ Sprawiedliwoœci, S¹d i s¹dy wyspecjalizowane.
Zapewnia on poszanowanie prawa w wyk³adni i stosowaniu
Traktatów.
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Pañstwa Cz³onkowskie ustanawiaj¹ œrodki zaskar¿enia niezbêdne do zapewnienia skutecznej ochrony s¹dowej w dziedzinach objêtych prawem Unii.
2. W sk³ad Trybuna³u Sprawiedliwoœci wchodzi jeden sêdzia z ka¿dego Pañstwa Cz³onkowskiego. Trybuna³ Sprawiedliwoœci jest wspomagany przez rzeczników generalnych.
W sk³ad S¹du wchodzi co najmniej jeden sêdzia z ka¿dego
Pañstwa Cz³onkowskiego.
Sêdziowie i rzecznicy generalni Trybuna³u Sprawiedliwoœci oraz sêdziowie S¹du s¹ wybierani spoœród osób o niekwestionowanej niezale¿noœci, spe³niaj¹cych warunki okreœlone w artyku³ach 253 i 254 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. S¹ oni mianowani za wspólnym porozumieniem przez rz¹dy Pañstw Cz³onkowskich na okres szeœciu
lat. Ustêpuj¹cy sêdziowie i rzecznicy generalni mog¹ byæ
ponownie mianowani.
3. Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej orzeka zgodnie z Traktatami:
a) w zakresie skarg wniesionych przez Pañstwa Cz³onkowskie, instytucje lub osoby fizyczne lub prawne;
b) w trybie prejudycjalnym, na wniosek s¹dów Pañstw
Cz³onkowskich, w sprawie wyk³adni prawa Unii lub
wa¿noœci aktów przyjêtych przez instytucje;
c) w innych sprawach przewidzianych w Traktatach.
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TYTU£ IV
POSTANOWIENIA O WZMOCNIONEJ WSPÓ£PRACY
Artyku³ 20 (10)
Zast¹pi³ art. 27a–27e, 40–40b, 43–45. Zast¹pi³ równie¿ artyku³y 11 i 11a TWE.

1. Pañstwa Cz³onkowskie, które pragn¹ ustanowiæ miêdzy
sob¹ wzmocnion¹ wspó³pracê w ramach kompetencji niewy³¹cznych Unii, mog¹ korzystaæ w tym celu z jej instytucji
i wykonywaæ te kompetencje, stosuj¹c odpowiednie postanowienia Traktatów, z zastrze¿eniem ograniczeñ oraz zgodnie z procedur¹ okreœlon¹ w niniejszym artykule i w artyku³ach 326–334 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Celem wzmocnionej wspó³pracy jest sprzyjanie realizacji
celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji. Wspó³praca taka otwarta jest dla wszystkich
Pañstw Cz³onkowskich w dowolnym czasie, zgodnie z artyku³em 328 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. Decyzjê upowa¿niaj¹c¹ do podjêcia wzmocnionej wspó³pracy Rada przyjmuje w ostatecznoœci, je¿eli ustali, ¿e cele
takiej wspó³pracy nie mog¹ zostaæ osi¹gniête w rozs¹dnym
terminie przez Uniê jako ca³oœæ, oraz pod warunkiem, ¿e
uczestniczy w niej co najmniej dziewiêæ Pañstw Cz³onkowskich. Rada stanowi zgodnie z procedur¹ okreœlon¹ w artykule 329 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
3. W obradach Rady mog¹ uczestniczyæ wszystkie Pañstwa
Cz³onkowskie, jednak w g³osowaniu bior¹ udzia³ tylko cz³onkowie Rady reprezentuj¹cy Pañstwa Cz³onkowskie uczestnicz¹ce we wzmocnionej wspó³pracy. Zasady g³osowania
przewidziane s¹ w artykule 330 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej.
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4. Akty przyjmowane w ramach wzmocnionej wspó³pracy
wi¹¿¹ wy³¹cznie uczestnicz¹ce Pañstwa Cz³onkowskie. Nie
s¹ one uwa¿ane za dorobek, który musi zostaæ przyjêty przez
pañstwa kandyduj¹ce do przyst¹pienia do Unii.
TYTU£ V
POSTANOWIENIA OGÓLNE O DZIA£ANIACH
ZEWNÊTRZNYCH UNII I POSTANOWIENIA
SZCZEGÓLNE DOTYCZ¥CE WSPÓLNEJ POLITYKI
ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEÑSTWA
ROZDZIA£ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZ¥CE DZIA£AÑ
ZEWNÊTRZNYCH UNII

Artyku³ 21
1. Dzia³ania Unii na arenie miêdzynarodowej oparte s¹ na
zasadach, które le¿¹ u podstaw jej utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza wspieraæ na œwiecie: demokracji, pañstwa prawnego, powszechnoœci i niepodzielnoœci
praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, poszanowania
godnoœci ludzkiej, zasad równoœci i solidarnoœci oraz poszanowania zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa
miêdzynarodowego.
Unia d¹¿y do rozwijania stosunków i budowania partnerstwa z pañstwami trzecimi oraz z organizacjami miêdzynarodowymi, regionalnymi lub œwiatowymi, które wyznaj¹ zasady, o których mowa w akapicie pierwszym. Sprzyja ona wielostronnym rozwi¹zaniom wspólnych problemów, w szczególnoœci w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.
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2. Unia okreœla i prowadzi wspólne polityki i dzia³ania oraz
d¹¿y do zapewnienia wysokiego stopnia wspó³pracy we wszelkich dziedzinach stosunków miêdzynarodowych, w celu:
a) ochrony swoich wartoœci, podstawowych interesów,
bezpieczeñstwa, niezale¿noœci i integralnoœci;
b) umacniania i wspierania demokracji, pañstwa prawnego, praw cz³owieka i zasad prawa miêdzynarodowego;
c) utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i umacniania bezpieczeñstwa miêdzynarodowego zgodnie
z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych,
jak równie¿ z zasadami Aktu koñcowego z Helsinek
oraz celami Karty Paryskiej, w tym z celami i zasadami dotycz¹cymi granic zewnêtrznych;
d) wspierania trwa³ego rozwoju gospodarczego i spo³ecznego oraz w dziedzinie œrodowiska naturalnego krajów rozwijaj¹cych siê, przyjmuj¹c za nadrzêdny cel likwidacjê ubóstwa;
e) zachêcania wszystkich krajów do integracji w ramach gospodarki œwiatowej, miêdzy innymi drog¹ stopniowego
znoszenia ograniczeñ w handlu miêdzynarodowym;
f) przyczyniania siê do opracowywania miêdzynarodowych
œrodków s³u¿¹cych ochronie i poprawie stanu œrodowiska naturalnego oraz zrównowa¿onego zarz¹dzania œwiatowymi zasobami naturalnymi, w celu zapewnienia trwa³ego rozwoju;
g) niesienia pomocy narodom, krajom i regionom dotkniêtym klêskami ¿ywio³owymi lub katastrofami spowodowanymi przez cz³owieka; oraz
h) wspierania systemu miêdzynarodowego opartego na
silniejszej wspó³pracy wielostronnej i na dobrych rz¹dach na poziomie œwiatowym.
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3. Unia szanuje zasady i d¹¿y do osi¹gniêcia celów, o których
mowa w ustêpach 1 i 2, przy opracowywaniu i wprowadzaniu
w ¿ycie jej dzia³añ zewnêtrznych w ró¿nych dziedzinach objêtych niniejszym tytu³em i czêœci¹ pi¹t¹ Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak równie¿ zewnêtrznych aspektów innych polityk Unii.
Unia czuwa nad spójnoœci¹ ró¿nych dziedzin jej dzia³añ zewnêtrznych oraz nad ich spójnoœci¹ z innymi politykami Unii.
Rada i Komisja, wspomagane przez wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, zapewniaj¹ tê spójnoœæ oraz wspó³pracuj¹ w tym celu.
Artyku³ 22
1. Na podstawie zasad i celów wymienionych w artykule 21
Rada Europejska okreœla strategiczne interesy i cele Unii.
Decyzje Rady Europejskiej w sprawie strategicznych interesów i celów Unii dotycz¹ wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeñstwa oraz innych dziedzin dotycz¹cych dzia³añ
zewnêtrznych Unii. Decyzje te mog¹ dotyczyæ stosunków
Unii z okreœlonym krajem lub regionem lub okreœlonego tematu. Okreœlaj¹ one ich czas trwania oraz œrodki, które maj¹
zostaæ udostêpnione przez Uniê i Pañstwa Cz³onkowskie.
Rada Europejska stanowi jednomyœlnie na zalecenie Rady
przyjmowane przez ni¹ na warunkach przewidzianych dla ka¿dej dziedziny. Decyzje Rady Europejskiej s¹ wprowadzane w ¿ycie zgodnie z procedurami przewidzianymi w Traktatach.
2. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, oraz Komisja, w innych dziedzinach dzia³añ zewnêtrznych, mog¹ przedk³adaæ Radzie
wspólne wnioski.
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ROZDZIA£ 2
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZ¥CE WSPÓLNEJ
POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEÑSTWA

SEKCJA 1
Postanowienia wspólne

Artyku³ 23
Dzia³ania Unii na arenie miêdzynarodowej w rozumieniu
niniejszego rozdzia³u opieraj¹ siê na zasadach, d¹¿¹ do osi¹gniêcia celów i s¹ prowadzone zgodnie z postanowieniami
ogólnymi, o których mowa w rozdziale 1.
Artyku³ 24 (11)
1. Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa obejmuj¹ wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogó³ kwestii dotycz¹cych bezpieczeñstwa Unii, w tym stopniowe okreœlanie wspólnej polityki
obronnej, która mo¿e prowadziæ do wspólnej obrony.
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeñstwa podlega
szczególnym zasadom i procedurom. Jest okreœlana i realizowana przez Radê Europejsk¹ i Radê stanowi¹ce jednomyœlnie, chyba ¿e Traktaty przewiduj¹ inaczej. Wyklucza siê
przyjmowanie aktów prawodawczych. Wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa wykonuje wysoki przedstawiciel
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa oraz
Pañstwa Cz³onkowskie, zgodnie z Traktatami. Szczególn¹
rolê Parlamentu Europejskiego i Komisji w tej dziedzinie
okreœlaj¹ Traktaty. Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej nie jest w³aœciwy w zakresie tych postanowieñ, z wyj¹tkiem w³aœciwoœci do kontrolowania przestrzegania artyku³u 40 niniejszego Traktatu i do kontroli legalnoœci niektó-
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rych decyzji przewidzianych w artykule 275 akapit drugi
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
2. W ramach zasad i celów swoich dzia³añ zewnêtrznych
Unia Europejska prowadzi, okreœla i realizuje wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa, opart¹ na rozwoju wzajemnej solidarnoœci politycznej miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, okreœlaniu kwestii stanowi¹cych przedmiot ogólnego zainteresowania i osi¹ganiu coraz wiêkszego stopnia
zbie¿noœci dzia³añ Pañstw Cz³onkowskich.
3. Pañstwa Cz³onkowskie popieraj¹, aktywnie i bez zastrze¿eñ, politykê zewnêtrzn¹ i bezpieczeñstwa Unii w duchu lojalnoœci i wzajemnej solidarnoœci i szanuj¹ dzia³ania Unii w tej dziedzinie
Pañstwa Cz³onkowskie dzia³aj¹ zgodnie na rzecz umacniania i rozwijania wzajemnej solidarnoœci politycznej. Powstrzymuj¹ siê od
wszelkich dzia³añ, które by³yby sprzeczne z interesami Unii lub mog³yby zaszkodziæ jej skutecznoœci jako spójnej sile w stosunkach miêdzynarodowych.
Rada i wysoki przedstawiciel czuwaj¹ nad poszanowaniem
tych zasad.
Artyku³ 25 (12)
Unia prowadzi wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa poprzez:
a) okreœlanie ogólnych wytycznych,
b) przyjmowanie decyzji okreœlaj¹cych:
(i) dzia³ania, które powinny byæ prowadzone przez
Uniê;
(ii) stanowiska, które powinny byæ podjête przez Uniê;
(iii) zasady wykonania decyzji, o których mowa w podpunktach (i) oraz (ii);
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c) umacnianie systematycznej wspó³pracy miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi w prowadzeniu ich polityki.
Artyku³ 26 (13)
1. Rada Europejska okreœla strategiczne interesy Unii, ustala
cele oraz okreœla ogólne wytyczne wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, ³¹cznie ze sprawami maj¹cymi wp³yw na kwestie polityczno-obronne. Przyjmuje niezbêdne decyzje.
Je¿eli wymaga tego sytuacja miêdzynarodowa, przewodnicz¹cy Rady Europejskiej zwo³uje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w celu okreœlenia strategicznych kierunków polityki Unii w obliczu takiej sytuacji.
2. Rada opracowuje wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa oraz podejmuje decyzje niezbêdne do okreœlenia i realizacji tej polityki na podstawie ogólnych wytycznych i strategicznych kierunków okreœlonych przez Radê Europejsk¹.
Rada i wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeñstwa zapewniaj¹ jednolitoœæ, spójnoœæ
i skutecznoœæ dzia³añ Unii.
3. Wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa realizuj¹
wysoki przedstawiciel oraz Pañstwa Cz³onkowskie, stosuj¹c
œrodki krajowe i unijne.
Artyku³ 27
1. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, który przewodniczy Radzie do Spraw
Zagranicznych, przyczynia siê poprzez swoje propozycje do
opracowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa oraz zapewnia wykonanie decyzji przyjêtych przez
Radê Europejsk¹ i Radê.
2. Wysoki przedstawiciel reprezentuje Uniê w zakresie
spraw odnosz¹cych siê do wspólnej polityki zagranicznej
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i bezpieczeñstwa. Prowadzi w imieniu Unii dialog polityczny ze stronami trzecimi oraz wyra¿a stanowisko Unii w organizacjach miêdzynarodowych i na konferencjach miêdzynarodowych.
3. W wykonywaniu swojego mandatu, wysoki przedstawiciel jest wspomagany przez Europejsk¹ S³u¿bê Dzia³añ Zewnêtrznych. S³u¿ba ta wspó³pracuje ze s³u¿bami dyplomatycznymi Pañstw Cz³onkowskich i sk³ada siê z urzêdników
w³aœciwych s³u¿b Sekretariatu Generalnego Rady i Komisji,
jak równie¿ z personelu delegowanego przez krajowe s³u¿by dyplomatyczne. Organizacjê i zasady funkcjonowania
Europejskiej S³u¿by Dzia³añ Zewnêtrznych okreœla decyzja
Rady. Rada stanowi na wniosek wysokiego przedstawiciela
po konsultacji z Parlamentem Europejskim i po uzyskaniu
zgody Komisji.
Artyku³ 28 (14)
1. Je¿eli sytuacja miêdzynarodowa wymaga dzia³añ operacyjnych Unii, Rada przyjmuje niezbêdne decyzje. Decyzje
te okreœlaj¹ ich zasiêg, cele, zakres i œrodki, jakie maj¹ byæ oddane
do dyspozycji Unii, warunki wprowadzania ich w ¿ycie oraz — w razie potrzeby — czas ich trwania.
Je¿eli nast¹pi³a zmiana okolicznoœci maj¹ca wyraŸny wp³yw na
kwestiê stanowi¹c¹ przedmiot takiej decyzji, Rada dokonuje przegl¹du zasad i celów tej decyzji oraz podejmuje niezbêdne decyzje.
2. Decyzje, o których mowa w ustêpie 1, wi¹¿¹ Pañstwa Cz³onkowskie w odniesieniu do zajmowanych przez nie stanowisk i prowadzonych dzia³añ.
3. O wszelkim zajêciu krajowego stanowiska lub podjêciu jakiegokolwiek krajowego dzia³ania w zastosowaniu decyzji, o której mowa w ustêpie 1, dane Pañstwo Cz³onkowskie informuje
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w takim czasie, aby mo¿liwe by³o — w razie potrzeby — wczeœniejsze przeprowadzenie w Radzie uzgodnieñ. Obowi¹zek wczeœniejszego poinformowania nie dotyczy œrodków stanowi¹cych jedynie proste wykonanie decyzji Rady na p³aszczyŸnie krajowej.
4. W przypadku bezwzglêdnej koniecznoœci wynikaj¹cej z rozwoju sytuacji i wobec braku przegl¹du decyzji Rady, o której
mowa w ustêpie 1, Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ zastosowaæ w trybie pilnym niezbêdne œrodki, uwzglêdniaj¹c ogólne cele takiej decyzji. Pañstwo Cz³onkowskie, które stosuje takie œrodki, informuje o nich niezw³ocznie Radê.
5. W przypadku powa¿nych trudnoœci w wykonaniu decyzji,
o której mowa w niniejszym artykule Pañstwo Cz³onkowskie
powiadamia o nich Radê, która rozwa¿a je i poszukuje w³aœciwych
rozwi¹zañ. Nie mog¹ byæ one sprzeczne z celami decyzji, o której
mowa w ustêpie 1, ani szkodziæ jego skutecznoœci.
Artyku³ 29 (15)
Rada przyjmuje decyzje, które okreœlaj¹ podejœcie Unii do
danego problemu o charakterze geograficznym lub przedmiotowym.
Pañstwa Cz³onkowskie zapewniaj¹ zgodnoœæ swych polityk krajowych ze stanowiskami Unii.
Artyku³ 30 (22)
1. Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie, wysoki przedstawiciel
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa lub
wysoki przedstawiciel przy wsparciu Komisji, mog¹ zwracaæ siê do Rady z wszelkimi pytaniami dotycz¹cymi wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa oraz przedk³adaæ Radzie,
odpowiednio, inicjatywy lub wnioski.
2. W przypadkach wymagaj¹cych szybkiej decyzji wysoki przedstawiciel zwo³uje, z inicjatywy w³asnej albo na wniosek Pañstwa Cz³onkowskiego, w ci¹gu 48 godzin lub — w razie bez-
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wzglêdnej potrzeby — w krótszym terminie, nadzwyczajne posiedzenie Rady.
Artyku³ 31 (23)
1. Decyzje, o których mowa w niniejszym rozdziale, Rada
Europejska i Rada podejmuj¹, stanowi¹c jednomyœlnie, z wyj¹tkiem przypadków gdy niniejszy rozdzia³ stanowi inaczej.
Wyklucza siê przyjmowanie aktów prawodawczych.
Ka¿dy cz³onek Rady, który wstrzymuje siê od g³osu, mo¿e
— zgodnie z niniejszym akapitem — jednoczeœnie z³o¿yæ formalne
oœwiadczenie. W takim przypadku nie jest on zobowi¹zany do wykonania decyzji, ale akceptuje, ¿e decyzja ta wi¹¿e Uniê. W duchu
wzajemnej solidarnoœci to Pañstwo Cz³onkowskie powstrzymuje
siê od wszelkich dzia³añ, które mog³yby byæ sprzeczne lub utrudniæ
dzia³ania Unii podejmowane na podstawie tej decyzji. Pozosta³e Pañstwa Cz³onkowskie szanuj¹ jego stanowisko. Decyzja nie zostaje
przyjêta, je¿eli cz³onkowie Rady, którzy z³o¿yli oœwiadczenie w zwi¹zku ze wstrzymaniem siê od g³osu, reprezentuj¹
co najmniej jedn¹ trzeci¹ Pañstw Cz³onkowskich, których
³¹czna liczba ludnoœci stanowi co najmniej jedn¹ trzeci¹ ludnoœci Unii.
2. Na zasadzie odstêpstwa od postanowieñ ustêpu 1 Rada stanowi
wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ w sytuacji, gdy:
— przyjmuje decyzjê okreœlaj¹c¹ dzia³anie lub stanowisko Unii, na podstawie decyzji Rady Europejskiej dotycz¹cej strategicznych interesów i celów Unii, o której mowa w artykule 22 ustêp 1;
— przyjmuje decyzjê okreœlaj¹c¹ dzia³anie lub stanowisko Unii, zgodnie z propozycj¹ wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, która zosta³a przed³o¿ona w wyniku specjalnego wniosku skierowanego do niego przez Radê Eu-
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ropejsk¹ z jej w³asnej inicjatywy lub z inicjatywy wysokiego przedstawiciela;
— podejmuje decyzjê wykonuj¹c¹ decyzjê okreœlaj¹c¹ dzia³anie lub stanowisko Unii;
— mianuje specjalnego przedstawiciela zgodnie z artyku³em 33
ustêp 5. (w art. 33 (18), zosta³y skreœlone ustêpy 1–4 — przyp. red.)
G³osowanie nie dochodzi do skutku, je¿eli cz³onek Rady oœwiadcza,
¿e z istotnych wzglêdów polityki krajowej, które musi okreœliæ, zamierza siê sprzeciwiæ przyjêciu decyzji podejmowanej wiêkszoœci¹
kwalifikowan¹. Wysoki przedstawiciel poszukuje, w œcis³ej konsultacji z zainteresowanym Pañstwem Cz³onkowskim, rozwi¹zania odpowiadaj¹cego temu Pañstwu. Je¿eli rozwi¹zanie nie
zostanie znalezione, Rada, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, mo¿e wnieœæ o przed³o¿enie tej sprawy Radzie Europejskiej w celu przyjêcia jednomyœlnie decyzji.
3. Rada Europejska mo¿e jednomyœlnie przyj¹æ decyzjê, która przewiduje, ¿e Rada stanowi wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹
w przypadkach innych ni¿ te, o których mowa w ustêpie 2.
4. Ustêpów 2 i 3 nie stosuje siê do decyzji maj¹cych wp³yw na
kwestie wojskowe lub polityczno-obronne.
5. W kwestiach proceduralnych Rada stanowi wiêkszoœci¹ g³osów
swoich cz³onków.
Artyku³ 32 (16)
Pañstwa Cz³onkowskie w ramach Rady Europejskiej i Rady
uzgadniaj¹ wszelkie kwestie polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa,
stanowi¹ce przedmiot ogólnego zainteresowania, w celu okreœlenia wspólnego podejœcia. Przed podjêciem jakichkolwiek
dzia³añ na arenie miêdzynarodowej lub zaci¹gniêciem wszelkich zobowi¹zañ, które mog³yby wp³yn¹æ na interesy Unii,
ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie konsultuje siê z pozosta³ymi
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w ramach Rady Europejskiej lub Rady. Pañstwa Cz³onkowskie zapewniaj¹, poprzez zbie¿ne dzia³ania, mo¿liwoœæ realizacji przez Uniê jej interesów i wartoœci na arenie miêdzynarodowej. Pañstwa Cz³onkowskie s¹ wzglêdem siebie
solidarne.
Je¿eli Rada Europejska lub Rada okreœli³y wspólne podejœcie Unii w rozumieniu akapitu pierwszego, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa i ministrowie spraw zagranicznych Pañstw Cz³onkowskich koordynuj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ w Radzie.
Misje dyplomatyczne Pañstw Cz³onkowskich i delegatury
Unii w pañstwach trzecich i przy organizacjach miêdzynarodowych wspó³pracuj¹ ze sob¹ i przyczyniaj¹ siê do formu³owania i wprowadzania w ¿ycie wspólnego podejœcia.
Artyku³ 17 otrzyma³ oznaczenie art. 42.

Artyku³ 33 (18)
Rada mo¿e, na wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, mianowaæ
specjalnego przedstawiciela, któremu powierza siê mandat w odniesieniu do poszczególnych spraw politycznych. Specjalny przedstawiciel w sprawowaniu swojego mandatu podlega wysokiemu przedstawicielowi.
Artyku³ 34 (19)
1. Pañstwa Cz³onkowskie koordynuj¹ swe dzia³ania w organizacjach miêdzynarodowych i podczas konferencji miêdzynarodowych,
podtrzymuj¹c na tym forum stanowiska Unii. Organizacjê tej
koordynacji zapewnia wysoki przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa.
Je¿eli w organizacjach miêdzynarodowych lub podczas konferencji miêdzynarodowych nie s¹ reprezentowane wszystkie Pañstwa
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Cz³onkowskie, uczestnicz¹ce Pañstwa Cz³onkowskie podtrzymuj¹
stanowiska Unii.
2. Zgodnie z artyku³em 24 ustêp 3, Pañstwa Cz³onkowskie reprezentowane w organizacjach miêdzynarodowych lub podczas konferencji miêdzynarodowych, w których nie uczestnicz¹ wszystkie
Pañstwa Cz³onkowskie, informuj¹ te ostatnie, jak równie¿ wysokiego przedstawiciela, o wszelkich sprawach bêd¹cych przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Pañstwa Cz³onkowskie, które s¹ tak¿e cz³onkami Rady Bezpieczeñstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, bêd¹ dzia³aæ zgodnie i wyczerpuj¹co informowaæ pozosta³e Pañstwa Cz³onkowskie,
jak równie¿ wysokiego przedstawiciela. Pañstwa Cz³onkowskie, które s¹ cz³onkami Rady Bezpieczeñstwa, przy wykonywaniu swoich funkcji bêd¹ broniæ stanowisk i interesów Unii, bez
uszczerbku dla ich zobowi¹zañ wynikaj¹cych z postanowieñ Karty
Narodów Zjednoczonych.
Je¿eli Unia okreœli³a stanowisko w kwestii wpisanej do porz¹dku obrad Rady Bezpieczeñstwa Organizacji Narodów
Zjednoczonych, Pañstwa Cz³onkowskie, które w niej zasiadaj¹, wnosz¹ o zaproszenie wysokiego przedstawiciela do
przedstawienia stanowiska Unii.
Artyku³ 35 (20)
Misje dyplomatyczne i konsularne Pañstw Cz³onkowskich oraz
delegatury Unii w pañstwach trzecich i na konferencjach miêdzynarodowych, a tak¿e ich przedstawicielstwa w organizacjach miêdzynarodowych wspó³pracuj¹ ze sob¹, tak aby zapewniæ poszanowanie i wykonanie decyzji okreœlaj¹cych stanowiska i dzia³ania Unii przyjêtych na mocy niniejszego rozdzia³u.
Umacniaj¹ one wspó³pracê, wymieniaj¹c informacje i dokonuj¹c wspólnych ocen.
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Przyczyniaj¹ siê one do wprowadzania w ¿ycie prawa obywateli Unii do ochrony na terytorium pañstw trzecich, o którym mowa w artykule 20 ustêp 2 litera c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak równie¿ œrodków przyjêtych
w zastosowaniu artyku³u 23 tego Traktatu.
Artyku³ 36 (21)
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa regularnie konsultuje siê z Parlamentem Europejskim w zakresie g³ównych aspektów i podstawowych opcji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa
oraz wspólnej polityki bezpieczeñstwa i obrony, oraz informuje Parlament Europejski o rozwoju tych polityk. Czuwa
on nad tym, aby pogl¹dy Parlamentu Europejskiego zosta³y
nale¿ycie uwzglêdnione. Specjalni przedstawiciele mog¹
uczestniczyæ w informowaniu Parlamentu Europejskiego.
Parlament Europejski mo¿e kierowaæ do Rady i do wysokiego
przedstawiciela pytania lub formu³owaæ pod ich adresem zalecenia. Dwa razy w roku przeprowadza on debatê o postêpach w realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa w tym
wspólnej polityki bezpieczeñstwa i obrony.
Artyku³ 22 otrzyma³ oznaczenie 30.
Artyku³ 23 otrzyma³ oznaczenie 31.

Artyku³ 37 (24)
Unia mo¿e zawieraæ umowy z jednym lub z wiêksz¹ liczb¹
pañstw lub z organizacjami miêdzynarodowymi w dziedzinach objêtych niniejszym rozdzia³em.
Artyku³ 38 (25)
Bez uszczerbku dla postanowieñ artyku³u 240 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Komitet Polityczny i Bezpieczeñstwa
obserwuje sytuacjê miêdzynarodow¹ w dziedzinach objêtych wspóln¹
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polityk¹ zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa oraz przyczynia siê do okreœlania
polityk, wydaj¹c opinie dla Rady na jej ¿¹danie, na ¿¹danie wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa lub z inicjatywy w³asnej. Czuwa on równie¿ nad wprowadzaniem w ¿ycie uzgodnionych polityk, bez uszczerbku dla
uprawnieñ wysokiego przedstawiciela.
W zakresie objêtym niniejszym rozdzia³em Komitet Polityczny i Bezpieczeñstwa sprawuje, pod kierunkiem Rady
i wysokiego przedstawiciela, kontrolê polityczn¹ i kierownictwo strategiczne nad operacjami zarz¹dzania kryzysowego, o których mowa w artykule 43.
Rada mo¿e upowa¿niæ Komitet do podjêcia, w celu i na czas trwania
operacji zarz¹dzania kryzysami, okreœlonych przez Radê decyzji dotycz¹cych kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad operacj¹.
Artyku³ 39
Zgodnie z artyku³em 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej i na zasadzie odstêpstwa od jego ustêpu 2, Rada
przyjmuje decyzjê okreœlaj¹c¹ zasady dotycz¹ce ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Pañstwa Cz³onkowskie w wykonywaniu dzia³añ
wchodz¹cych w zakres zastosowania niniejszego rozdzia³u
oraz zasady dotycz¹ce swobodnego przep³ywu takich danych. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezale¿nych organów.
Artyku³ 40 (zastêpuje artyku³ 47)
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa
nie narusza stosowania procedur oraz odpowiedniego zakresu uprawnieñ instytucji przewidzianych w Traktatach do
wykonywania kompetencji Unii, o których mowa w artyku³ach 3–6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Realizacja polityk, o których mowa w tych artyku³ach, nie
narusza tak¿e stosowania procedur oraz odpowiedniego zakresu uprawnieñ instytucji przewidzianych w Traktatach do
wykonywania kompetencji Unii na podstawie niniejszego
rozdzia³u.
Artyku³y 26 i 27 — uchylone
Artyku³y 27a–27e — zast¹pione art. 20; a tak¿e zast¹pione art. 326–334 TFUE

Artyku³ 41 (28)
1. Wydatki administracyjne ponoszone przez instytucje w zwi¹zku z wykonywaniem niniejszego rozdzia³u s¹ pokrywane z bud¿etu Unii.
2. Wydatki operacyjne ponoszone w zwi¹zku z wykonywaniem
niniejszego rozdzia³u s¹ równie¿ pokrywane z bud¿etu Unii,
z wyj¹tkiem wydatków przypadaj¹cych na operacje maj¹ce wp³yw
na kwestie wojskowe i polityczno-obronne oraz przypadków, gdy
Rada, stanowi¹c jednomyœlnie, postanowi inaczej.
Jeœli wydatki nie s¹ pokrywane z bud¿etu Unii, ponosz¹ je Pañstwa Cz³onkowskie wed³ug kryterium produktu krajowego brutto,
chyba ¿e Rada, stanowi¹c jednomyœlnie, postanowi inaczej. Pañstwa Cz³onkowskie, których przedstawiciele w Radzie z³o¿yli formalne oœwiadczenie na podstawie artyku³u 31 ustêp 1 drugi akapit,
nie s¹ zobowi¹zane do wnoszenia wk³adu w finansowanie operacji
maj¹cych wp³yw na kwestie wojskowe lub polityczno-obronne.
3. Rada przyjmuje decyzjê ustanawiaj¹c¹ szczególne procedury w celu zagwarantowania szybkiego dostêpu do œrodków bud¿etowych Unii przeznaczonych na natychmiastowe finansowanie inicjatyw w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, a zw³aszcza dzia³añ przygotowawczych do misji, o których mowa w artykule 42 ustêp 1
i w artykule 43. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem
Europejskim.
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Dzia³ania przygotowawcze do misji, o których mowa w artykule 42 ustêp 1 i w artykule 43, które nie obci¹¿aj¹ bud¿etu
Unii, s¹ finansowane z funduszu pocz¹tkowego utworzonego ze sk³adek Pañstw Cz³onkowskich.
Rada, na wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, przyjmuje wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ decyzje ustanawiaj¹ce:
a) warunki tworzenia i finansowania funduszu pocz¹tkowego, w szczególnoœci wysokoœæ œrodków przekazywanych funduszowi;
b) warunki zarz¹dzania funduszem pocz¹tkowym;
c) warunki kontroli finansowej.
Je¿eli misja zaplanowana zgodnie z artyku³em 42 ustêp 1
i z artyku³em 43 nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu Unii,
Rada upowa¿nia wysokiego przedstawiciela do wykorzystania tego funduszu. Wysoki przedstawiciel sk³ada Radzie sprawozdanie z wykonania tego upowa¿nienia.
SEKCJA 2
Postanowienia dotycz¹ce wspólnej polityki bezpieczeñstwa i obrony

Artyku³ 42 (otrzyma³ brzmienie art. 17)
1. Wspólna polityka bezpieczeñstwa i obrony stanowi integraln¹ czêœæ wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa. Zapewnia Unii zdolnoœæ operacyjn¹ opart¹ na œrodkach cywilnych
i wojskowych. Unia mo¿e z nich korzystaæ w przeprowadzanych poza Uni¹ misjach utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania miêdzynarodowego bezpieczeñstwa,
zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych. Zadania
te s¹ wykonywane w oparciu o zdolnoœci, jakie zapewniaj¹ Pañstwa Cz³onkowskie.
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2. Wspólna polityka bezpieczeñstwa i obrony obejmuje stopniowe okreœlanie wspólnej polityki obronnej Unii. Doprowadzi ona do stworzenia wspólnej obrony, je¿eli Rada Europejska, stanowi¹c jednomyœlnie, tak zadecyduje. W takim
przypadku Rada Europejska zaleca Pañstwom Cz³onkowskim przyjêcie stosownej decyzji zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.
Polityka Unii, w rozumieniu niniejszej sekcji, nie uchybia specyficznemu charakterowi polityki bezpieczeñstwa i obronnej niektórych Pañstw Cz³onkowskich. Szanuje ona wynikaj¹ce z Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego zobowi¹zania Pañstw Cz³onkowskich,
które uwa¿aj¹, ¿e ich wspólna obrona jest wykonywana w ramach
Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego (NATO) oraz jest zgodna z przyjêt¹ w tych ramach wspóln¹ polityk¹ bezpieczeñstwa
i obronn¹.
3. Pañstwa Cz³onkowskie, w celu realizacji wspólnej polityki bezpieczeñstwa i obrony, oddaj¹ do dyspozycji Unii
swoje zdolnoœci cywilne i wojskowe, aby przyczyniæ siê do
osi¹gniêcia celów okreœlonych przez Radê. Pañstwa Cz³onkowskie wspólnie powo³uj¹ce si³y wielonarodowe mog¹ równie¿ przekazaæ je do dyspozycji wspólnej polityki bezpieczeñstwa i obrony.
Pañstwa Cz³onkowskie zobowi¹zuj¹ siê do stopniowej poprawy swoich zdolnoœci wojskowych. Agencja do spraw Rozwoju Zdolnoœci Obronnych, Badañ, Zakupów i Uzbrojenia
(zwana dalej „Europejsk¹ Agencj¹ Obrony”) okreœla wymogi operacyjne, wspiera œrodki ich realizacji, przyczynia siê
do okreœlania i, w stosownych przypadkach, wprowadzania
w ¿ycie wszelkich u¿ytecznych œrodków wzmacniaj¹cych
bazê przemys³ow¹ i technologiczn¹ sektora obrony, bierze
udzia³ w okreœlaniu europejskiej polityki w zakresie zdolno-
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œci i uzbrojenia oraz wspomaga Radê w ocenie poprawy zdolnoœci wojskowych.
4. Decyzje dotycz¹ce wspólnej polityki bezpieczeñstwa
i obrony, w tym decyzje w sprawie podjêcia misji, o których
mowa w niniejszym artykule, s¹ przyjmowane przez Radê
stanowi¹c¹ jednomyœlnie na wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa
lub z inicjatywy Pañstwa Cz³onkowskiego. Wysoki przedstawiciel mo¿e zaproponowaæ, w stosownych przypadkach
wspólnie z Komisj¹, u¿ycie zarówno œrodków krajowych, jak
i instrumentów Unii.
5. W celu ochrony wartoœci Unii i s³u¿enia jej interesom Rada
mo¿e powierzyæ wykonanie danej misji, w ramach Unii, grupie Pañstw Cz³onkowskich. Wykonanie takiej misji reguluje
artyku³ 44.
6. Pañstwa Cz³onkowskie, które spe³niaj¹ wy¿sze kryteria
zdolnoœci wojskowej i które zaci¹gnê³y w tej dziedzinie dalej id¹ce zobowi¹zania maj¹c na wzglêdzie najbardziej wymagaj¹ce misje, ustanawiaj¹ sta³¹ wspó³pracê strukturaln¹
w ramach Unii. Wspó³pracê tê reguluje artyku³ 46. Nie narusza ona postanowieñ artyku³u 43.
7. W przypadku gdy jakiekolwiek Pañstwo Cz³onkowskie
stanie siê ofiar¹ zbrojnej agresji na jego terytorium, pozosta³e Pañstwa Cz³onkowskie maj¹ w stosunku do niego obowi¹zek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu
wszelkich dostêpnych im œrodków, zgodnie z artyku³em 51
Karty Narodów Zjednoczonych. Nie ma to wp³ywu na szczególny charakter polityki bezpieczeñstwa i obrony niektórych
Pañstw Cz³onkowskich.
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Zobowi¹zania i wspó³praca w tej dziedzinie pozostaj¹
zgodne ze zobowi¹zaniami zaci¹gniêtymi w ramach Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego, która dla pañstw
bêd¹cych jej cz³onkami pozostaje podstaw¹ ich zbiorowej
obrony i forum dla jej wykonywania.
Artyku³ 43
1. Misje, o których mowa w artykule 42 ustêp 1, przy prowadzeniu których Unia mo¿e u¿yæ œrodków cywilnych i wojskowych, obejmuj¹ wspólne dzia³ania rozbrojeniowe, misje
humanitarne i ratunkowe, misje wojskowego doradztwa
i wsparcia, misje zapobiegania konfliktom i utrzymywania
pokoju, misje zbrojne s³u¿¹ce zarz¹dzaniu kryzysowemu,
w tym misje przywracania pokoju i operacje stabilizacji sytuacji po zakoñczeniu konfliktów. Wszystkie te misje mog¹
przyczyniaæ siê do walki z terroryzmem, w tym poprzez
wspieranie pañstw trzecich w zwalczaniu terroryzmu na ich
terytoriach.
2. Rada przyjmuje decyzje dotycz¹ce misji, o których mowa
w ustêpie 1, okreœlaj¹c ich cel i zakres, jak równie¿ ogólne
warunki ich przeprowadzania. Wysoki przedstawiciel Unii
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, pod kierunkiem Rady oraz w œcis³ym i sta³ym porozumieniu z Komitetem Politycznym i Bezpieczeñstwa, czuwa nad koordynacj¹ cywilnych i wojskowych aspektów tych misji.
Artyku³ 44
1. W ramach decyzji przyjmowanych zgodnie z artyku³em 43,
Rada mo¿e powierzyæ przeprowadzenie misji grupie Pañstw
Cz³onkowskich, które wyra¿¹ tak¹ wolê i które dysponuj¹ zdolnoœciami wymaganymi dla tej misji. Te Pañstwa Cz³onkowskie,
wspólnie z wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, uzgadniaj¹ miêdzy sob¹ sposób zarz¹dzania misj¹.
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2. Pañstwa Cz³onkowskie uczestnicz¹ce w misji informuj¹ regularnie Radê o jej przebiegu z w³asnej inicjatywy lub na wniosek innego Pañstwa Cz³onkowskiego. Je¿eli wykonanie misji
spowoduje powstanie istotnych konsekwencji lub je¿eli wymaga zmiany celu, zakresu lub warunków misji okreœlonych w decyzjach, o których mowa w ustêpie 1, uczestnicz¹ce Pañstwa
Cz³onkowskie niezw³ocznie informuj¹ o tym Radê. W takich
przypadkach Rada przyjmuje niezbêdne decyzje.
Artyku³ 45
1. Europejska Agencja Obrony, o której mowa w artykule
42 ustêp 3, podlegaj¹ca Radzie, ma za zadanie:
a) przyczyniaæ siê do okreœlania celów zdolnoœci wojskowych Pañstw Cz³onkowskich i oceny wykonania zobowi¹zañ w zakresie zdolnoœci podjêtych przez Pañstwa
Cz³onkowskie;
b) wspieraæ harmonizacjê wymagañ operacyjnych i ustanowienie skutecznych i spójnych metod dokonywania
zamówieñ;
c) zg³aszaæ wielostronne projekty dla osi¹gniêcia celów zdolnoœci wojskowych oraz zapewniaæ koordynacjê programów realizowanych przez Pañstwa Cz³onkowskie i zarz¹dzanie konkretnymi programami wspó³pracy;
d) wspieraæ badania nad technologiami obronnymi oraz
koordynowaæ i planowaæ wspólne dzia³ania badawcze
i studia nad rozwi¹zaniami technicznymi odpowiadaj¹cymi przysz³ym wymaganiom operacyjnym;
e) przyczyniaæ siê do okreœlania wszelkich u¿ytecznych
œrodków wzmacniaj¹cych bazê przemys³ow¹ i technologiczn¹ sektora obrony oraz zwiêkszaj¹cych efektywnoœæ wydatków wojskowych i, w stosownych przypadkach, wprowadzaæ w ¿ycie te œrodki.
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2. Europejska Agencja Obrony jest otwarta dla wszystkich
Pañstw Cz³onkowskich pragn¹cych uczestniczyæ w jej pracach. Rada, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, przyjmuje decyzjê okreœlaj¹c¹ statut, siedzibê i zasady funkcjonowania Agencji. Decyzja ta uwzglêdnia poziom faktycznego
uczestnictwa w dzia³aniach Agencji. W ramach Agencji tworzy siê specjalne grupy skupiaj¹ce Pañstwa Cz³onkowskie
uczestnicz¹ce we wspólnych projektach. Agencja wykonuje
swoje dzia³ania, w miarê potrzeby, w powi¹zaniu z Komisj¹.
Artyku³ 46
1. Pañstwa Cz³onkowskie pragn¹ce wzi¹æ udzia³ w sta³ej
wspó³pracy strukturalnej, o której mowa w artykule 42 ustêp
6, które spe³niaj¹ kryteria i które przyjê³y zobowi¹zania w zakresie zdolnoœci wojskowych wymienione w Protokole
w sprawie sta³ej wspó³pracy strukturalnej, notyfikuj¹ swój
zamiar Radzie i wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa.
2. W terminie trzech miesiêcy od notyfikacji, o której mowa
w ustêpie 1, Rada przyjmuje decyzjê ustanawiaj¹c¹ sta³¹
wspó³pracê strukturaln¹ i okreœlaj¹c¹ listê uczestnicz¹cych
Pañstw Cz³onkowskich. Rada stanowi wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ po konsultacji z wysokim przedstawicielem.
3. Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie, które na póŸniejszym etapie pragnie wzi¹æ udzia³ w sta³ej wspó³pracy strukturalnej, notyfikuje swój zamiar Radzie i wysokiemu przedstawicielowi.
Rada przyjmuje decyzjê potwierdzaj¹c¹ udzia³ zainteresowanego Pañstwa Cz³onkowskiego, które spe³nia kryteria
i przyjmuje zobowi¹zania, o których mowa w artyku³ach 1
i 2 Protoko³u w sprawie sta³ej wspó³pracy strukturalnej. Rada
stanowi wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ po konsultacji z wyso-
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kim przedstawicielem. W g³osowaniu bior¹ udzia³ tylko
cz³onkowie Rady reprezentuj¹cy uczestnicz¹ce Pañstwa
Cz³onkowskie.
Wiêkszoœæ kwalifikowan¹ okreœla siê zgodnie z artyku³em 238
ustêp 3 litera a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4. Je¿eli uczestnicz¹ce Pañstwo Cz³onkowskie przesta³o
spe³niaæ kryteria lub nie jest w stanie wype³niaæ zobowi¹zañ, o których mowa w artyku³ach 1 i 2 Protoko³u w sprawie
sta³ej wspó³pracy strukturalnej, Rada mo¿e przyj¹æ decyzjê
zawieszaj¹c¹ udzia³ tego Pañstwa.
Rada stanowi wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹. W g³osowaniu
bior¹ udzia³ tylko cz³onkowie Rady reprezentuj¹cy uczestnicz¹ce Pañstwa Cz³onkowskie, z wyj¹tkiem zainteresowanego Pañstwa Cz³onkowskiego.
Wiêkszoœæ kwalifikowan¹ okreœla siê zgodnie z artyku³em 238
ustêp 3 litera a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5. Je¿eli uczestnicz¹ce Pañstwo Cz³onkowskie pragnie wycofaæ siê ze sta³ej wspó³pracy strukturalnej, notyfikuje swoj¹ decyzjê Radzie, która przyjmuje do wiadomoœci, ¿e uczestnictwo
zainteresowanego Pañstwa Cz³onkowskiego zakoñczy³o siê.
6. Decyzje i zalecenia Rady w ramach sta³ej wspó³pracy strukturalnej, inne ni¿ decyzje i zalecenia przewidziane w ustêpach
2–5, s¹ przyjmowane jednomyœlnie. Do celów niniejszego ustêpu jednomyœlnoœæ stanowiona jest jedynie g³osami przedstawicieli uczestnicz¹cych Pañstw Cz³onkowskich.
Artyku³y 29 do 39
Artyku³y tytu³u VI dotycz¹ce wspó³pracy s¹dowej w sprawach karnych i wspó³pracy
policyjnej zast¹pione postanowieniami czêœci trzeciej tytu³ IV rozdzia³y 1, 4 i 5 TFUE.
Artyku³ 29 zast¹piony art. 67 TFUE.
Artyku³ 30 zast¹piony art. 87 i 88 TFUE.
Artyku³ 31 zast¹piony art. 82, 83 i 85 TFUE.
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Artyku³ 32 zast¹piony art. 89 TFUE.
Artyku³ 33 zast¹piony art. 72 TFUE.
Artyku³y 34–35
Zast¹pione postanowieniami czêœci trzeciej tytu³ IV rozdzia³y 1, 4 i 5 TFUE.
Artyku³ 36 zast¹piony artyku³em 71 TFUE.
Artyku³y 37–39
Zast¹pione postanowieniami czêœci trzeciej tytu³ IV rozdzia³y 1, 4 i 5 TFUE.
Artyku³y 40–40b
Zast¹pione art. 10; zast¹pione jednoczeœnie artyku³ami 326–334 TFUE.
Artyku³ 41 i 42
(uchylone)
Artyku³y 43–45
Zast¹pione art. 10; zast¹pione jednoczeœnie artyku³ami 326–334 TFUE.

TYTU£ VI
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Artyku³ 46 — uchylony
Artyku³ 47 zast¹piony artyku³em 40.

Artyku³ 47
Unia ma osobowoœæ prawn¹.
Artyku³ 48 (48)
1. Traktaty mog¹ byæ zmieniane zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ zmiany. Mog¹ byæ te¿ zmieniane zgodnie z uproszczonymi procedurami zmiany.
Zwyk³a procedura zmiany
2. Rz¹d ka¿dego Pañstwa Cz³onkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mog¹ przedk³adaæ Radzie propozycje
zmiany Traktatów. Propozycje te mog¹ mieæ na celu, miêdzy innymi, rozszerzenie lub ograniczenie kompetencji
przyznanych Unii w Traktatach. Propozycje te s¹ przekazywane przez Radê Radzie Europejskiej oraz notyfikowane
parlamentom narodowym.
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3. Je¿eli Rada Europejska, po konsultacji z Parlamentem
Europejskim i Komisj¹, podejmie zwyk³¹ wiêkszoœci¹ decyzjê, w której opowie siê za rozpatrzeniem proponowanych
zmian, przewodnicz¹cy Rady Europejskiej zwo³uje konwent
z³o¿ony z przedstawicieli parlamentów narodowych, szefów
pañstw lub rz¹dów Pañstw Cz³onkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komisji. W przypadku zmian instytucjonalnych
w dziedzinie pieniê¿nej konsultowany jest równie¿ Europejski Bank Centralny. Konwent rozpatruje propozycje zmian
i przyjmuje, w drodze konsensusu, zalecenie dla Konferencji przedstawicieli rz¹dów Pañstw Cz³onkowskich przewidzianej w ustêpie 4.
Rada Europejska mo¿e zwyk³¹ wiêkszoœci¹, po uzyskaniu
zgody Parlamentu Europejskiego, podj¹æ decyzjê o nie zwo³ywaniu konwentu, je¿eli zakres proponowanych zmian nie
uzasadnia jego zwo³ania. W takim przypadku Rada Europejska okreœla mandat Konferencji przedstawicieli rz¹dów
Pañstw Cz³onkowskich.
4. Konferencjê przedstawicieli rz¹dów Pañstw Cz³onkowskich zwo³uje przewodnicz¹cy Rady w celu uchwalenia za
wspólnym porozumieniem zmian, jakie maj¹ zostaæ dokonane w Traktatach.
Zmiany wchodz¹ w ¿ycie po ich ratyfikowaniu przez
wszystkie Pañstwa Cz³onkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.
5. Je¿eli po up³ywie dwóch lat od podpisania traktatu zmieniaj¹cego Traktaty, zosta³ on ratyfikowany przez cztery pi¹te Pañstw Cz³onkowskich i gdy jedno lub wiêcej Pañstw
Cz³onkowskich napotka³o trudnoœci w postêpowaniu ratyfikacyjnym, sprawê kieruje siê do Rady Europejskiej.
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Uproszczone procedury zmiany
6. Rz¹d ka¿dego Pañstwa Cz³onkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mog¹ przedk³adaæ Radzie Europejskiej
propozycje dotycz¹ce zmiany wszystkich lub czêœci postanowieñ czêœci trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotycz¹cych wewnêtrznych polityk i dzia³añ Unii.
Rada Europejska mo¿e przyj¹æ decyzjê zmieniaj¹c¹ wszystkie lub czêœæ postanowieñ czêœci trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rada Europejska stanowi jednomyœlnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisj¹ oraz z Europejskim Bankiem Centralnym w przypadkach zmian instytucjonalnych w dziedzinie pieniê¿nej. Decyzja ta wchodzi w ¿ycie dopiero po jej zatwierdzeniu przez
Pañstwa Cz³onkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.
Decyzja, o której mowa w akapicie drugim, nie mo¿e zwiêkszyæ kompetencji przyznanych Unii w Traktatach.
7. Je¿eli Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
tytu³ V niniejszego Traktatu przewiduje, ¿e Rada stanowi
jednomyœlnie w danej dziedzinie lub w danym przypadku,
Rada Europejska mo¿e przyj¹æ decyzjê upowa¿niaj¹c¹ Radê
do stanowienia wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ w tej dziedzinie
lub w tym przypadku. Niniejszego akapitu nie stosuje siê do
decyzji maj¹cych wp³yw na kwestie wojskowe lub obronne.
Je¿eli Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, ¿e akty prawodawcze przyjmowane s¹ przez Radê
zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, Rada Europejska mo¿e przyj¹æ decyzjê zezwalaj¹c¹ na przyjêcie takich
aktów zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹.
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Wszelkie inicjatywy podejmowane przez Radê Europejsk¹ na
podstawie akapitu pierwszego lub drugiego s¹ przekazywane
parlamentom narodowym. W przypadku gdy parlament narodowy notyfikuje swój sprzeciw w terminie szeœciu miesiêcy od
takiego przekazania, decyzja, o której mowa w akapicie pierwszym lub drugim, nie zostaje przyjêta. W przypadku braku
sprzeciwu Rada Europejska mo¿e przyj¹æ tak¹ decyzjê.
W celu przyjêcia decyzji, o których mowa w akapicie pierwszym lub drugim, Rada Europejska stanowi jednomyœlnie po
uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, wyra¿onej
przez wiêkszoœæ cz³onków wchodz¹cych w jego sk³ad.
Artyku³ 49 (49)
Ka¿de Pañstwo europejskie, które szanuje wartoœci, o których
mowa w artykule 2, i zobowi¹zuje siê je wspieraæ, mo¿e z³o¿yæ wniosek o cz³onkostwo w Unii. O wniosku tym informuje
siê Parlament Europejski i parlamenty narodowe. Pañstwo
ubiegaj¹ce siê o cz³onkostwo kieruje swój wniosek do Rady,
która stanowi jednomyœlnie po zasiêgniêciu opinii Komisji oraz
po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, udzielonej wiêkszoœci¹ g³osów jego cz³onków. Brane s¹ pod uwagê kryteria
kwalifikacji uzgodnione przez Radê Europejsk¹.
Warunki przyjêcia i wynikaj¹ce z tego przyjêcia dostosowania w Traktatach stanowi¹cych podstawê Unii s¹ przedmiotem umowy miêdzy
Pañstwami Cz³onkowskimi a Pañstwem ubiegaj¹cym siê o cz³onkostwo. Umowa ta podlega ratyfikacji przez wszystkie umawiaj¹ce siê
Pañstwa, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.
Artyku³ 50
1. Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie mo¿e, zgodnie ze swoimi
wymogami konstytucyjnymi, podj¹æ decyzjê o wyst¹pieniu
z Unii.
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2. Pañstwo Cz³onkowskie, które podjê³o decyzjê o wyst¹pieniu, notyfikuje swój zamiar Radzie Europejskiej. W œwietle wytycznych Rady Europejskiej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym Pañstwem umowê okreœlaj¹c¹ warunki
jego wyst¹pienia, uwzglêdniaj¹c ramy jego przysz³ych stosunków z Uni¹. Umowê tê negocjuje siê zgodnie z artyku³em 218 ustêp 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jest ona zawierana w imieniu Unii przez Radê, stanowi¹c¹ wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
3. Traktaty przestaj¹ mieæ zastosowanie do tego Pañstwa od
dnia wejœcia w ¿ycie umowy o wyst¹pieniu lub, w przypadku
jej braku, dwa lata po notyfikacji, o której mowa w ustêpie 2,
chyba ¿e Rada Europejska w porozumieniu z danym Pañstwem
Cz³onkowskim podejmie jednomyœlnie decyzjê o przed³u¿eniu tego okresu.
4. Do celów ustêpów 2 i 3 cz³onek Rady Europejskiej i Rady reprezentuj¹cy wystêpuj¹ce Pañstwo Cz³onkowskie nie
bierze udzia³u w obradach ani w podejmowaniu decyzji Rady
Europejskiej i Rady dotycz¹cych tego Pañstwa.
Wiêkszoœæ kwalifikowan¹ okreœla siê zgodnie z artyku³em 238
ustêp 3 litera b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5. Je¿eli Pañstwo, które wyst¹pi³o z Unii, zwraca siê o ponowne przyjêcie, jego wniosek podlega procedurze, o której
mowa w artykule 49.
Artyku³ 51
Protoko³y i za³¹czniki za³¹czone do Traktatów stanowi¹ ich
integraln¹ czêœæ.
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Artyku³ 52
1. Traktaty stosuje siê do Królestwa Belgii, Republiki Bu³garii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej
Niemiec, Republiki Estoñskiej, Irlandii, Republiki Greckiej,
Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki W³oskiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki £otewskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Ksiêstwa Luksemburga, Republiki Wêgierskiej,
Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii,
Republiki S³owenii, Republiki S³owackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó³nocnej.
2. Terytorialny zakres stosowania Traktatów okreœlony jest
szczegó³owo w artykule 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
Artyku³ 50
Uchylony wg za³¹cznika „Tabele ekwiwalencyjne [...]”

Artyku³ 53 (51)
Niniejszy Traktat zawiera siê na czas nieograniczony.
Artyku³ 54 (52)
1. Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiaj¹ce siê Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostan¹ z³o¿one do depozytu Rz¹dowi Republiki W³oskiej.
2. Niniejszy Traktat wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 1993 roku, pod
warunkiem ¿e zostan¹ z³o¿one do depozytu wszystkie dokumenty
ratyfikacyjne lub — w przeciwnym wypadku — wchodzi on w ¿ycie pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po z³o¿eniu ostatniego
dokumentu ratyfikacyjnego.
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Artyku³ 55 (53)
1. Niniejszy Traktat zosta³ sporz¹dzony w jednym oryginalnym
egzemplarzu w jêzykach angielskim, bu³garkim, czeskim, duñskim,
estoñskim, fiñskim, francuskim, greckim, hiszpañskim, irlandzkim,
litewskim, ³otewskim, maltañskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuñskim, s³owackim, s³oweñskim, szwedzkim, wêgierskim i w³oskim, przy czym teksty w ka¿dym z tych jêzyków s¹ na równi autentyczne. Zostaje on z³o¿ony do depozytu
w archiwum Rz¹du Republiki W³oskiej, który przeka¿e uwierzytelniony odpis ka¿demu z rz¹dów pozosta³ych Pañstw-Sygnatariuszy.
2. Niniejszy Traktat mo¿e byæ równie¿ przet³umaczony na
wszystkie inne jêzyki okreœlone przez Pañstwa Cz³onkowskie, które zgodnie z ich porz¹dkiem konstytucyjnym maj¹
status jêzyków urzêdowych na ca³ym ich terytorium lub jego
czêœci. Poœwiadczona kopia takich t³umaczeñ zostaje przekazana przez zainteresowane Pañstwo Cz³onkowskie do archiwów Rady.
W dowód czego ni¿ej wymienieni pe³nomocnicy z³o¿yli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.
Sporz¹dzono w Maastricht, siódmego lutego roku tysi¹c dziewiêæset dziewiêædziesi¹tego drugiego.
(Podpisy pominiêto)
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TRAKTAT

O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ*
JEGO KRÓLEWSKA MOŒÆ KRÓL BELGÓW,
PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ
NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI W£OSKIEJ,
JEJ KRÓLEWSKA WYSOKOŒÆ WIELKA KSIÊ¯NA LUKSEMBURGA,
JEJ KRÓLEWSKA MOŒÆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,

ZDECYDOWANI stworzyæ podstawy coraz œciœlejszego zwi¹zku miêdzy narodami Europy,
ZDECYDOWANI zapewniæ postêp gospodarczy i spo³eczny swych Pañstw poprzez wspólne dzia³anie, usuwaj¹c bariery dziel¹ce Europê,
WYZNACZAJ¥C jako g³ówny cel swoich wysi³ków sta³¹ poprawê warunków
¿ycia i pracy swoich narodów,
UZNAJ¥C, ¿e usuniêcie istniej¹cych przeszkód wymaga zgodnego dzia³ania w celu
zagwarantowania stabilnoœci w rozwoju, równowagi w wymianie handlowej i uczciwoœci w konkurencji,
W TROSCE o wzmocnienie jednoœci swych gospodarek i zapewnienie ich harmonijnego rozwoju, poprzez zmniejszenie ró¿nic istniej¹cych miêdzy poszczególnymi regionami oraz opóŸnienia regionów mniej uprzywilejowanych,
PRAGN¥C przyczyniæ siê, przez wspóln¹ politykê handlow¹, do stopniowego
usuwania ograniczeñ w handlu miêdzynarodowym,
ZAMIERZAJ¥C potwierdziæ solidarnoœæ, która ³¹czy Europê z krajami zamorskimi, oraz pragn¹c zapewniæ ich pomyœlny rozwój zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych,
ZDECYDOWANI zachowaæ i umocniæ pokój i wolnoœæ przez po³¹czenie swych
zasobów, oraz wzywaj¹c inne narody Europy, które podzielaj¹ ich idea³y, do po³¹czenia siê w wysi³kach,
ZDECYDOWANI popieraæ rozwój mo¿liwie najwy¿szego poziomu wiedzy swych
narodów przez szeroki dostêp do edukacji oraz sta³e uaktualnianie wiedzy,
POWO£ALI jako swych pe³nomocników:
(tu nastêpuj¹ nazwiska pe³nomocników)
*

Objaœnienia redakcyjne dotycz¹ce zasad stosowania pisma pogrubionego oraz liczb
w nawiasach zamieszczono na str. 11.
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KTÓRZY, po wymianie swych pe³nomocnictw uznanych za nale¿yte i sporz¹dzone we w³aœciwej formie, uzgodnili, co nastêpuje:

Czêœæ pierwsza

ZASADY
Artyku³ 1 (uchylony)

Artyku³ 1
1. Niniejszy Traktat organizuje funkcjonowanie Unii i okreœla dziedziny, granice i warunki wykonywania jej kompetencji.
2. Niniejszy Traktat oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej s¹ traktatami stanowi¹cymi podstawê Unii. Oba
Traktaty, maj¹ce tak¹ sam¹ moc prawn¹, okreœlane s¹ mianem „Traktatów”.
Artyku³ 2 — zast¹piony art. 3 TUE

Tytu³ I
KATEGORIE I DZIEDZINY KOMPETENCJI UNII
Artyku³ 2
1. Je¿eli Traktaty przyznaj¹ Unii wy³¹czn¹ kompetencjê
w okreœlonej dziedzinie, jedynie Unia mo¿e stanowiæ prawo
oraz przyjmowaæ akty prawnie wi¹¿¹ce, natomiast Pañstwa
Cz³onkowskie mog¹ to czyniæ wy³¹cznie z upowa¿nienia
Unii lub w celu wykonania aktów Unii.
2. Je¿eli Traktaty przyznaj¹ Unii w okreœlonej dziedzinie kompetencjê dzielon¹ z Pañstwami Cz³onkowskimi, Unia i Pañstwa
Cz³onkowskie mog¹ stanowiæ prawo i przyjmowaæ akty prawnie wi¹¿¹ce w tej dziedzinie. Pañstwa Cz³onkowskie wykonuj¹
swoj¹ kompetencjê w zakresie, w jakim Unia nie wykona³a swojej kompetencji. Pañstwa Cz³onkowskie ponownie wykonuj¹

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

swoj¹ kompetencjê w zakresie, w jakim Unia postanowi³a zaprzestaæ wykonywania swojej kompetencji.
3. Pañstwa Cz³onkowskie koordynuj¹ swoje polityki gospodarcze i zatrudnienia na zasadach przewidzianych w niniejszym Traktacie, do których okreœlenia Unia ma kompetencjê.
4. Zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej
Unia ma kompetencjê w zakresie okreœlania i realizowania
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, w tym stopniowego okreœlania wspólnej polityki obronnej.
5. W niektórych dziedzinach i na warunkach przewidzianych w Traktatach, Unia ma kompetencjê w zakresie prowadzenia dzia³añ w celu wspierania, koordynowania lub uzupe³niania dzia³añ Pañstw Cz³onkowskich, nie zastêpuj¹c jednak ich kompetencji w tych dziedzinach.
Prawnie wi¹¿¹ce akty Unii przyjête na podstawie postanowieñ Traktatów odnosz¹cych siê do tych dziedzin nie mog¹
prowadziæ do harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich.
6. Zakres i warunki wykonywania kompetencji Unii okreœlaj¹
postanowienia Traktatów odnosz¹ce siê do ka¿dej dziedziny.
Artyku³ 3
1. Unia ma wy³¹czne kompetencje w nastêpuj¹cych dziedzinach:
a) unia celna;
b) ustanawianie regu³ konkurencji niezbêdnych do funkcjonowania rynku wewnêtrznego;
c) polityka pieniê¿na w odniesieniu do Pañstw Cz³onkowskich, których walut¹ jest euro;
d) zachowanie morskich zasobów biologicznych w ramach wspólnej polityki rybo³ówstwa;
e) wspólna polityka handlowa.
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2. Unia ma tak¿e wy³¹czn¹ kompetencjê do zawierania
umów miêdzynarodowych, je¿eli ich zawarcie zosta³o przewidziane w akcie prawodawczym Unii lub jest niezbêdne do
umo¿liwienia Unii wykonywania jej wewnêtrznych kompetencji lub w zakresie, w jakim ich zawarcie mo¿e wp³ywaæ
na wspólne zasady lub zmieniaæ ich zakres.
Artyku³ 4
1. Unia dzieli kompetencje z Pañstwami Cz³onkowskimi,
je¿eli Traktaty przyznaj¹ jej kompetencje, które nie dotycz¹
dziedzin okreœlonych w artyku³ach 3 i 6.
2. Kompetencje dzielone miêdzy Uni¹ a Pañstwami Cz³onkowskimi stosuj¹ siê do nastêpuj¹cych g³ównych dziedzin:
a) rynek wewnêtrzny;
b) polityka spo³eczna w odniesieniu do aspektów okreœlonych w niniejszym Traktacie;
c) spójnoœæ gospodarcza, spo³eczna i terytorialna;
d) rolnictwo i rybo³ówstwo, z wy³¹czeniem zachowania
morskich zasobów biologicznych;
e) œrodowisko naturalne;
f) ochrona konsumentów;
g) transport;
h) sieci transeuropejskie;
i) energia;
j) przestrzeñ wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci;
k) wspólne problemy bezpieczeñstwa w zakresie zdrowia
publicznego w odniesieniu do aspektów okreœlonych
w niniejszym Traktacie.
3. W dziedzinach badañ, rozwoju technologicznego i przestrzeni kosmicznej Unia ma kompetencje do prowadzenia
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dzia³añ, w szczególnoœci do okreœlania i realizacji programów, jednak¿e wykonywanie tych kompetencji nie mo¿e doprowadziæ do uniemo¿liwienia Pañstwom Cz³onkowskim
wykonywania ich kompetencji.
4. W dziedzinach wspó³pracy na rzecz rozwoju i pomocy
humanitarnej Unia ma kompetencje do prowadzenia dzia³añ i wspólnej polityki, jednak¿e wykonywanie tych kompetencji nie mo¿e doprowadziæ do uniemo¿liwienia Pañstwom
Cz³onkowskim wykonywania ich kompetencji.
Artyku³ 5
1. Pañstwa Cz³onkowskie koordynuj¹ swoje polityki gospodarcze w ramach Unii. W tym celu Rada przyjmuje œrodki,
w szczególnoœci ogólne kierunki tych polityk.
Do Pañstw Cz³onkowskich, których walut¹ jest euro, stosuje siê postanowienia szczególne.
2. Unia podejmuje œrodki w celu zapewnienia koordynacji
polityk zatrudnienia Pañstw Cz³onkowskich, w szczególnoœci okreœlaj¹c wytyczne dla tych polityk.
3. Unia mo¿e podejmowaæ inicjatywy w celu zapewnienia
koordynacji polityk spo³ecznych Pañstw Cz³onkowskich.
Artyku³ 6
Unia ma kompetencje do prowadzenia dzia³añ maj¹cych
na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupe³nianie dzia³añ Pañstw Cz³onkowskich. Do dziedzin takich dzia³añ o wymiarze europejskim nale¿¹:
a) ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego;
b) przemys³;
c) kultura;
d) turystyka;
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e) edukacja, kszta³cenie zawodowe, m³odzie¿ i sport;
f) ochrona ludnoœci;
g) wspó³praca administracyjna.
Tytu³ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artyku³ 7
Unia zapewnia spójnoœæ swoich poszczególnych polityk
i dzia³añ, uwzglêdniaj¹c wszystkie swoje cele i zgodnie z zasad¹ przyznania kompetencji.
Artyku³ 3 ust. 1 — zast¹piony artyku³ami 3–6 TUE

Artyku³ 8 (3 ust. 2)
We wszystkich swoich dzia³aniach Unia zmierza do zniesienia
nierównoœci oraz wspierania równoœci mê¿czyzn i kobiet.
Artyku³ 4 — otrzyma³ oznaczenie 119
Artyku³ 5 — zast¹piony artyku³em 5 TUE

Artyku³ 9
Przy okreœlaniu i realizacji swoich polityk i dzia³añ Unia
bierze pod uwagê wymogi zwi¹zane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej
ochrony socjalnej, zwalczaniem wy³¹czenia spo³ecznego,
a tak¿e z wysokim poziomem kszta³cenia, szkolenia oraz
ochrony zdrowia ludzkiego.
Artyku³ 10
Przy okreœlaniu i realizacji swoich polityk i dzia³añ Unia
d¹¿y do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze wzglêdu na
p³eæ, rasê lub pochodzenie etniczne, religiê lub œwiatopogl¹d, niepe³nosprawnoœæ, wiek lub orientacjê seksualn¹.
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Artyku³ 11 (6)
Przy ustalaniu i realizacji polityk i dzia³añ Unii, w szczególnoœci
w celu wspierania sta³ego rozwoju, musz¹ byæ brane pod uwagê wymogi ochrony œrodowiska naturalnego.
Artyku³ 12 (dawny ust. 2 art. 153)
Wymogi ochrony konsumentów s¹ uwzglêdniane przy okreœlaniu
i urzeczywistnianiu innych polityk i dzia³añ Unii.
Artyku³ 13
(otrzyma³ brzmienie postanowienia Protoko³u w sprawie dobrobytu zwierz¹t)

Przy formu³owaniu i wykonywaniu polityki rolnej, rybo³ówstwa i transportu Unii oraz jej polityk dotycz¹cych rynku wewnêtrznego, badañ i rozwoju technologicznego oraz przestrzeni kosmicznej, Unia i Pañstwa Cz³onkowskie w pe³ni
uwzglêdniaj¹ wymagania w zakresie dobrobytu zwierz¹t jako istot
zdolnych do odczuwania, przy równoczesnym przestrzeganiu
przepisów prawnych i administracyjnych oraz zwyczajów Pañstw
Cz³onkowskich zwi¹zanych w szczególnoœci z obyczajami religijnymi, tradycjami kulturowymi i dziedzictwem regionalnym.
Artyku³y 7 do 10
Uchylone — art. 7 zast¹piony art. 13 TUE; art. 8 zast¹piony art. 13 TUE oraz art.
282; art. 10 zast¹piony art. 4 TUE.
Artyku³ 11 i 11a
Zast¹pione artyku³em 20 TUE i art. 326–334 TFUE
Artyku³ 12 (otrzyma³ oznaczenie 18)
Artyku³ 13 (otrzyma³ oznaczenie 19)
Artyku³ 14 (otrzyma³ oznaczenie 26)
Artyku³ 15 (otrzyma³ oznaczenie 27)

Artyku³ 14 (16)
Bez uszczerbku dla artyku³u 4 Traktatu o Unii Europejskiej
i artyku³ów 93, 106 i 107 niniejszego Traktatu oraz zwa¿ywszy
na miejsce, jakie us³ugi œwiadczone w ogólnym interesie gospodarczym zajmuj¹ wœród wspólnych wartoœci Unii, jak równie¿ ich zna-
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czenie we wspieraniu jej spójnoœci spo³ecznej i terytorialnej, Unia
i Pañstwa Cz³onkowskie, ka¿de w granicach swych kompetencji
i w granicach stosowania Traktatów, zapewniaj¹, aby te us³ugi funkcjonowa³y na podstawie zasad i na warunkach, w szczególnoœci
gospodarczych i finansowych, które pozwol¹ im wype³niaæ
ich zadania.
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, ustanawiaj¹ te zasady i okreœlaj¹ te warunki, bez uszczerbku dla
kompetencji, które Pañstwa Cz³onkowskie maj¹, w poszanowaniu Traktatów, do œwiadczenia, zlecania i finansowania takich us³ug.
Artyku³ 15 (w brzmieniu dawnego art. 255)
Traktat z Lizbony w art. 2 (A Zmiany horyzontalne) pkt 6 ustala: „artyku³ 255 ustêp 3
otrzymuje oznaczenie artyku³ 15(16a) ustêp 3 akapit trzeci”, natomiast pkt 28 ustala:
„dodaje siê artyku³ 15(16a), który otrzymuje brzmienie artyku³u 255”

1. W celu wspierania dobrych rz¹dów i zapewnienia uczestnictwa spo³eczeñstwa obywatelskiego, instytucje, organy
i jednostki organizacyjne Unii dzia³aj¹ z jak najwiêkszym poszanowaniem zasady otwartoœci.
2. Obrady Parlamentu Europejskiego oraz Rady obraduj¹cej
i g³osuj¹cej nad projektem aktu prawodawczego s¹ jawne.
3. Ka¿dy obywatel Unii i ka¿da osoba fizyczna lub prawna maj¹ca
miejsce zamieszkania lub siedzibê statutow¹ w Pañstwie Cz³onkowskim ma prawo dostêpu do dokumentów instytucji, organów
i jednostek organizacyjnych Unii, niezale¿nie od ich formy,
z zastrze¿eniem zasad i warunków okreœlonych zgodnie z niniejszym ustêpem.
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Zasady ogólne i ograniczenia, które z uwagi na interes publiczny
lub prywatny reguluj¹ korzystanie z tego prawa dostêpu do dokumentów, s¹ okreœlane w drodze rozporz¹dzeñ przez Parlament
Europejski i Radê, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹
prawodawcz¹.
Ka¿da instytucja, organ lub jednostka organizacyjna zapewnia przejrzystoœæ swoich prac i opracowuje w swoim regulaminie wewnêtrznym przepisy szczególne dotycz¹ce dostêpu do jej
dokumentów, zgodnie z rozporz¹dzeniami, o których mowa
w akapicie drugim.
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, Europejski Bank
Centralny i Europejski Bank Inwestycyjny podlegaj¹ niniejszemu ustêpowi jedynie w wykonywaniu swoich funkcji administracyjnych.
Parlament Europejski i Rada zapewniaj¹ publikacjê dokumentów dotycz¹cych procedur prawodawczych na warunkach przewidzianych w rozporz¹dzeniu, o którym mowa
w akapicie drugim.
Artyku³ 16 (zastêpuje art. 286)
1. Ka¿da osoba ma prawo do ochrony danych osobowych
jej dotycz¹cych.
2. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, okreœlaj¹ zasady dotycz¹ce ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez Pañstwa Cz³onkowskie w wykonywaniu
dzia³añ wchodz¹cych w zakres zastosowania prawa Unii,
a tak¿e zasady dotycz¹ce swobodnego przep³ywu takich danych. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezale¿nych organów.
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Zasady przyjête na podstawie niniejszego artyku³u pozostaj¹ bez uszczerbku dla zasad szczególnych przewidzianych
w artykule 39 Traktatu o Unii Europejskiej.
Artyku³ 17
1. Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego koœcio³om i stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym
w Pañstwach Cz³onkowskich i nie narusza tego statusu.
2. Unia szanuje równie¿ status organizacji œwiatopogl¹dowych
i niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego.
3. Uznaj¹c to¿samoœæ i szczególny wk³ad tych koœcio³ów
i organizacji, Unia prowadzi z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog.
Czêœæ druga

NIEDYSKRYMINACJA I OBYWATELSTWO UNII
Artyku³ 18 (w brzmieniu dawnego art. 12)
W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla postanowieñ szczególnych, które one przewiduj¹, zakazana jest wszelka
dyskryminacja ze wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹.
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹, mo¿e przyj¹æ wszelkie przepisy w celu
zakazania takiej dyskryminacji.
Artyku³ 19 (w brzmieniu dawnego art. 13)
1. Bez uszczerbku dla innych postanowieñ Traktatów i w granicach
kompetencji, które Traktaty powierzaj¹ Unii, Rada, stanowi¹c jednomyœlnie zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po
uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, mo¿e podj¹æ œrodki
niezbêdne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze wzglêdu na
p³eæ, rasê lub pochodzenie etniczne, religiê lub œwiatopogl¹d, niepe³nosprawnoœæ, wiek lub orientacjê seksualn¹.
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2. Na zasadzie odstêpstwa od ustêpu 1, dla wsparcia dzia³ania
podjêtego przez Pañstwa Cz³onkowskie w celu przyczyniania
siê do osi¹gniêcia celów okreœlonych w ustêpie 1, Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, mog¹ przyj¹æ podstawowe zasady dotycz¹ce unijnych œrodków zachêcaj¹cych, z wy³¹czeniem harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich.
Artyku³ 20 (17)
1. Ustanawia siê obywatelstwo Unii. Obywatelem Unii jest ka¿da
osoba maj¹ca przynale¿noœæ Pañstwa Cz³onkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego, nie zastêpuj¹c go jednak.
2. Obywatele Unii korzystaj¹ z praw i podlegaj¹ obowi¹zkom
przewidzianym w Traktatach. Maj¹ miêdzy innymi prawo do:
a) swobodnego przemieszczania siê i przebywania na terytorium Pañstw Cz³onkowskich;
b) g³osowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego oraz w wyborach lokalnych w Pañstwie
Cz³onkowskim, w którym maj¹ miejsce zamieszkania, na
takich samych warunkach jak obywatele tego Pañstwa;
c) korzystania na terytorium pañstwa trzeciego, w którym Pañstwo Cz³onkowskie, którego s¹ obywatelami,
nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej ka¿dego z pozosta³ych Pañstw
Cz³onkowskich, na takich samych warunkach jak obywatele tego Pañstwa;
d) kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego, odwo³ywania siê do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zwracania siê do instytucji i organów doradczych Unii w jednym z jêzyków Traktatów oraz otrzymywania odpowiedzi w tym samym jêzyku.
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Prawa te s¹ wykonywane na warunkach i w granicach okreœlonych przez Traktaty i œrodki przyjête w ich zastosowaniu.
Artyku³ 21 (18)
1. Ka¿dy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania siê i przebywania na terytorium Pañstw Cz³onkowskich, z zastrze¿eniem ograniczeñ i warunków ustanowionych w Traktatach
i œrodkach przyjêtych w celu jego wykonania.
2. Je¿eli dla osi¹gniêcia tego celu dzia³anie Unii okazuje siê konieczne, a Traktaty nie przewiduj¹ niezbêdnych kompetencji, Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, mog¹ wydaæ przepisy u³atwiaj¹ce wykonywanie praw okreœlonych w ustêpie 1.
3. W takich samych celach, jak te okreœlone w ustêpie 1, i je¿eli Traktaty nie przewiduj¹ uprawnieñ do dzia³ania, Rada,
stanowi¹c zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹,
mo¿e przyj¹æ œrodki dotycz¹ce zabezpieczenia spo³ecznego lub ochrony socjalnej. Rada stanowi jednomyœlnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Artyku³ 22 (19)
1. Ka¿dy obywatel Unii maj¹cy miejsce zamieszkania w Pañstwie
Cz³onkowskim, którego nie jest obywatelem, ma prawo g³osowania i kandydowania w wyborach lokalnych w Pañstwie Cz³onkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego Pañstwa. Prawo to jest wykonywane z zastrze¿eniem szczegó³owych warunków ustalonych przez Radê stanowi¹c¹ jednomyœlnie zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Parlamentem Europejskim; warunki
te mog¹ przewidywaæ odstêpstwa, jeœli uzasadniaj¹ to specyficzne
problemy Pañstwa Cz³onkowskiego.
2. Bez uszczerbku dla postanowieñ artyku³u 223 ustêp 1 i przepisów przyjêtych w celu jego wykonania, ka¿dy obywatel Unii maj¹-
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cy miejsce zamieszkania w Pañstwie Cz³onkowskim, którego nie
jest obywatelem, ma prawo g³osowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Pañstwie Cz³onkowskim,
w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak
obywatele tego pañstwa. Prawo to jest wykonywane z zastrze¿eniem
szczegó³owych warunków ustalonych przez Radê stanowi¹c¹ jednomyœlnie zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po
konsultacji z Parlamentem Europejskim; warunki te mog¹ przewidywaæ odstêpstwa, jeœli uzasadniaj¹ to specyficzne problemy Pañstwa Cz³onkowskiego.
Artyku³ 23 (20)
Ka¿dy obywatel Unii korzysta na terytorium pañstwa trzeciego,
gdzie Pañstwo Cz³onkowskie, którego jest obywatelem, nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej
ka¿dego z pozosta³ych Pañstw Cz³onkowskich na takich samych warunkach jak obywatele tego pañstwa. Pañstwa Cz³onkowskie przyjmuj¹ niezbêdne przepisy i podejmuj¹ rokowania miêdzynarodowe wymagane do zapewnienia tej ochrony.
Rada, stanowi¹c zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, mo¿e
przyj¹æ dyrektywy ustanawiaj¹ce œrodki w zakresie koordynacji i wspó³pracy niezbêdne dla u³atwienia tej ochrony.
Artyku³ 24 (21)
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, przyjmuj¹ przepisy dotycz¹ce procedur i warunków wymaganych
do przedstawienia inicjatywy obywatelskiej w rozumieniu artyku³u 11 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym minimalnej
liczby Pañstw Cz³onkowskich, z których musz¹ pochodziæ
obywatele, którzy wystêpuj¹ z tak¹ inicjatyw¹.
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Ka¿dy obywatel Unii ma prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z postanowieniami artyku³u 227.
Ka¿dy obywatel Unii mo¿e zwracaæ siê do Rzecznika Praw Obywatelskich, ustanowionego zgodnie z postanowieniami artyku³u 228.
Ka¿dy obywatel Unii mo¿e zwracaæ siê pisemnie do ka¿dej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej okreœlonego w niniejszym
artykule lub w artykule 13 Traktatu o Unii Europejskiej w jednym
z jêzyków wskazanych w artykule 55 ustêp 1 Traktatu o Unii Europejskiej oraz otrzymywaæ odpowiedŸ w tym samym jêzyku.
Artyku³ 25 (22)
Co trzy lata Komisja sk³ada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komitetowi Ekonomiczno-Spo³ecznemu
w sprawie stosowania postanowieñ niniejszej czêœci. Sprawozdanie
to uwzglêdnia rozwój Unii.
Na tej podstawie i bez uszczerbku dla innych postanowieñ Traktatów, Rada, stanowi¹c jednomyœlnie zgodnie ze specjaln¹
procedur¹ prawodawcz¹ i po uzyskaniu zgody Parlamentu
Europejskiego, mo¿e uchwalaæ przepisy w celu uzupe³nienia praw
wymienionych w artykule 20* ustêp 2. Przepisy te wchodz¹
w ¿ycie po ich zatwierdzeniu przez Pañstwa Cz³onkowskie,
zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

*

B³¹d t³umaczenia Traktatu lizboñskiego art. 2 pkt 38) — art. 17b (wg numeracji traktatu z Lizbony) nie istnieje, jest art. 17 po przenumerowaniu: art. 20.
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Czêœæ trzecia

POLITYKI I DZIA£ANIA WEWNÊTRZNE UNII
Tytu³ I
RYNEK WEWNÊTRZNY
Artyku³ 26 (w brzmieniu dawnego art. 14)
1. Unia przyjmuje œrodki w celu ustanowienia lub zapewnienia funkcjonowania rynku wewnêtrznego zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów.
2. Rynek wewnêtrzny obejmuje obszar bez granic wewnêtrznych,
w którym jest zapewniony swobodny przep³yw towarów, osób, us³ug
i kapita³u, zgodnie z postanowieniami Traktatów.
3. Rada, na wniosek Komisji, ustala wytyczne i warunki niezbêdne do zapewnienia zrównowa¿onego postêpu we wszystkich odpowiednich sektorach.
Artyku³ 27 (w brzmieniu dawnego art. 15)
Podczas opracowywania propozycji zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia
celów wymienionych w artykule 26 Komisja uwzglêdnia zakres wysi³ku, jaki bêd¹ musia³y podj¹æ niektóre gospodarki o zró¿nicowanym rozwoju w celu ustanowienia rynku wewnêtrznego, i mo¿e
proponowaæ odpowiednie przepisy.
Je¿eli przepisy te przyjmuj¹ postaæ derogacji, musz¹ mieæ charakter przejœciowy oraz powodowaæ mo¿liwie najmniejsze zak³ócenia
w funkcjonowaniu rynku wewnêtrznego.
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Tytu³ II
SWOBODNY PRZEP£YW TOWARÓW
Artyku³ 28 (23)
1. Unia obejmuje uniê celn¹, która rozci¹ga siê na ca³¹ wymianê towarow¹ i obejmuje zakaz ce³ przywozowych i wywozowych
miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi oraz wszelkich op³at o skutku
równowa¿nym, jak równie¿ przyjêcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z pañstwami trzecimi.
2. Postanowienia artyku³u 30 i rozdzia³u 2 niniejszego tytu³u stosuj¹ siê do produktów pochodz¹cych z Pañstw Cz³onkowskich oraz
do produktów pochodz¹cych z pañstw trzecich, je¿eli znajduj¹ siê
one w swobodnym obrocie w Pañstwach Cz³onkowskich.
Artyku³ 29 (24)
Produkty pochodz¹ce z pañstw trzecich s¹ uwa¿ane za bêd¹ce
w swobodnym obrocie w jednym z Pañstw Cz³onkowskich, je¿eli
dope³niono wobec nich formalnoœci przywozowych oraz pobrano
wszystkie wymagane c³a i op³aty o skutku równowa¿nym w tym
Pañstwie Cz³onkowskim i je¿eli nie skorzysta³y z ca³kowitego lub
czêœciowego zwrotu tych ce³ lub op³at.
Rozdzia³ 1
Unia celna

Artyku³ 30 (25)
C³a przywozowe i wywozowe lub op³aty o skutku równowa¿nym
s¹ zakazane miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi. Zakaz ten stosuje
siê równie¿ do ce³ o charakterze fiskalnym.
Artyku³ 31 (26)
Rada okreœla c³a wspólnej taryfy celnej, na wniosek Komisji.
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Artyku³ 32 (27)
Wykonuj¹c zadania powierzone jej na mocy niniejszego rozdzia³u, Komisja kieruje siê:
a) potrzeb¹ popierania wymiany handlowej miêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi i pañstwami trzecimi;
b) zmianami warunków konkurencji wewn¹trz Unii, je¿eli skutkiem tych zmian jest wzrost si³y konkurencyjnej przedsiêbiorstw;
c) potrzebami zaopatrzenia Unii w surowce i pó³produkty, zwracaj¹c przy tym uwagê, by nie zak³óciæ warunków konkurencji
miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi co do produktów koñcowych;
d) potrzeb¹ unikania powa¿nych zaburzeñ w ¿yciu gospodarczym Pañstw Cz³onkowskich oraz zapewnienia racjonalnego
rozwoju produkcji i wzrostu konsumpcji w Unii.
Rozdzia³ 2
Wspó³praca celna (dawny Tytu³ X „WSPÓ£PRACA CELNA”)

Artyku³ 33 (w brzmieniu dawnego art. 135)
W zakresie stosowania Traktatów Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹,
podejmuj¹ œrodki w celu wzmocnienia wspó³pracy celnej miêdzy
Pañstwami Cz³onkowskimi i miêdzy nimi a Komisj¹.
Rozdzia³ 3
Zakaz ograniczeñ iloœciowych miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi

Artyku³ 34 (28)
Ograniczenia iloœciowe w przywozie oraz wszelkie œrodki o skutku równowa¿nym s¹ zakazane miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi.
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Artyku³ 35 (29)
Ograniczenia iloœciowe w wywozie oraz wszelkie œrodki o skutku
równowa¿nym s¹ zakazane miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi.
Artyku³ 36 (30)
Postanowienia artyku³ów 34 i 35 nie stanowi¹ przeszkody w stosowaniu zakazów lub ograniczeñ przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasadnionych wzglêdami moralnoœci publicznej, porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa publicznego, ochrony zdrowia i ¿ycia
ludzi i zwierz¹t lub ochrony roœlin, ochrony narodowych dóbr kultury
o wartoœci artystycznej, historycznej lub archeologicznej, b¹dŸ ochrony w³asnoœci przemys³owej i handlowej. Zakazy te i ograniczenia nie
powinny jednak stanowiæ œrodka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytych ograniczeñ w handlu miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi.
Artyku³ 37 (31)
1. Pañstwa Cz³onkowskie dostosowuj¹ monopole pañstwowe
o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona by³a wszelka dyskryminacja miêdzy obywatelami Pañstw Cz³onkowskich
w stosunku do warunków zaopatrzenia i zbytu.
Postanowienia niniejszego artyku³u stosuj¹ siê do ka¿dego podmiotu,
za poœrednictwem którego Pañstwo Cz³onkowskie z mocy prawa lub
faktycznie, bezpoœrednio lub poœrednio, kontroluje, kieruje lub wp³ywa w stopniu odczuwalnym na przywóz lub wywóz w stosunkach miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi. Postanowienia te stosuj¹ siê tak¿e do
monopoli delegowanych przez pañstwo innym podmiotom.
2. Pañstwa Cz³onkowskie powstrzymuj¹ siê od wszelkich nowych
œrodków sprzecznych z zasadami okreœlonymi w ustêpie 1 lub ograniczaj¹cych zakres stosowania artyku³ów dotycz¹cych zakazu ce³
i ograniczeñ iloœciowych miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi.
3. W przypadku monopolu o charakterze handlowym, obejmuj¹cego regulacjê zmierzaj¹c¹ do u³atwienia zbywania lub podnoszenia
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wartoœci produktów rolnych, w stosowaniu norm niniejszego artyku³u nale¿y zapewniæ równowa¿ne gwarancje w zakresie zatrudnienia i poziomu ¿ycia zainteresowanych producentów.
Tytu³ II
ROLNICTWO I RYBO£ÓWSTWO
Artyku³ 38 (32)
1. Unia okreœla i realizuje wspóln¹ politykê roln¹ i rybo³ówstwa.
Rynek wewnêtrzny obejmuje tak¿e rolnictwo, rybo³ówstwo
i handel produktami rolnymi. Przez „produkty rolne” nale¿y rozumieæ p³ody ziemi, produkty pochodz¹ce z hodowli i rybo³ówstwa,
jak równie¿ produkty pierwszego przetworzenia, które pozostaj¹
w bezpoœrednim zwi¹zku z tymi produktami. Odniesienia do
wspólnej polityki rolnej lub do rolnictwa oraz stosowanie
wyrazu „rolny” s¹ rozumiane jako dotycz¹ce tak¿e rybo³ówstwa, z uwzglêdnieniem szczególnych cech charakterystycznych tego sektora.
2. Z zastrze¿eniem odmiennych postanowieñ artyku³ów 39–44,
zasady przewidziane w celu ustanowienia lub funkcjonowania
rynku wewnêtrznego stosuj¹ siê do produktów rolnych.
3. Produkty podlegaj¹ce postanowieniom artyku³ów 39–44 s¹ wymienione na liœcie stanowi¹cej za³¹cznik I.
4. Funkcjonowaniu i rozwojowi rynku wewnêtrznego produktów
rolnych musi towarzyszyæ ustanowienie wspólnej polityki rolnej.
Artyku³ 39 (33)
1. Celami wspólnej polityki rolnej s¹:
a) zwiêkszenie wydajnoœci rolnictwa przez wspieranie postêpu
technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak równie¿
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optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zw³aszcza si³y
roboczej;
b) zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu ¿ycia ludnoœci wiejskiej, zw³aszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracuj¹cych w rolnictwie;
c) stabilizacja rynków;
d) zagwarantowanie bezpieczeñstwa dostaw;
e) zapewnienie rozs¹dnych cen w dostawach dla konsumentów.
2. Przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej i specjalnych œrodków
s³u¿¹cych jej realizacji uwzglêdnia siê:
a) szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikaj¹cy ze struktury spo³ecznej rolnictwa oraz z ró¿nic strukturalnych i przyrodniczych miêdzy poszczególnymi regionami rolniczymi;
b) potrzebê stopniowego wprowadzania odpowiednich œrodków
dostosowawczych;
c) fakt, ¿e w Pañstwach Cz³onkowskich rolnictwo jest sektorem
œciœle powi¹zanym z ca³¹ gospodark¹.
Artyku³ 40 (34)
1. Do osi¹gniêcia celów przewidzianych w artykule 39 ustanawia
siê wspóln¹ organizacjê rynków rolnych.
Zale¿nie od produktów, organizacja ta przybiera jedn¹ z nastêpuj¹cych form:
a) wspólne regu³y konkurencji,
b) obowi¹zkowa koordynacja ró¿nych krajowych organizacji rynkowych,
c) europejska organizacja rynkowa.
2. Wspólna organizacja, ustanowiona w jednej z postaci przewidzianych w ustêpie 1, mo¿e obejmowaæ wszelkie œrodki konieczne
do osi¹gniêcia celów okreœlonych w artykule 39, a zw³aszcza regulacjê cen, subwencje s³u¿¹ce produkcji i wprowadzaniu do obrotu
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ró¿nych produktów, systemy magazynowania i przewozu oraz
wspólne mechanizmy stabilizacji przywozu i wywozu.
Wspólna organizacja ogranicza siê do osi¹gania celów okreœlonych
w artykule 39 i wyklucza wszelk¹ dyskryminacjê miêdzy producentami lub konsumentami wewn¹trz Unii.
Wspólna polityka cenowa powinna siê opieraæ na wspólnych kryteriach i jednolitych metodach kalkulacji.
3. Aby umo¿liwiæ wspólnej organizacji okreœlonej w ustêpie 1 osi¹ganie jej celów, mo¿e byæ stworzony jeden lub kilka funduszy orientacji i gwarancji rolnej.
Artyku³ 41 (35)
Do umo¿liwienia osi¹gniêcia celów okreœlonych w artykule 39
w ramach wspólnej polityki rolnej mog¹ byæ zw³aszcza przewidziane œrodki polegaj¹ce na:
a) skutecznej koordynacji wysi³ków podejmowanych w dziedzinach kszta³cenia zawodowego, badañ naukowych i upowszechniania wiedzy rolniczej, co mo¿e obejmowaæ wspólne
finansowanie projektów lub instytucji,
b) wspólnym dzia³aniu na rzecz zwiêkszania poziomu konsumpcji niektórych produktów.
Artyku³ 42 (36)
Postanowienia rozdzia³u dotycz¹cego regu³ konkurencji stosuj¹ siê
do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi jedynie w zakresie ustalonym przez Parlament Europejski i Radê w ramach postanowieñ i zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w artykule 43 ustêpy 2 i 3, z uwzglêdnieniem celów okreœlonych w artykule 39.
Rada, na wniosek Komisji, mo¿e zezwoliæ na przyznanie
pomocy:
a) na ochronê gospodarstw znajduj¹cych siê w niekorzystnym po³o¿eniu ze wzglêdu na warunki strukturalne lub przyrodnicze,
b) w ramach programów rozwoju gospodarczego.
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Artyku³ 43 (37)
1. Komisja przedstawia wnioski dotycz¹ce wypracowywania
i realizowania wspólnej polityki rolnej, w tym zast¹pienia organizacji krajowych przez jedn¹ z form wspólnej organizacji przewidzian¹
w artykule 40 ustêp 1, jak równie¿ wprowadzenia w ¿ycie œrodków
wyszczególnionych w niniejszym tytule.
Propozycje te uwzglêdniaj¹ wspó³zale¿noœæ zagadnieñ rolnych wymienionych w niniejszym tytule.
2. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym, ustanawiaj¹ wspóln¹ organizacjê rynków
rolnych przewidzian¹ w artykule 40 ustêp 1, jak równie¿ inne
przepisy niezbêdne dla osi¹gniêcia celów wspólnej polityki rolnej i rybo³ówstwa.
3. Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje œrodki dotycz¹ce ustalania cen, potr¹ceñ, pomocy i ograniczeñ iloœciowych, jak równie¿ dotycz¹ce ustalania i przydzia³u wielkoœci dopuszczalnych
po³owów.
4. Krajowe organizacje rynkowe mog¹ zostaæ zast¹pione
wspóln¹ organizacj¹ przewidzian¹ w artykule 40 ustêp 1, na
warunkach okreœlonych w ustêpie 2, je¿eli:
a) wspólna organizacja oferuje Pañstwom Cz³onkowskim sprzeciwiaj¹cym siê temu œrodkowi i dysponuj¹cym w³asn¹ organizacj¹ krajow¹ dla okreœlonej produkcji równowa¿ne gwarancje zatrudnienia i poziomu ¿ycia zainteresowanych producentów, uwzglêdniaj¹c harmonogram mo¿liwych dostosowañ i potrzebn¹ specjalizacjê,
b) organizacja ta zapewnia w handlu wewn¹trz Unii warunki
podobne do tych, jakie istniej¹ na rynku krajowym.
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5. Je¿eli utworzona jest wspólna organizacja dla niektórych surowców, a nie istnieje jeszcze wspólna organizacja dla odpowiednich produktów przetworzonych, surowce te, wykorzystywane do
produktów przetworzonych przeznaczonych na wywóz do pañstw
trzecich, mog¹ byæ przywo¿one spoza Unii.
Artyku³ 44 (38)
Je¿eli w Pañstwie Cz³onkowskim produkt jest przedmiotem krajowej organizacji rynkowej lub regulacji wewnêtrznej o równowa¿nym
skutku, która wp³ywa na pozycjê konkurencyjn¹ produktu podobnego
w innym Pañstwie Cz³onkowskim, Pañstwa Cz³onkowskie stosuj¹
w przywozie op³atê wyrównawcz¹ na taki produkt pochodz¹cy z Pañstwa Cz³onkowskiego, w którym istnieje taka organizacja lub regulacja, chyba ¿e Pañstwo to stosuje op³atê wyrównawcz¹ przy wywozie.
Komisja ustala wysokoœæ tych op³at na poziomie niezbêdnym do
przywrócenia równowagi; mo¿e ona równie¿ zezwoliæ na inne œrodki, ustalaj¹c szczegó³y i warunki.
Tytu³ IV
SWOBODNY PRZEP£YW OSÓB, US£UG I KAPITA£U
Rozdzia³ 1
Pracownicy

Artyku³ 45 (39)
1. Zapewnia siê swobodê przep³ywu pracowników wewn¹trz Unii.
2. Swoboda ta obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze
wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹ miêdzy pracownikami Pañstw
Cz³onkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych
warunków pracy.
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3. Z zastrze¿eniem ograniczeñ uzasadnionych wzglêdami porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa publicznego i zdrowia publicznego, swoboda ta obejmuje prawo:
a) ubiegania siê o rzeczywiœcie oferowane miejsca pracy,
b) swobodnego przemieszczania siê w tym celu po terytorium
Pañstw Cz³onkowskich,
c) przebywania w jednym z Pañstw Cz³onkowskich w celu podjêcia tam pracy, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotycz¹cymi zatrudniania pracowników tego Pañstwa,
d) pozostawania na terytorium Pañstwa Cz³onkowskiego po ustaniu zatrudnienia, na warunkach ustalonych przez Komisjê
w rozporz¹dzeniach.
4. Postanowienia niniejszego artyku³u nie maj¹ zastosowania do
zatrudnienia w administracji publicznej.
Artyku³ 46 (40)
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym, uchwala w drodze dyrektyw lub rozporz¹dzeñ
œrodki niezbêdne do wprowadzenia w ¿ycie swobodnego przep³ywu pracowników w rozumieniu artyku³u 45, zw³aszcza:
a) zapewniaj¹c œcis³¹ wspó³pracê miêdzy organami administracji
krajowej w³aœciwymi do spraw pracy,
b) znosz¹c takie procedury i praktyki administracyjne, jak równie¿
terminy dostêpu do wolnych miejsc pracy wynikaj¹ce z prawa
krajowego b¹dŸ z wczeœniejszych umów zawartych miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, których utrzymanie w mocy stanowi³oby przeszkodê w liberalizacji przep³ywu pracowników,
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c) znosz¹c wszelkie terminy i inne ograniczenia przewidziane
w prawie krajowym lub wczeœniej zawartych umowach miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, które ustanawiaj¹ w stosunku do pracowników z innych Pañstw Cz³onkowskich odmienne warunki co do swobodnego wyboru zatrudnienia ni¿ w stosunku do w³asnych pracowników,
d) ustanawiaj¹c mechanizmy w³aœciwe do zapewnienia wymiany podañ o pracê i ofert zatrudnienia oraz w celu u³atwienia
zachowania równowagi na rynku pracy, na warunkach, które
zapobiegaj¹ powa¿nym zagro¿eniom dla poziomu ¿ycia i zatrudnienia w ró¿nych regionach i ga³êziach przemys³u.
Artyku³ 47 (41)
Pañstwa Cz³onkowskie popieraj¹, w ramach wspólnego programu, wymianê m³odych pracowników.
Artyku³ 48 (42)
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹, przyjmuje w dziedzinie zabezpieczenia spo³ecznego œrodki niezbêdne do ustanowienia swobodnego
przep³ywu pracowników; w tym celu Rada ustanawia system umo¿liwiaj¹cy migruj¹cym pracownikom najemnym i osobom prowadz¹cym dzia³alnoœæ na w³asny rachunek oraz uprawnionym osobom od nich zale¿nym:
a) zaliczenie wszystkich okresów uwzglêdnianych w prawie
poszczególnych pañstw, w celu nabycia i zachowania prawa
do œwiadczenia oraz naliczenia wysokoœci œwiadczenia,
b) wyp³atê œwiadczeñ osobom maj¹cym miejsce zamieszkania
na terytoriach Pañstw Cz³onkowskich.
Je¿eli cz³onek Rady uzna, ¿e projekt aktu prawodawczego, o którym mowa w akapicie pierwszym, móg³by naruszaæ
istotne aspekty jego systemu zabezpieczenia spo³ecznego,
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w szczególnoœci jego zakres stosowania, koszty lub strukturê finansow¹, lub móg³by naruszaæ równowagê finansow¹
tego systemu, mo¿e za¿¹daæ przed³o¿enia tej kwestii Radzie
Europejskiej. W takim przypadku zwyk³a procedura prawodawcza zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji,
w terminie czterech miesiêcy od takiego zawieszenia, Rada
Europejska:
a) odsy³a projekt do Rady, co oznacza zakoñczenie zawieszenia zwyk³ej procedury prawodawczej; lub
b) nie podejmuje ¿adnych dzia³añ lub wystêpuje do Komisji z wnioskiem o przedstawienie nowego wniosku;
w tym przypadku, akt pocz¹tkowo proponowany uwa¿a siê za nieprzyjêty.
Rozdzia³ 2
Prawo przedsiêbiorczoœci

Artyku³ 49 (43)
Ograniczenia swobody przedsiêbiorczoœci obywateli jednego Pañstwa Cz³onkowskiego na terytorium innego Pañstwa Cz³onkowskiego s¹ zakazane w ramach poni¿szych postanowieñ. Zakaz ten
obejmuje równie¿ ograniczenia w tworzeniu agencji, oddzia³ów lub
filii przez obywateli danego Pañstwa Cz³onkowskiego, ustanowionych na terytorium innego Pañstwa Cz³onkowskiego.
Z zastrze¿eniem postanowieñ rozdzia³u dotycz¹cego kapita³u, swoboda przedsiêbiorczoœci obejmuje podejmowanie i wykonywanie
dzia³alnoœci prowadzonej na w³asny rachunek, jak równie¿ zak³adanie i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami, a zw³aszcza spó³kami w rozumieniu artyku³u 54 akapit drugi, na warunkach okreœlonych przez
ustawodawstwo Pañstwa przyjmuj¹cego dla w³asnych obywateli.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

Artyku³ 50 (44)
1. W celu urzeczywistnienia swobody przedsiêbiorczoœci w odniesieniu do okreœlonego rodzaju dzia³alnoœci, Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym,
uchwala dyrektywy.
2. Parlament Europejski, Rada i Komisja wykonuj¹ funkcje powierzone im na podstawie powy¿szych postanowieñ, zw³aszcza:
a) traktuj¹c co do zasady priorytetowo dzia³alnoœci, w których
swoboda przedsiêbiorczoœci wnosi szczególnie korzystny
wk³ad w rozwój produkcji i handlu,
b) zapewniaj¹c œcis³¹ wspó³pracê miêdzy w³aœciwymi organami
administracyjnymi Pañstw Cz³onkowskich w celu poznania
szczególnych sytuacji w ró¿nych dziedzinach dzia³alnoœci wewn¹trz Unii,
c) znosz¹c takie procedury i praktyki administracyjne wynikaj¹ce z prawa krajowego b¹dŸ z wczeœniej zawartych umów miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, których utrzymanie w mocy stanowi³oby przeszkodê dla swobody przedsiêbiorczoœci,
d) czuwaj¹c, by pracownicy jednego z Pañstw Cz³onkowskich
zatrudnieni na terytorium innego Pañstwa Cz³onkowskiego
mogli pozostaæ na tym terytorium w celu podjêcia tam dzia³alnoœci na w³asny rachunek, na tych samych warunkach, które
musieliby spe³niaæ, gdyby przybyli do tego Pañstwa w chwili,
kiedy zamierzali podj¹æ tak¹ dzia³alnoœæ,
e) umo¿liwiaj¹c nabycie i korzystanie z w³asnoœci gruntu znajduj¹cego siê na terytorium danego Pañstwa Cz³onkowskiego przez
obywateli Pañstwa Cz³onkowskiego w zakresie, w jakim nie narusza to zasad ustanowionych w artykule 39 ustêp 2,
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f) znosz¹c stopniowo ograniczenia swobody przedsiêbiorczoœci
w ka¿dej wchodz¹cej w grê dziedzinie dzia³alnoœci, z jednej
strony — w odniesieniu do warunków tworzenia na terytorium Pañstwa Cz³onkowskiego agencji, oddzia³ów i filii,
a z drugiej — w stosunku do warunków wjazdu personelu
g³ównego przedsiêbiorstwa do organów zarz¹dzaj¹cych lub
nadzorczych agencji, oddzia³ów i filii,
g) koordynuj¹c w niezbêdnym zakresie, w celu zapewnienia ich
równowa¿noœci, zabezpieczenia wymagane w Pañstwach
Cz³onkowskich od spó³ek w rozumieniu artyku³u 54 akapit
drugi dla ochrony interesów wspólników i osób trzecich,
h) zapewniaj¹c, ¿e warunki przedsiêbiorczoœci nie bêd¹ zak³ócane przez pomoc przyznan¹ przez Pañstwo Cz³onkowskie.
Artyku³ 51 (45)
Postanowienia niniejszego rozdzia³u nie maj¹ zastosowania do dzia³alnoœci, która w jednym z Pañstw Cz³onkowskich jest zwi¹zana,
choæby przejœciowo, z wykonywaniem w³adzy publicznej.
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹, mog¹ wy³¹czyæ niektóre rodzaje dzia³alnoœci ze stosowania postanowieñ niniejszego rozdzia³u.
Artyku³ 52 (46)
1. Postanowienia niniejszego rozdzia³u oraz œrodki podjête na ich
podstawie nie przes¹dzaj¹ o zastosowaniu przepisów ustawowych,
wykonawczych lub administracyjnych przewiduj¹cych szczególne
traktowanie cudzoziemców, uzasadnione wzglêdami porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa publicznego lub zdrowia publicznego.
2. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, uchwala dyrektywy w celu
koordynacji powy¿szych postanowieñ.
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Artyku³ 53 (47)
1. W celu u³atwienia podejmowania i wykonywania dzia³alnoœci
prowadzonej na w³asny rachunek Parlament Europejski i Rada,
stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹,
uchwala dyrektywy zmierzaj¹ce do wzajemnego uznawania dyplomów, œwiadectw i innych dokumentów potwierdzaj¹cych posiadanie kwalifikacji oraz do koordynacji przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Pañstw Cz³onkowskich
dotycz¹cych podejmowania i wykonywania dzia³alnoœci prowadzonej na w³asny rachunek.
2. W odniesieniu do zawodów medycznych i pokrewnych oraz farmaceutycznych stopniowe znoszenie ograniczeñ zale¿y od koordynacji warunków ich wykonywania w ró¿nych Pañstwach Cz³onkowskich.
Artyku³ 54 (48)
Na potrzeby stosowania postanowieñ niniejszego rozdzia³u spó³ki za³o¿one zgodnie z ustawodawstwem Pañstwa Cz³onkowskiego
i maj¹ce swoj¹ statutow¹ siedzibê, zarz¹d lub g³ówne przedsiêbiorstwo wewn¹trz Unii s¹ traktowane jak osoby fizyczne maj¹ce przynale¿noœæ Pañstwa Cz³onkowskiego.
Przez spó³ki rozumie siê spó³ki prawa cywilnego lub handlowego,
a tak¿e spó³dzielnie oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub
prywatnego, z wyj¹tkiem spó³ek, których dzia³alnoœæ nie jest nastawiona na osi¹ganie zysków.
Artyku³ 55 (otrzyma³ brzmienie dawnego art. 294)
Pañstwa Cz³onkowskie przyznaj¹ traktowanie narodowe obywatelom innych Pañstw Cz³onkowskich w odniesieniu do udzia³u finansowego w kapitale spó³ek w rozumieniu artyku³u 54, bez
uszczerbku dla stosowania innych postanowieñ Traktatów.
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Rozdzia³ 3
Us³ugi

Artyku³ 56 (49)
W ramach poni¿szych postanowieñ ograniczenia w swobodnym
œwiadczeniu us³ug wewn¹trz Unii s¹ zakazane w odniesieniu do obywateli Pañstw Cz³onkowskich maj¹cych swe przedsiêbiorstwo w Pañstwie Cz³onkowskim innym ni¿ Pañstwo odbiorcy œwiadczenia.
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹, mog¹ rozszerzyæ korzyœci wynikaj¹ce
z postanowieñ niniejszego rozdzia³u na obywateli pañstwa trzeciego
œwiadcz¹cych us³ugi i maj¹cych swe przedsiêbiorstwa wewn¹trz Unii.
Artyku³ 57 (50)
Us³ugami w rozumieniu Traktatów s¹ œwiadczenia wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie s¹ objête postanowieniami o swobodnym przep³ywie towarów, kapita³u i osób.
Us³ugi obejmuj¹ zw³aszcza:
a) dzia³alnoœæ o charakterze przemys³owym,
b) dzia³alnoœæ o charakterze handlowym,
c) dzia³alnoœæ rzemieœlnicz¹,
d) wykonywanie wolnych zawodów.
Z zastrze¿eniem postanowieñ rozdzia³u dotycz¹cego prawa przedsiêbiorczoœci, œwiadcz¹cy us³ugê mo¿e, w celu spe³nienia œwiadczenia, wykonywaæ przejœciowo dzia³alnoœæ w Pañstwie Cz³onkowskim œwiadczenia na tych samych warunkach, jakie pañstwo to nak³ada na w³asnych obywateli.
Artyku³ 58 (51)
1. Swobodê przep³ywu us³ug w dziedzinie transportu reguluj¹ postanowienia tytu³u dotycz¹cego transportu.
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2. Liberalizacja us³ug bankowych i ubezpieczeniowych zwi¹zanych
z przep³ywem kapita³u jest realizowana w zgodzie z liberalizacj¹
przep³ywu kapita³u.
Artyku³ 59 (52)
1. W celu zapewnienia liberalizacji okreœlonej us³ugi Parlament
Europejski i Rada przyjmuj¹ dyrektywy, stanowi¹c zgodnie
ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym.
2. W odniesieniu do dyrektyw okreœlonych w ustêpie 1 w zasadzie nale¿y dawaæ pierwszeñstwo us³ugom, które bezpoœrednio
wp³ywaj¹ na koszty produkcji lub których liberalizacja przyczynia
siê do u³atwienia handlu towarami.
Artyku³ 60 (53)
Pañstwa Cz³onkowskie dok³adaj¹ starañ w celu zliberalizowania us³ug w zakresie wykraczaj¹cym poza zobowi¹zanie wynikaj¹ce z dyrektyw uchwalonych na podstawie artyku³u 59 ustêp 1,
jeœli ich ogólna sytuacja gospodarcza i sytuacja w danym sektorze
na to pozwalaj¹.
W tym celu Komisja kieruje zalecenia do zainteresowanych Pañstw
Cz³onkowskich.
Artyku³ 61 (54)
Dopóki ograniczenia w swobodnym œwiadczeniu us³ug nie zostan¹
zniesione, ka¿de z Pañstw Cz³onkowskich stosuje je do wszystkich
œwiadcz¹cych us³ugi, o których mowa w artykule 56 pierwszy akapit,
bez wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹ lub miejsce zamieszkania.
Artyku³ 62 (55)
Postanowienia artyku³ów 51–54 maj¹ zastosowanie do spraw uregulowanych w niniejszym rozdziale.
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Rozdzia³ 4
Kapita³ i p³atnoœci

Artyku³ 63 (56)
1. W ramach postanowieñ niniejszego rozdzia³u zakazane s¹ wszelkie
ograniczenia w przep³ywie kapita³u miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi oraz miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi a pañstwami trzecimi.
2. W ramach postanowieñ niniejszego rozdzia³u zakazane s¹ wszelkie ograniczenia w p³atnoœciach miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi oraz miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi a pañstwami trzecimi.
Artyku³ 64 (57)
1. Artyku³ 63 nie narusza ograniczeñ istniej¹cych 31 grudnia 1993 roku
w stosunku do pañstw trzecich na mocy prawa krajowego lub prawa Unii
w odniesieniu do przep³ywu kapita³u do lub z pañstw trzecich, gdy dotycz¹ inwestycji bezpoœrednich, w tym inwestycji w nieruchomoœci, zwi¹zanych z przedsiêbiorczoœci¹, œwiadczeniem us³ug finansowych lub dopuszczaniem papierów wartoœciowych na rynki kapita³owe. W stosunku
do ograniczeñ istniej¹cych na mocy prawa bu³garskiego, estoñskiego i wêgierskiego, odnoœn¹ dat¹ jest 31 grudnia 1999 roku.
2. D¹¿¹c do urzeczywistnienia w mo¿liwie najszerszym zakresie celu
swobodnego przep³ywu kapita³u miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi
a pañstwami trzecimi i bez uszczerbku dla innych rozdzia³ów Traktatów, Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, przyjmuj¹ œrodki dotycz¹ce przep³ywu kapita³u do lub z pañstw trzecich, gdy dotycz¹ inwestycji bezpoœrednich, w tym inwestycji w nieruchomoœci, zwi¹zanych z przedsiêbiorczoœci¹, œwiadczeniem us³ug finansowych lub dopuszczaniem papierów wartoœciowych na rynki kapita³owe.
3. Na zasadzie odstêpstwa od ustêpu 2, jedynie Rada, stanowi¹c jednomyœlnie zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ pra-
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wodawcz¹ i po konsultacji z Parlamentem Europejskim,
mo¿e przyj¹æ œrodki, które w prawie Unii stanowi¹ krok
wstecz w odniesieniu do liberalizacji przep³ywu kapita³u do
lub z pañstw trzecich.
Artyku³ 65 (58)
1. Artyku³ 63 nie narusza prawa Pañstw Cz³onkowskich do:
a) stosowania odpowiednich przepisów ich prawa podatkowego
traktuj¹cych odmiennie podatników ze wzglêdu na ró¿ne
miejsce zamieszkania lub inwestowania kapita³u,
b) podejmowania wszelkich œrodków niezbêdnych do zapobiegania naruszeniom ich ustaw i aktów wykonawczych, zw³aszcza w sferze podatkowej i w dziedzinie nadzoru ostro¿noœciowego nad instytucjami finansowymi lub ustanowienia procedur deklarowania przyp³ywu kapita³u do celów informacji administracyjnej b¹dŸ statystycznej, lub podejmowania œrodków
uzasadnionych powodami zwi¹zanymi z porz¹dkiem publicznym lub bezpieczeñstwem publicznym.
2. Niniejszy rozdzia³ nie przes¹dza o mo¿liwoœci stosowania ograniczeñ w dziedzinie prawa przedsiêbiorczoœci zgodnych z Traktatami.
3. Œrodki i procedury okreœlone w ustêpach 1 i 2 nie powinny stanowiæ arbitralnej dyskryminacji, ani ukrytego ograniczenia w swobodnym przep³ywie kapita³u i p³atnoœci w rozumieniu artyku³u 63.
4. W przypadku braku œrodków przewidzianych w artykule 64 ustêp 3 Komisja, lub w przypadku braku decyzji Komisji w terminie trzech miesiêcy od z³o¿enia wniosku przez
odnoœne Pañstwo Cz³onkowskie, Rada mo¿e przyj¹æ decyzjê stwierdzaj¹c¹, ¿e ograniczaj¹ce œrodki podatkowe przyjête przez Pañstwo Cz³onkowskie, wobec jednego lub wiêkszej liczby pañstw trzecich uwa¿a siê za zgodne z Traktatami, o ile s¹ one uzasadnione ze wzglêdu na jeden z celów

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

Unii i s¹ zgodne z prawid³owym funkcjonowaniem rynku
wewnêtrznego. Rada stanowi jednomyœlnie na wniosek Pañstwa Cz³onkowskiego.
Artyku³ 66 (59)
Je¿eli, w wyj¹tkowych okolicznoœciach, przep³yw kapita³u do lub
z pañstw trzecich powoduje lub mo¿e spowodowaæ powa¿ne trudnoœci w funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej, Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym,
mo¿e podj¹æ wobec pañstw trzecich œrodki ochronne na okres nie przekraczaj¹cy szeœciu miesiêcy, o ile œrodki te s¹ bezwzglêdnie konieczne.
Artyku³ 60 (otrzyma³ znaczenie art. 75)

Tytu³ V
PRZESTRZEÑ WOLNOŒCI, BEZPIECZEÑSTWA
I SPRAWIEDLIWOŒCI
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

Artyku³ 67 (61) (zast¹pi³ tak¿e dawny art. 29 TUE)
1. Unia stanowi przestrzeñ wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci w poszanowaniu praw podstawowych oraz ró¿nych systemów i tradycji prawnych Pañstw Cz³onkowskich.
2. Unia zapewnia brak kontroli osób na granicach wewnêtrznych i rozwija wspóln¹ politykê w dziedzinie azylu, imigracji
i kontroli granic zewnêtrznych, opart¹ na solidarnoœci miêdzy
Pañstwami Cz³onkowskimi i sprawiedliw¹ wobec obywateli
pañstw trzecich. Do celów niniejszego tytu³u, bezpañstwowcy
s¹ traktowani jak obywatele pañstw trzecich.
3. Unia dok³ada starañ, aby zapewniæ wysoki poziom bezpieczeñstwa za pomoc¹ œrodków zapobiegaj¹cych przestêpczo-
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œci, rasizmowi i ksenofobii oraz zwalczaj¹cych te zjawiska, a tak¿e za pomoc¹ œrodków s³u¿¹cych koordynacji i wspó³pracy organów policyjnych i s¹dowych oraz innych w³aœciwych organów, a tak¿e za pomoc¹ wzajemnego uznawania orzeczeñ s¹dowych w sprawach karnych i, w miarê potrzeby, przez zbli¿anie przepisów karnych.
4. Unia u³atwia dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci,
w szczególnoœci przez zasadê wzajemnego uznawania orzeczeñ s¹dowych i pozas¹dowych w sprawach cywilnych.
Artyku³ 68
Rada Europejska okreœla strategiczne wytyczne planowania prawodawczego i operacyjnego w przestrzeni wolnoœci,
bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci.
Artyku³ 69
Parlamenty narodowe zapewniaj¹ zgodnoœæ wniosków i inicjatyw prawodawczych przedk³adanych w ramach rozdzia³ów
4 i 5 z zasad¹ pomocniczoœci, zgodnie z Protoko³em w sprawie
stosowania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci.
Artyku³ 70
Bez uszczerbku dla artyku³ów 258, 259 3i 260, Rada, na wniosek Komisji, mo¿e przyj¹æ œrodki ustanawiaj¹ce warunki dokonywania przez Pañstwa Cz³onkowskie, we wspó³pracy z Komisj¹, obiektywnej i bezstronnej oceny wprowadzania w ¿ycie
przez w³adze Pañstw Cz³onkowskich polityk Unii, o których
mowa w niniejszym tytule, w szczególnoœci w celu sprzyjania
pe³nemu stosowaniu zasady wzajemnego uznawania. Parlament
Europejski oraz parlamenty narodowe s¹ informowane o treœci
i wynikach tej oceny.
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Artyku³ 71 (zastêpuje art. 36 dawnego TUE)
W ramach Rady ustanawia siê sta³y komitet w celu zapewnienia wewn¹trz Unii wspierania i wzmacniania wspó³pracy operacyjnej w zakresie bezpieczeñstwa wewnêtrznego.
Bez uszczerbku dla artyku³u 240, u³atwia on koordynacjê
dzia³añ w³aœciwych organów Pañstw Cz³onkowskich. Przedstawiciele zainteresowanych organów i jednostek organizacyjnych Unii mog¹ uczestniczyæ w pracach komitetu. Parlament Europejski oraz parlamenty narodowe s¹ informowane o pracach komitetu.
Artyku³ 72
(zastêpuje art. 64 ust. 1 TWE i art. 33 dawnego TUE)

Niniejszy tytu³ nie narusza wykonywania przez Pañstwa
Cz³onkowskie obowi¹zków dotycz¹cych utrzymania porz¹dku publicznego i ochrony bezpieczeñstwa wewnêtrznego.
Artyku³ 73
Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ organizowaæ miêdzy sob¹ i na
swoj¹ odpowiedzialnoœæ uznane przez nie za stosowne formy
wspó³pracy i koordynacji miêdzy w³aœciwymi s³u¿bami ich administracji odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeñstwa
narodowego.
Artyku³ 74 (zastêpuje art. 66 TWE)
Rada przyjmuje œrodki w celu zapewnienia wspó³pracy administracyjnej miêdzy w³aœciwymi s³u¿bami Pañstw Cz³onkowskich w dziedzinach, o których mowa w niniejszym tytule, jak równie¿ miêdzy tymi s³u¿bami a Komisj¹. Rada stanowi na wniosek Komisji, z zastrze¿eniem artyku³u 76, i po
konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Artyku³ 75 (otrzyma³ brzmienie art. 60 TWE)
Je¿eli wymaga tego realizacja celów, o których mowa w artykule 67, w odniesieniu do zapobiegania terroryzmowi i dzia-
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³alnoœci powi¹zanej oraz zwalczania tych zjawisk, Parlament
Europejski i Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie
ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, okreœlaj¹ ramy œrodków administracyjnych dotycz¹cych przep³ywu kapita³u i p³atnoœci,
takich jak zamro¿enie funduszy, aktywów finansowych lub zysków z dzia³alnoœci gospodarczej, które nale¿¹ do osób fizycznych lub prawnych, grup lub innych podmiotów innych ni¿ pañstwa, s¹ w ich posiadaniu lub dyspozycji.
Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje œrodki w celu wdro¿enia ram, o których mowa w akapicie pierwszym.
Akty, o których mowa w niniejszym artykule, zawieraj¹ niezbêdne przepisy w zakresie gwarancji prawnych.
Artyku³ 76
Akty, o których mowa w rozdzia³ach 4 i 5, jak równie¿ œrodki, o których mowa w artykule 74, które zapewniaj¹ wspó³pracê administracyjn¹ w dziedzinach, o których mowa
w tych rozdzia³ach, s¹ przyjmowane:
a) na wniosek Komisji; lub
b) z inicjatywy jednej czwartej Pañstw Cz³onkowskich.
Rozdzia³ 2
Polityki dotycz¹ce kontroli granicznej, azylu i imigracji
(art. 62–64 zastêpuje siê rozdzia³em 2 i art. 77–80)

Artyku³ 77 (62)
1. Unia rozwija politykê maj¹c¹ na celu:
a) zapewnienie braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezale¿nie od ich przynale¿noœci pañstwowej, przy przekraczaniu przez nie granic wewnêtrznych;
b) zapewnienie kontroli osób i skutecznego nadzoru przy
przekraczaniu granic zewnêtrznych;
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c) stopniowe wprowadzanie zintegrowanego systemu zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi.
2. Do celów ustêpu 1 Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, przyjmuj¹
œrodki dotycz¹ce:
a) wspólnej polityki w zakresie wiz i innych dokumentów
uprawniaj¹cych do krótkiego pobytu;
b) kontroli, którym podlegaj¹ osoby przekraczaj¹ce granice zewnêtrzne;
c) warunków swobodnego przemieszczania siê obywateli
pañstw trzecich, w krótkim okresie, na terytorium Unii;
d) wszelkich œrodków niezbêdnych dla stopniowego wprowadzania zintegrowanego systemu zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi;
e) braku jakiejkolwiek kontroli osób, niezale¿nie od ich
przynale¿noœci pañstwowej, przy przekraczaniu przez
nie granic wewnêtrznych.
3. Je¿eli dzia³anie Unii okazuje siê niezbêdne do u³atwienia wykonywania prawa, o którym mowa w artykule 20 ustêp
2 litera a), a Traktaty nie przewiduj¹ stosownych uprawnieñ
do dzia³ania w tym zakresie, Rada, stanowi¹c zgodnie ze
specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, mo¿e przyj¹æ przepisy
dotycz¹ce paszportów, dowodów to¿samoœci, dokumentów
pobytowych lub jakichkolwiek innych podobnych dokumentów. Rada stanowi jednomyœlnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
4. Niniejszy artyku³ nie narusza kompetencji Pañstw Cz³onkowskich w odniesieniu do geograficznego wytyczania ich
granic, zgodnie z prawem miêdzynarodowym.
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Artyku³ 78 (63)
1. Unia rozwija wspóln¹ politykê w dziedzinie azylu, ochrony uzupe³niaj¹cej i tymczasowej ochrony, maj¹c¹ na celu
przyznanie odpowiedniego statusu ka¿demu obywatelowi
pañstwa trzeciego wymagaj¹cemu miêdzynarodowej ochrony oraz maj¹c¹ na celu zapewnienie przestrzegania zasady
non–refoulement. Polityka ta musi byæ zgodna z Konwencj¹
genewsk¹ z dnia 28 lipca 1951 roku i Protoko³em z dnia 31
stycznia 1967 roku dotycz¹cymi statusu uchodŸców, jak równie¿ z innymi odpowiednimi traktatami.
2. Do celów ustêpu 1 Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c
zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, przyjmuj¹ œrodki
dotycz¹ce wspólnego europejskiego systemu azylowego obejmuj¹cego:
a) jednolity status azylu dla obywateli pañstw trzecich,
obowi¹zuj¹cy w ca³ej Unii;
b) jednolity status ochrony uzupe³niaj¹cej dla obywateli
pañstw trzecich, którzy nie uzyskawszy azylu europejskiego, wymagaj¹ miêdzynarodowej ochrony;
c) wspólny system tymczasowej ochrony wysiedleñców,
na wypadek masowego nap³ywu;
d) wspólne procedury przyznawania i pozbawiania jednolitego statusu azylu lub ochrony uzupe³niaj¹cej;
e) kryteria i mechanizmy ustalania Pañstwa Cz³onkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku
o udzielenie azylu lub ochrony uzupe³niaj¹cej;
f) normy dotycz¹ce warunków przyjmowania osób ubiegaj¹cych siê o azyl lub o ochronê uzupe³niaj¹c¹;
g) partnerstwo i wspó³pracê z pañstwami trzecimi w celu zarz¹dzania przep³ywami osób ubiegaj¹cych siê
o azyl lub o ochronê uzupe³niaj¹c¹ lub tymczasow¹.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

3. W przypadku gdy jedno lub wiêcej Pañstw Cz³onkowskich
znajdzie siê w nadzwyczajnej sytuacji charakteryzuj¹cej siê nag³ym nap³ywem obywateli pañstw trzecich, Rada, na wniosek
Komisji, mo¿e przyj¹æ œrodki tymczasowe na korzyœæ zainteresowanego Pañstwa lub Pañstw Cz³onkowskich. Rada stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Artyku³ 79
1. Unia rozwija wspóln¹ politykê imigracyjn¹ maj¹c¹ na celu
zapewnienie, na ka¿dym etapie, skutecznego zarz¹dzania przep³ywami migracyjnymi, sprawiedliwego traktowania obywateli pañstw trzecich przebywaj¹cych legalnie w Pañstwach Cz³onkowskich, a tak¿e zapobieganie nielegalnej imigracji i handlowi ludŸmi oraz wzmocnione ich zwalczanie.
2. Do celów ustêpu 1 Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, przyjmuj¹
œrodki w nastêpuj¹cych dziedzinach:
a) warunki wjazdu i pobytu, jak równie¿ normy dotycz¹ce procedur wydawania przez Pañstwa Cz³onkowskie
d³ugoterminowych wiz i dokumentów pobytowych,
w tym do celów ³¹czenia rodzin;
b) okreœlenie praw obywateli pañstw trzecich przebywaj¹cych legalnie w Pañstwie Cz³onkowskim, w tym warunków dotycz¹cych swobody przemieszczania siê i pobytu w innych Pañstwach Cz³onkowskich;
c) nielegalna imigracja i nielegalny pobyt, w tym wydalanie i odsy³anie osób przebywaj¹cych nielegalnie;
d) zwalczanie handlu ludŸmi, w szczególnoœci kobietami
i dzieæmi.
3. Unia mo¿e zawrzeæ z pañstwami trzecimi umowy o readmisji obywateli pañstw trzecich, którzy nie spe³niaj¹ warunków wjazdu, obecnoœci lub pobytu na terytorium jedne-
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go z Pañstw Cz³onkowskich lub przestali je spe³niaæ, do
pañstw pochodzenia lub pañstw, z których oni przybywaj¹.
4. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, mog¹ ustanowiæ œrodki zachêcaj¹ce i wspieraj¹ce dzia³ania Pañstw Cz³onkowskich,
podejmowane w celu popierania integracji obywateli pañstw
trzecich przebywaj¹cych legalnie na ich terytoriach, z wy³¹czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych
i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich.
5. Niniejszy artyku³ nie narusza prawa Pañstw Cz³onkowskich do ustalania wielkoœci nap³ywu obywateli pañstw trzecich przybywaj¹cych z pañstw trzecich na ich terytorium
w poszukiwaniu pracy najemnej lub na w³asny rachunek.
Artyku³ 80
Polityki Unii, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz
ich wprowadzanie w ¿ycie podlegaj¹ zasadzie solidarnoœci
i sprawiedliwego podzia³u odpowiedzialnoœci miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, w tym równie¿ na p³aszczyŸnie finansowej. Akty Unii przyjête na podstawie niniejszego rozdzia³u zawieraj¹, w ka¿dym niezbêdnym przypadku, odpowiednie œrodki w celu zastosowania tej zasady.
Rozdzia³ 3
Wspó³praca s¹dowa w sprawach cywilnych

Artyku³ 81 (65)
1. Unia rozwija wspó³pracê s¹dow¹ w sprawach cywilnych
maj¹cych skutki transgraniczne, w oparciu o zasadê wzajemnego uznawania orzeczeñ s¹dowych i pozas¹dowych. Wspó³praca ta mo¿e obejmowaæ przyjmowanie œrodków w celu
zbli¿enia przepisów ustawowych i wykonawczych Pañstw
Cz³onkowskich.
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2. Do celów ustêpu 1 Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, przyjmuj¹,
w szczególnoœci, je¿eli jest to niezbêdne do prawid³owego
funkcjonowania rynku wewnêtrznego, œrodki maj¹ce na celu
zapewnienie:
a) wzajemnego uznawania i wykonywania przez Pañstwa
Cz³onkowskie orzeczeñ s¹dowych i pozas¹dowych;
b) transgranicznego dorêczania i zawiadamiania o aktach
s¹dowych i pozas¹dowych;
c) zgodnoœci norm maj¹cych zastosowanie w Pañstwach
Cz³onkowskich w przypadku kolizji przepisów i sporów o w³aœciwoœæ;
d) wspó³pracy w zakresie gromadzenia dowodów;
e) skutecznego dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci;
f) usuwania przeszkód utrudniaj¹cych prawid³owy przebieg procedur cywilnych, wspieraj¹c w razie potrzeby
zgodnoœæ zasad procedury cywilnej maj¹cych zastosowanie w Pañstwach Cz³onkowskich;
g) rozwoju alternatywnych metod rozstrzygania sporów;
h) wspierania szkolenia sêdziów i innych pracowników
wymiaru sprawiedliwoœci.
3. Na zasadzie odstêpstwa od ustêpu 2, œrodki dotycz¹ce prawa rodzinnego maj¹ce skutki transgraniczne s¹ ustanawiane
przez Radê stanowi¹c¹ zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹. Rada stanowi jednomyœlnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Rada, na wniosek Komisji, mo¿e przyj¹æ decyzjê okreœlaj¹c¹ te aspekty prawa rodzinnego maj¹ce skutki transgraniczne, które mog¹ byæ przedmiotem aktów przyjmowanych

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

w drodze zwyk³ej procedury prawodawczej. Rada stanowi
jednomyœlnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Wniosek, o którym mowa w akapicie drugim, jest przekazywany parlamentom narodowym. W przypadku gdy parlament
narodowy notyfikuje swój sprzeciw w terminie szeœciu miesiêcy od takiego przekazania, decyzja nie zostaje przyjêta. W przypadku braku sprzeciwu Rada mo¿e przyj¹æ tak¹ decyzjê.
Artyku³ 66 (zast¹piony art. 74)
Artyku³y 67–69
(uchylone)

Rozdzia³ 4
Wspó³praca s¹dowa w sprawach karnych

Artyku³ 82 (zastêpuje art. 31 dotychczasowego TUE)
1. Wspó³praca s¹dowa w sprawach karnych w Unii opiera
siê na zasadzie wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeñ
s¹dowych oraz obejmuje zbli¿anie przepisów ustawowych
i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich w dziedzinach,
o których mowa w ustêpie 2 i w artykule 83.
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹, przyjmuj¹ œrodki maj¹ce na celu:
a) ustanowienie zasad i procedur zapewniaj¹cych uznawanie w ca³ej Unii wszystkich form wyroków i orzeczeñ s¹dowych;
b) zapobieganie sporom o w³aœciwoœæ pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi i ich rozstrzyganie;
c) wspieranie szkolenia sêdziów i innych pracowników
wymiaru sprawiedliwoœci;
d) u³atwianie wspó³pracy miêdzy organami s¹dowymi lub
równowa¿nymi organami Pañstw Cz³onkowskich w ramach œcigania karnego i wykonywania orzeczeñ.
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2. W zakresie niezbêdnym dla u³atwienia wzajemnego
uznawania wyroków i orzeczeñ s¹dowych, jak równie¿
wspó³pracy policyjnej i s¹dowej w sprawach karnych o wymiarze transgranicznym, Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c w drodze dyrektyw zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹
prawodawcz¹, mog¹ ustanawiaæ normy minimalne. Normy
takie uwzglêdniaj¹ ró¿nice miêdzy tradycjami i systemami
prawnymi Pañstw Cz³onkowskich.
Dotycz¹ one:
a) wzajemnego dopuszczania dowodów miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi;
b) praw jednostek w postêpowaniu karnym;
c) praw ofiar przestêpstw;
d) innych szczególnych aspektów postêpowania karnego, okreœlonych uprzednio przez Radê w drodze decyzji; przyjmuj¹c tak¹ decyzjê, Rada stanowi jednomyœlnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
Przyjêcie minimalnych norm, o których mowa w niniejszym ustêpie, nie stanowi przeszkody dla Pañstw Cz³onkowskich w utrzymaniu lub ustanowieniu wy¿szego poziomu
ochrony osób.
3. Je¿eli cz³onek Rady uzna, ¿e projekt dyrektywy, o której
mowa w ustêpie 2, móg³by naruszaæ podstawowe aspekty jego
systemu wymiaru sprawiedliwoœci w sprawach karnych, mo¿e
za¿¹daæ przed³o¿enia tej kwestii Radzie Europejskiej. W takim przypadku zwyk³a procedura prawodawcza zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku konsensusu Rada Europejska, w terminie czterech miesiêcy od
takiego zawieszenia, odsy³a projekt do Rady, co oznacza zakoñczenie zawieszenia zwyk³ej procedury prawodawczej.
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W takim samym terminie, w przypadku braku porozumienia i w sytuacji gdy co najmniej dziewiêæ Pañstw Cz³onkowskich pragnie ustanowiæ wzmocnion¹ wspó³pracê na podstawie danego projektu dyrektywy, informuj¹ one o tym Parlament Europejski, Radê i Komisjê. W takim przypadku
uznaje siê, ¿e upowa¿nienie do podjêcia wzmocnionej wspó³pracy, o którym mowa w artykule 20 ustêp 2 Traktatu o Unii
Europejskiej i w artykule 329 ustêp 1 niniejszego Traktatu,
zosta³o udzielone i stosuje siê postanowienia dotycz¹ce
wzmocnionej wspó³pracy.
Artyku³ 83 (zastêpuje art. 31 dotychczasowego TUE)
1. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c w drodze dyrektyw zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, mog¹ ustanowiæ normy minimalne odnosz¹ce siê do okreœlania przestêpstw oraz kar w dziedzinach szczególnie powa¿nej przestêpczoœci o wymiarze transgranicznym, wynikaj¹ce z rodzaju lub skutków tych przestêpstw lub ze szczególnej potrzeby wspólnego ich zwalczania.
Powy¿sze dziedziny przestêpczoœci s¹ nastêpuj¹ce: terroryzm, handel ludŸmi oraz seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel broni¹, pranie pieniêdzy, korupcja, fa³szowanie œrodków
p³atniczych, przestêpczoœæ komputerowa i przestêpczoœæ
zorganizowana.
W zale¿noœci od rozwoju przestêpczoœci Rada mo¿e przyj¹æ decyzjê okreœlaj¹c¹ inne dziedziny przestêpczoœci spe³niaj¹ce kryteria, o których mowa w niniejszym ustêpie. Rada
stanowi jednomyœlnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
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2. Je¿eli zbli¿anie przepisów ustawowych i wykonawczych
Pañstw Cz³onkowskich w sprawach karnych oka¿e siê niezbêdne w celu zapewnienia skutecznego wprowadzania w ¿ycie
polityki Unii w dziedzinie, która sta³a siê przedmiotem œrodków harmonizuj¹cych, dyrektywy mog¹ ustanowiæ normy minimalne odnosz¹ce siê do okreœlania przestêpstw oraz kar w danej dziedzinie. Dyrektywy te przyjmuje siê zgodnie ze zwyk³¹
lub specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, tak¹ sam¹ jak procedura stosowana do przyjmowania stosownych œrodków harmonizuj¹cych, bez uszczerbku dla artyku³u 76.
3. Je¿eli cz³onek Rady uzna, ¿e projekt dyrektywy, o której
mowa w ustêpie 1 lub 2, móg³by naruszaæ podstawowe aspekty jego systemu wymiaru sprawiedliwoœci w sprawach karnych, mo¿e za¿¹daæ przed³o¿enia tej kwestii Radzie Europejskiej. W takim przypadku zwyk³a procedura prawodawcza zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w
przypadku konsensusu Rada Europejska, w terminie czterech
miesiêcy od takiego zawieszenia, odsy³a projekt do Rady, co
oznacza zakoñczenie zawieszenia zwyk³ej procedury prawodawczej.
W takim samym terminie, w przypadku braku porozumienia i w sytuacji gdy co najmniej dziewiêæ Pañstw Cz³onkowskich pragnie ustanowiæ wzmocnion¹ wspó³pracê na podstawie danego projektu dyrektywy, informuj¹ one o tym Parlament Europejski, Radê i Komisjê. W takim przypadku
uznaje siê, ¿e upowa¿nienie do podjêcia wzmocnionej wspó³pracy, o którym mowa w artykule 20 ustêp 2 Traktatu o Unii
Europejskiej i w artykule 329 ustêp 1 niniejszego Traktatu,
zosta³o udzielone i stosuje siê postanowienia dotycz¹ce
wzmocnionej wspó³pracy.
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Artyku³ 84
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, mog¹ ustanowiæ œrodki w celu
promowania i wspierania dzia³ania Pañstw Cz³onkowskich
w dziedzinie zapobiegania przestêpczoœci, z wy³¹czeniem
jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich.
Artyku³ 85 (zastêpuje art. 31 dotychczasowego TUE)
1. Zadaniem Eurojust jest wspieranie oraz wzmacnianie koordynacji i wspó³pracy miêdzy krajowymi organami œledczymi i organami œcigania w odniesieniu do powa¿nej przestêpczoœci, która dotyka dwóch lub wiêcej Pañstw Cz³onkowskich lub która wymaga wspólnego œcigania, w oparciu o operacje przeprowadzane i informacje dostarczane przez organy Pañstw Cz³onkowskich i Europol.
W zwi¹zku z tym Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c
w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, okreœlaj¹ strukturê, funkcjonowanie oraz zakres
dzia³añ i zadañ Eurojust. Zadania te mog¹ obejmowaæ:
a) wszczynanie œledztwa karnego oraz wystêpowanie
z wnioskiem o wszczêcie œcigania prowadzonego przez
w³aœciwe organy krajowe, w szczególnoœci dotycz¹cego przestêpstw przeciwko interesom finansowym Unii;
b) koordynacjê œledztw i œcigania, o których mowa w literze a);
c) wzmacnianie wspó³pracy s¹dowej, w tym przez rozstrzyganie sporów o w³aœciwoœæ i œcis³¹ wspó³pracê
z Europejsk¹ Sieci¹ S¹dow¹.
Rozporz¹dzenia te okreœlaj¹ tak¿e warunki uczestnictwa
Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych
w ocenie dzia³alnoœci Eurojust.
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2. W ramach œcigania, o którym mowa w ustêpie 1, i bez
uszczerbku dla artyku³u 86, czynnoœci urzêdowe w postêpowaniu s¹dowym s¹ dokonywane przez w³aœciwych urzêdników krajowych.
Artyku³ 86
1. W celu zwalczania przestêpstw przeciwko interesom finansowym Unii Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ
zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, mo¿e ustanowiæ Prokuraturê Europejsk¹ w oparciu o Eurojust. Rada
stanowi jednomyœlnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
W przypadku braku jednomyœlnoœci grupa co najmniej dziewiêciu Pañstw Cz³onkowskich mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem
o przekazanie projektu rozporz¹dzenia Radzie Europejskiej.
W takim przypadku procedura w Radzie zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku konsensusu
Rada Europejska, w terminie czterech miesiêcy od takiego
zawieszenia, odsy³a projekt Radzie do przyjêcia.
W takim samym terminie, w przypadku braku porozumienia i w sytuacji gdy co najmniej dziewiêæ Pañstw Cz³onkowskich pragnie ustanowiæ wzmocnion¹ wspó³pracê na podstawie danego projektu rozporz¹dzenia, informuj¹ one o tym
Parlament Europejski, Radê i Komisjê. W takim przypadku
uznaje siê, ¿e upowa¿nienie do podjêcia wzmocnionej wspó³pracy, o którym mowa w artykule 20 ustêp 2 Traktatu o Unii
Europejskiej i w artykule 329 ustêp 1 niniejszego Traktatu,
zosta³o udzielone i stosuje siê postanowienia w sprawie
wzmocnionej wspó³pracy.
2. Prokuratura Europejska jest w³aœciwa do spraw dochodzenia, œcigania i stawiania przed s¹dem, w stosownych przypad-
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kach w powi¹zaniu z Europolem, sprawców i wspó³sprawców
przestêpstw przeciwko interesom finansowym Unii, okreœlonych w rozporz¹dzeniu przewidzianym w ustêpie 1. Prokuratura Europejska jest w³aœciwa do wnoszenia przed w³aœciwe s¹dy
Pañstw Cz³onkowskich publicznego oskar¿enia w odniesieniu
do tych przestêpstw.
3. Rozporz¹dzenia, o których mowa w ustêpie 1, okreœlaj¹
statut Prokuratury Europejskiej, warunki wype³niania jej
funkcji, zasady proceduralne maj¹ce zastosowanie do jej
dzia³añ, jak równie¿ zasady dopuszczalnoœci dowodów oraz
zasady s¹dowej kontroli czynnoœci procesowych podjêtych
przez ni¹ przy wype³nianiu jej funkcji.
4. Rada Europejska mo¿e, jednoczeœnie lub póŸniej, przyj¹æ
decyzjê zmieniaj¹c¹ ustêp 1 w celu rozszerzenia uprawnieñ
Prokuratury Europejskiej na zwalczanie powa¿nej przestêpczoœci o wymiarze transgranicznym oraz odpowiednio zmieniaj¹c¹ w zwi¹zku z tym ustêp 2 w odniesieniu do sprawców
i wspó³sprawców powa¿nych przestêpstw dotykaj¹cych wiêcej
ni¿ jedno Pañstwo Cz³onkowskie. Rada Europejska stanowi
jednomyœlnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego
i po konsultacji z Komisj¹.
Rozdzia³ 5
Wspó³praca policyjna

Artyku³ 87 (zastêpuje art. 30 dotychczasowego TUE)
1. Unia rozwija wspó³pracê policyjn¹ obejmuj¹c¹ wszystkie w³aœciwe organy Pañstw Cz³onkowskich, w tym s³u¿by
policji, s³u¿by celne oraz inne organy œcigania wyspecjalizowane w zapobieganiu przestêpstwom lub ich wykrywaniu
i œciganiu.
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2. Do celów ustêpu 1 Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, mog¹ ustanawiaæ œrodki dotycz¹ce:
a) gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, analizowania i wymiany istotnych informacji;
b) wspierania szkolenia pracowników, jak równie¿ wspó³pracy w zakresie wymiany pracowników oraz wyposa¿enia i badañ w dziedzinie kryminalistyki;
c) wspólnych technik œledczych dotycz¹cych wykrywania
powa¿nych form przestêpczoœci zorganizowanej.
3. Rada, stanowi¹c zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, mo¿e ustanowiæ œrodki dotycz¹ce wspó³pracy operacyjnej miêdzy organami, o których mowa w niniejszym
artykule. Rada stanowi jednomyœlnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
W przypadku braku jednomyœlnoœci grupa co najmniej dziewiêciu Pañstw Cz³onkowskich mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem
o przekazanie projektu œrodków Radzie Europejskiej. W takim przypadku procedura w Radzie zostaje zawieszona. Po
przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku konsensusu Rada
Europejska, w terminie czterech miesiêcy od takiego zawieszenia, odsy³a projekt Radzie do przyjêcia.
W takim samym terminie, w przypadku braku porozumienia i w sytuacji gdy co najmniej dziewiêæ Pañstw Cz³onkowskich pragnie ustanowiæ wzmocnion¹ wspó³pracê na podstawie danego projektu œrodków, informuj¹ one o tym Parlament Europejski, Radê i Komisjê. W takim przypadku
uznaje siê, ¿e upowa¿nienie do podjêcia wzmocnionej wspó³pracy, o którym mowa w artykule 20 ustêp 2 Traktatu o Unii
Europejskiej i w artykule 329 ustêp 1 niniejszego Traktatu,
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zosta³o udzielone i stosuje siê postanowienia w sprawie
wzmocnionej wspó³pracy.
Procedury specjalnej przewidzianej w akapicie drugim
i trzecim nie stosuje siê do aktów, które stanowi¹ rozwiniêcie dorobku Schengen.
Artyku³ 88 (zastêpuje art. 30 dotychczasowego TUE)
1. Zadaniem Europolu jest wspieranie i wzmacnianie dzia³añ organów policyjnych i innych organów œcigania Pañstw
Cz³onkowskich, jak równie¿ ich wzajemnej wspó³pracy w zapobieganiu i zwalczaniu powa¿nej przestêpczoœci dotykaj¹cej dwóch lub wiêcej Pañstw Cz³onkowskich, terroryzmu
oraz form przestêpczoœci naruszaj¹cych wspólny interes
objêty polityk¹ Unii.
2. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, okreœlaj¹ strukturê, funkcjonowanie oraz zakres dzia³añ i zadañ
Europolu. Zadania te mog¹ obejmowaæ:
a) gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizê i wymianê informacji, przekazywanych zw³aszcza
przez organy Pañstw Cz³onkowskich, pañstw trzecich
lub instytucji spoza Unii;
b) koordynowanie, organizowanie i prowadzenie dochodzeñ i dzia³añ operacyjnych prowadzonych wspólnie
z w³aœciwymi organami Pañstw Cz³onkowskich lub
w ramach wspólnych zespo³ów dochodzeniowych,
w stosownych przypadkach w powi¹zaniu z Eurojust.
Rozporz¹dzenia te okreœlaj¹ równie¿ procedury kontroli
dzia³añ Europolu przez Parlament Europejski, w której
uczestnicz¹ parlamenty narodowe.
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3. Wszelkie dzia³ania operacyjne Europolu s¹ prowadzone
w powi¹zaniu i w porozumieniu z organami Pañstwa Cz³onkowskiego lub Pañstw Cz³onkowskich, których terytorium
dotycz¹. Stosowanie œrodków przymusu nale¿y do wy³¹cznej kompetencji w³aœciwych organów krajowych.
Artyku³ 89 (zastêpuje art. 32 dotychczasowego TUE)
Rada, stanowi¹c zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, okreœla warunki i granice, w jakich w³aœciwe organy Pañstw
Cz³onkowskich, o których mowa w artyku³ach 82 i 87, mog¹ podejmowaæ dzia³ania na terytorium innego Pañstwa Cz³onkowskiego, w powi¹zaniu i w porozumieniu z organami tego Pañstwa. Rada stanowi jednomyœlnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Tytu³ V
TRANSPORT
Artyku³ 90 (70)
Cele Traktatów, w odniesieniu do kwestii uregulowanych w niniejszym tytule, s¹ realizowane w ramach wspólnej polityki transportowej.
Artyku³ 91 (71)
1. W celu wykonania artyku³u 90 i z uwzglêdnieniem specyficznych aspektów transportu Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym i Komitetem Regionów, ustanawia:
a) wspólne regu³y maj¹ce zastosowanie do transportu miêdzynarodowego wykonywanego z lub na terytorium Pañstwa
Cz³onkowskiego lub tranzytu przez terytorium jednej lub
wiêkszej liczby Pañstw Cz³onkowskich,
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b) warunki dostêpu przewoŸników nie maj¹cych sta³ej siedziby
w Pañstwie Cz³onkowskim do transportu krajowego w Pañstwie Cz³onkowskim,
c) œrodki pozwalaj¹ce polepszyæ bezpieczeñstwo transportu,
d) wszelkie inne potrzebne przepisy.
2. Przy przyjmowaniu œrodków, o których mowa w ustêpie
1, uwzglêdnia siê przypadki, w których zastosowanie tych
œrodków mo¿e powa¿nie wp³ywaæ na jakoœæ ¿ycia i poziom
zatrudnienia w pewnych regionach, jak równie¿ na funkcjonowanie infrastruktury transportowej.
Artyku³ 92 (72)
Do czasu przyjêcia przepisów okreœlonych w artykule 91 ustêp 1,
¿adne Pañstwo Cz³onkowskie nie mo¿e bez przyjêcia jednomyœlnie przez Radê œrodka przyznaj¹cego odstêpstwo wydaæ mniej
korzystnych — w ich bezpoœrednim lub poœrednim skutku wobec
przewoŸników z innych Pañstw Cz³onkowskich — w porównaniu
z przewoŸnikami krajowymi, ró¿nych przepisów reguluj¹cych tê
materiê na dzieñ 1 stycznia 1958 roku lub, dla Pañstw przystêpuj¹cych, na dzieñ ich przyst¹pienia.
Artyku³ 93 (73)
Zgodna z Traktatami jest pomoc, która odpowiada potrzebom koordynacji transportu lub stanowi zwrot za wykonanie pewnych œwiadczeñ nierozerwalnie zwi¹zanych z pojêciem us³ugi publicznej.
Artyku³ 94 (74)
Ka¿dy œrodek w dziedzinie stawek i warunków transportu podjêty w ramach Traktatów powinien uwzglêdniaæ sytuacjê gospodarcz¹ przewoŸników.
Artyku³ 95 (75)
1. W odniesieniu do transportu wewn¹trz Unii zakazana jest dyskryminacja polegaj¹ca na stosowaniu przez przewoŸników wzglê-

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

dem tych samych towarów na tych samych po³¹czeniach przewozowych ró¿nych stawek i warunków transportu ze wzglêdu na kraj
pochodzenia lub przeznaczenia produktów przewo¿onych.
2. Ustêp 1 nie wyklucza przyjêcia przez Parlament Europejski
i Radê innych œrodków w zastosowaniu artyku³u 91 ustêp 1.
3. Rada, ustanawia, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym, zasady wykonania postanowieñ ustêpu 1.
Mo¿e ona zw³aszcza wydaæ przepisy niezbêdne w celu umo¿liwienia
instytucjom Unii zapewnienia zgodnoœci z zasadami ustanowionymi
w ustêpie 1 i w celu zapewnienia pe³nych korzyœci u¿ytkownikom.
4. Komisja, z inicjatywy w³asnej lub na wniosek Pañstwa Cz³onkowskiego, bada przypadki dyskryminacji okreœlone w ustêpie 1 i po
konsultacji z ka¿dym zainteresowanym Pañstwem Cz³onkowskim
podejmuje niezbêdne decyzje, w ramach regulacji ustanowionej
zgodnie z postanowieniami ustêpu 3.
Artyku³ 96 (76)
1. Zakazane jest narzucanie przez Pañstwo Cz³onkowskie w zakresie transportu wykonywanego wewn¹trz Unii stosowania stawek i warunków zawieraj¹cych jakikolwiek element wsparcia lub
ochrony jednego lub kilku przedsiêbiorstw b¹dŸ poszczególnych ga³êzi przemys³u, chyba ¿e jest ono dozwolone przez Komisjê.
2. Komisja, z inicjatywy w³asnej lub na wniosek Pañstwa Cz³onkowskiego, bada stawki i warunki, o których mowa w ustêpie 1,
uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci, z jednej strony, wymogi w³aœciwej
regionalnej polityki gospodarczej, potrzeby regionów s³abo rozwiniêtych i problemy regionów powa¿nie dotkniêtych przez okolicznoœci polityczne oraz, z drugiej strony, skutki tych stawek i warunków dla konkurencji miêdzy ró¿nymi rodzajami transportu.
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Komisja podejmuje niezbêdne decyzje po konsultacji z ka¿dym
zainteresowanym Pañstwem Cz³onkowskim.
3. Zakaz ustanowiony w ustêpie 1 nie ma zastosowania do taryf
konkurencyjnych.
Artyku³ 97 (77)
Op³aty i nale¿noœci pobierane przez przewoŸnika w zwi¹zku z przekraczaniem granic niezale¿nie od ceny transportu nie powinny przekraczaæ rozs¹dnego poziomu, przy uwzglêdnieniu rzeczywistych kosztów efektywnie poniesionych w zwi¹zku z przekroczeniem granicy.
Pañstwa Cz³onkowskie podejmuj¹ starania, aby stopniowo obni¿yæ te koszty.
Komisja mo¿e kierowaæ do Pañstw Cz³onkowskich zalecenia w celu zastosowania niniejszego artyku³u.
Artyku³ 98 (78)
Postanowienia niniejszego tytu³u nie stanowi¹ przeszkody w stosowaniu œrodków podjêtych przez Republikê Federaln¹ Niemiec,
o ile s¹ one niezbêdne w celu skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych podzia³em Niemiec dla gospodarki niektórych regionów Republiki Federalnej dotkniêtych tym
podzia³em. Piêæ lat po wejœciu w ¿ycie Traktatu z Lizbony,
Rada, na wniosek Komisji, mo¿e przyj¹æ decyzjê uchylaj¹c¹
niniejszy artyku³.
Artyku³ 99 (79)
Komitet doradczy, z³o¿ony z ekspertów wyznaczonych przez rz¹dy
Pañstw Cz³onkowskich, jest ustanowiony przy Komisji. Komisja konsultuje z nim kwestie transportu zawsze, gdy uzna to za po¿¹dane, bez
uszczerbku dla kompetencji Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego.
Artyku³ 100 (80)
1. Postanowienia niniejszego tytu³u stosuj¹ siê do transportu kolejowego, drogowego i œródl¹dowego.
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2. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, mog¹ ustanowiæ odpowiednie
przepisy dotycz¹ce transportu morskiego i lotniczego. Stanowi¹ one po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym i Komitetem Regionów.
Tytu³ VII
WSPÓLNE REGU£Y W DZIEDZINIE KONKURENCJI,
PODATKÓW I ZBLI¯ENIA USTAWODAWSTW
Rozdzia³ 1
Regu³y konkurencji

Sekcja 1
Regu³y maj¹ce zastosowanie do przedsiêbiorstw

Artyku³ 101 (81)
1. Niezgodne z rynkiem wewnêtrznym i zakazane s¹ wszelkie
porozumienia miêdzy przedsiêbiorstwami, wszelkie decyzje zwi¹zków przedsiêbiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mog¹
wp³ywaæ na handel miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi i których
celem lub skutkiem jest zapobie¿enie, ograniczenie lub zak³ócenie
konkurencji wewn¹trz rynku wewnêtrznego, a w szczególnoœci
te, które polegaj¹ na:
a) ustalaniu w sposób bezpoœredni lub poœredni cen zakupu lub
sprzeda¿y albo innych warunków transakcji,
b) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju
technicznego lub inwestycji,
c) podziale rynków lub Ÿróde³ zaopatrzenia,
d) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do œwiadczeñ równowa¿nych i stwarzaniu im przez
to niekorzystnych warunków konkurencji,
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e) uzale¿nianiu zawarcia kontraktów od przyjêcia przez partnerów zobowi¹zañ dodatkowych, które ze wzglêdu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie maj¹ zwi¹zku z przedmiotem tych kontraktów.
2. Porozumienia lub decyzje zakazane na mocy niniejszego artyku³u s¹ niewa¿ne z mocy prawa.
3. Jednak¿e postanowienia ustêpu 1 mog¹ zostaæ uznane za nie
maj¹ce zastosowania do:
— ka¿dego porozumienia lub kategorii porozumieñ miêdzy
przedsiêbiorstwami,
— ka¿dej decyzji lub kategorii decyzji zwi¹zków przedsiêbiorstw,
— ka¿dej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych,
które przyczyniaj¹ siê do polepszenia produkcji lub dystrybucji
produktów b¹dŸ do popierania postêpu technicznego lub gospodarczego, przy zastrze¿eniu dla u¿ytkowników s³usznej czêœci zysku, który z tego wynika, oraz bez:
a) nak³adania na zainteresowane przedsiêbiorstwa ograniczeñ,
które nie s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia tych celów,
b) dawania przedsiêbiorstwom mo¿liwoœci eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej czêœci danych produktów.
Artyku³ 102 (82)
Niezgodne ze rynkiem wewnêtrznym i zakazane jest nadu¿ywanie przez jedno lub wiêksz¹ liczbê przedsiêbiorstw pozycji dominuj¹cej na rynku wewnêtrznym lub na znacznej jego czêœci,
w zakresie, w jakim mo¿e wp³ywaæ na handel miêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi.
Nadu¿ywanie takie mo¿e polegaæ w szczególnoœci na:
a) narzucaniu w sposób bezpoœredni lub poœredni nies³usznych
cen zakupu lub sprzeda¿y albo innych nies³usznych warunków transakcji,

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

b) ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju technicznego
ze szkod¹ dla konsumentów,
c) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do œwiadczeñ równowa¿nych i stwarzaniu im przez
to niekorzystnych warunków konkurencji,
d) uzale¿nianiu zawarcia kontraktów od przyjêcia przez partnerów zobowi¹zañ dodatkowych, które ze wzglêdu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie maj¹ zwi¹zku z przedmiotem tych kontraktów.
Artyku³ 103 (83)
1. Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, wydaje rozporz¹dzenia lub dyrektywy w celu zastosowania zasad ustanowionych w artyku³ach 101 i 102.
2. Przepisy, o których mowa w ustêpie 1, maj¹ na celu w szczególnoœci:
a) zapewnienie poszanowania zakazów ustanowionych w artykule 101 ustêp 1 i w artykule 102 przez wprowadzenie grzywien i okresowych kar pieniê¿nych,
b) ustanowienie szczegó³owych zasad stosowania artyku³u 101
ustêp 3, przy uwzglêdnieniu potrzeby, z jednej strony, zapewnienia skutecznego nadzoru, a z drugiej — uproszczenia
w najwiêkszym mo¿liwym stopniu kontroli administracyjnej,
c) okreœlenie, w razie potrzeby, w ró¿nych ga³êziach gospodarki, zakresu postanowieñ artyku³ów 101 i 102,
d) okreœlenie roli Komisji i Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej w stosowaniu postanowieñ okreœlonych w niniejszym ustêpie,
e) okreœlenie relacji miêdzy ustawodawstwami krajowymi —
z jednej strony a postanowieniami niniejszej sekcji oraz przepisami przyjêtymi w zastosowaniu niniejszego artyku³u —
z drugiej strony.
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Artyku³ 104 (84)
Do chwili wejœcia w ¿ycie przepisów przyjêtych w wykonaniu artyku³u 83, w³adze Pañstw Cz³onkowskich rozstrzygaj¹ o dopuszczalnoœci porozumieñ, decyzji i praktyk uzgodnionych oraz w sprawie nadu¿ywania pozycji dominuj¹cej na rynku wewnêtrznym,
zgodnie z prawem ich krajów i z postanowieniami artyku³u 101,
zw³aszcza ustêpu 3, i artyku³u 102.
Artyku³ 105 (85)
1. Bez uszczerbku dla artyku³u 104, Komisja czuwa nad stosowaniem zasad okreœlonych w artyku³ach 101 i 102. Na wniosek Pañstwa Cz³onkowskiego lub z urzêdu oraz we wspó³pracy z w³aœciwymi w³adzami Pañstw Cz³onkowskich, które udzielaj¹ jej pomocy, Komisja wszczyna postêpowanie w przypadkach podejrzenia naruszenia tych zasad. Jeœli stwierdzi, ¿e dosz³o do naruszenia, proponuje œrodki w³aœciwe do jego zaprzestania.
2. Jeœli nie zaprzestano naruszania, Komisja stwierdza takie naruszenie zasad w uzasadnionej decyzji. Mo¿e ona opublikowaæ tê decyzjê
i upowa¿niæ Pañstwa Cz³onkowskie do przyjêcia niezbêdnych w celu
zaradzenia sytuacji œrodków, których warunki i szczegó³y okreœla.
3. Komisja mo¿e przyjmowaæ rozporz¹dzenia dotycz¹ce kategorii porozumieñ, w odniesieniu do których Rada przyjê³a
rozporz¹dzenie lub dyrektywê zgodnie z artyku³em 103 ustêp
2 litera b).
Artyku³ 106 (86)
1. Pañstwa Cz³onkowskie, w odniesieniu do przedsiêbiorstw publicznych i przedsiêbiorstw, którym przyznaj¹ prawa specjalne lub
wy³¹czne, nie wprowadzaj¹ ani nie utrzymuj¹ ¿adnego œrodka
sprzecznego z normami Traktatów, w szczególnoœci z normami
przewidzianymi w artyku³ach 18 oraz 101–109.
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2. Przedsiêbiorstwa zobowi¹zane do zarz¹dzania us³ugami œwiadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym lub maj¹ce charakter
monopolu skarbowego podlegaj¹ normom Traktatów, zw³aszcza
regu³om konkurencji, w granicach, w jakich ich stosowanie nie stanowi prawnej lub faktycznej przeszkody w wykonywaniu poszczególnych zadañ im powierzonych. Rozwój handlu nie mo¿e byæ naruszony w sposób pozostaj¹cy w sprzecznoœci z interesem Unii.
3. Komisja czuwa nad stosowaniem postanowieñ niniejszego artyku³u i w miarê potrzeby kieruje stosowne dyrektywy lub decyzje
do Pañstw Cz³onkowskich.
Sekcja 2
Pomoc przyznawana przez Pañstwa

Artyku³ 107 (87)
1. Z zastrze¿eniem innych postanowieñ przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Pañstwo Cz³onkowskie lub
przy u¿yciu zasobów pañstwowych w jakiejkolwiek formie, która zak³óca lub grozi zak³óceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiêbiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnêtrznym w zakresie, w jakim wp³ywa na wymianê handlow¹ miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi.
2. Zgodna z rynkiem wewnêtrznym jest:
a) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym
konsumentom, pod warunkiem, ¿e jest przyznawana bez dyskryminacji zwi¹zanej z pochodzeniem produktów,
b) pomoc maj¹ca na celu naprawienie szkód spowodowanych klêskami ¿ywio³owymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi,
c) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec dotkniêtych podzia³em Niemiec,
w zakresie, w jakim jest niezbêdna do skompensowania nie-
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korzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podzia³em. Piêæ lat po wejœciu w ¿ycie Traktatu z Lizbony, Rada, na wniosek Komisji, mo¿e przyj¹æ decyzjê
uchylaj¹c¹ niniejsz¹ literê.
3. Za zgodn¹ z rynkiem wewnêtrznym mo¿e zostaæ uznana:
a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom ¿ycia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje powa¿ny stan niedostatecznego zatrudnienia, jak równie¿ regionów, o których
mowa w artykule 349, z uwzglêdnieniem ich sytuacji
strukturalnej, gospodarczej i spo³ecznej;
b) pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji wa¿nych projektów stanowi¹cych przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub maj¹ca na celu zaradzenie powa¿nym zaburzeniom w gospodarce Pañstwa Cz³onkowskiego;
c) pomoc przeznaczona na u³atwianie rozwoju niektórych dzia³añ gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych,
o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie
sprzecznym ze wspólnym interesem;
d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany
handlowej i konkurencji w Unii w zakresie sprzecznym ze
wspólnym interesem;
e) inne kategorie pomocy, jakie Rada mo¿e okreœliæ decyzj¹, na
wniosek Komisji.
Artyku³ 108 (88)
1. Komisja we wspó³pracy z Pañstwami Cz³onkowskimi stale bada
systemy pomocy istniej¹ce w tych Pañstwach. Proponuje im ona
stosowne œrodki konieczne ze wzglêdu na stopniowy rozwój lub
funkcjonowanie rynku wewnêtrznego.
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2. Jeœli Komisja stwierdzi, po wezwaniu zainteresowanych stron
do przedstawienia uwag, ¿e pomoc przyznana przez Pañstwo lub
przy u¿yciu zasobów pañstwowych nie jest zgodna z rynkiem wewnêtrznym w rozumieniu artyku³u 107, lub ¿e pomoc ta jest nadu¿ywana, decyduje o zniesieniu lub zmianie tej pomocy przez dane
Pañstwo w terminie, który ona okreœla.
Jeœli dane Pañstwo nie zastosuje siê do tej decyzji w wyznaczonym terminie, Komisja lub ka¿de inne zainteresowane Pañstwo
mo¿e, na zasadzie odstêpstwa od postanowieñ artyku³ów 258 i 259,
wnieœæ sprawê bezpoœrednio do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej.
Na wniosek Pañstwa Cz³onkowskiego Rada, stanowi¹c jednomyœlnie, mo¿e zdecydowaæ, ¿e pomoc, któr¹ to Pañstwo przyznaje lub
zamierza przyznaæ, jest uznana za zgodn¹ z rynkiem wewnêtrznym, na zasadzie odstêpstwa od postanowieñ artyku³u 107 lub rozporz¹dzeñ przewidzianych w artykule 109, jeœli wyj¹tkowe okolicznoœci uzasadniaj¹ tak¹ decyzjê. Jeœli w odniesieniu do danej pomocy Komisja wszczê³a procedurê przewidzian¹ w pierwszym akapicie niniejszego ustêpu, wyst¹pienie zainteresowanego Pañstwa
z wnioskiem skierowanym do Rady powoduje zawieszenie tej procedury do czasu zajêcia stanowiska przez Radê.
Jednak¿e jeœli Rada nie zajmie stanowiska w terminie trzech miesiêcy
od wyst¹pienia z wnioskiem, Komisja wydaje decyzjê w sprawie.
3. Komisja jest informowana, w czasie odpowiednim do przedstawienia swych uwag, o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy. Jeœli uznaje ona, ¿e plan nie jest zgodny z rynkiem wewnêtrznym w rozumieniu artyku³u 107, wszczyna bezzw³ocznie
procedurê przewidzian¹ w ustêpie 2. Dane Pañstwo Cz³onkowskie
nie mo¿e wprowadzaæ w ¿ycie projektowanych œrodków dopóki procedura ta nie doprowadzi do wydania decyzji koñcowej.
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4. Komisja mo¿e przyj¹æ rozporz¹dzenia dotycz¹ce kategorii pomocy pañstwa, w odniesieniu do których Rada postanowi³a, zgodnie z artyku³em 109, ¿e mog¹ one zostaæ
zwolnione z procedury przewidzianej w ustêpie 3 niniejszego artyku³u.
Artyku³ 109 (89)
Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, mo¿e wydaæ wszelkie w³aœciwe rozporz¹dzenia w celu zastosowania artyku³ów 107 i 108, a w szczególnoœci mo¿e okreœliæ
warunki stosowania artyku³u 108 ustêp 3 i kategorie pomocy zwolnione z tej procedury.
Rozdzia³ 2
Postanowienia podatkowe

Artyku³ 110 (90)
¯adne Pañstwo Cz³onkowskie nie nak³ada bezpoœrednio lub poœrednio na produkty innych Pañstw Cz³onkowskich podatków wewnêtrznych jakiegokolwiek rodzaju wy¿szych od tych, które nak³ada bezpoœrednio lub poœrednio na podobne produkty krajowe.
Ponadto ¿adne Pañstwo Cz³onkowskie nie nak³ada na produkty
innych Pañstw Cz³onkowskich podatków wewnêtrznych, które poœrednio chroni¹ inne produkty.
Artyku³ 111 (91)
W przypadku gdy produkty s¹ wywo¿one na terytorium jednego
z Pañstw Cz³onkowskich, jakikolwiek zwrot podatków wewnêtrznych nie mo¿e byæ wy¿szy od podatków, które zosta³y na nie na³o¿one bezpoœrednio lub poœrednio.
Artyku³ 112 (92)
W odniesieniu do op³at innych ni¿ podatek obrotowy, akcyza i inne podatki poœrednie, zwolnienia i zwroty w wywozie do innych
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Pañstw Cz³onkowskich nie mog¹ byæ dokonywane, a op³aty kompensacyjne w przywozie z Pañstw Cz³onkowskich nie mog¹ byæ
ustanawiane, chyba ¿e projektowane œrodki by³y uprzednio zatwierdzone na czas ograniczony przez Radê, na wniosek Komisji.
Artyku³ 113 (93)
Rada, stanowi¹c jednomyœlnie zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Parlamentem Europejskim
oraz Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym, uchwala przepisy dotycz¹ce harmonizacji ustawodawstw odnosz¹cych siê do podatków
obrotowych, akcyzy i innych podatków poœrednich w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbêdna do zapewnienia ustanowienia
i funkcjonowania rynku wewnêtrznego oraz unikniêcia zak³óceñ konkurencji.
Rozdzia³ 3
Zbli¿anie ustawodawstw

Artyku³ 114 (95)
1. Z zastrze¿eniem, ¿e Traktaty nie stanowi¹ inaczej, do urzeczywistnienia celów okreœlonych w artykule 26 stosuje siê nastêpuj¹ce
postanowienia. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym, przyjmuje œrodki dotycz¹ce
zbli¿enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pañstw Cz³onkowskich, które maj¹ na celu ustanowienie
i funkcjonowanie rynku wewnêtrznego.
2. Ustêp 1 nie ma zastosowania do przepisów podatkowych, przepisów dotycz¹cych swobodnego przep³ywu osób ani odnosz¹cych
siê do praw i interesów pracowników najemnych.
3. Komisja w swoich wnioskach przewidzianych w ustêpie 1 w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeñstwa, ochrony œrodowiska naturalnego i ochrony konsumentów przyjmie jako podstawê wysoki poziom
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ochrony, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci wszelkie zmiany oparte na faktach naukowych. W ramach swoich odpowiednich kompetencji Parlament Europejski i Rada staraj¹ siê równie¿ osi¹gn¹æ ten cel.
4. Je¿eli po przyjêciu œrodka harmonizuj¹cego przez Parlament Europejski i Radê, przez Radê lub przez Komisjê, Pañstwo Cz³onkowskie uzna za niezbêdne utrzymanie przepisów krajowych uzasadnionych wa¿nymi wzglêdami okreœlonymi w artykule 36
lub dotycz¹cymi ochrony œrodowiska naturalnego, lub œrodowiska pracy,
notyfikuje je Komisji, wskazuj¹c powody ich utrzymania.
5. Ponadto, bez uszczerbku dla ustêpu 4, je¿eli po przyjêciu œrodka harmonizuj¹cego przez Parlament Europejski
i Radê, przez Radê lub przez Komisjê, Pañstwo Cz³onkowskie
uzna za niezbêdne wprowadzenie przepisów krajowych opartych
na nowych dowodach naukowych dotycz¹cych ochrony œrodowiska naturalnego lub œrodowiska pracy ze wzglêdu na specyficzny
problem tego Pañstwa, który pojawi³ siê po przyjêciu œrodka harmonizuj¹cego, notyfikuje ono Komisji projektowane œrodki oraz
powody ich wprowadzenia.
6. W terminie 6 miesiêcy od notyfikacji okreœlonych w ustêpach 4
i 5 Komisja zatwierdza lub odrzuca przepisy krajowe, o których
mowa, po sprawdzeniu, czy s¹ one œrodkiem arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w handlu miêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi i czy stanowi¹ one przeszkodê w funkcjonowaniu
rynku wewnêtrznego.
W przypadku braku decyzji Komisji w tym terminie przepisy krajowe okreœlone w ustêpach 4 i 5 s¹ uwa¿ane za zatwierdzone.
W przypadku gdy jest to uzasadnione z³o¿onoœci¹ sprawy i nie ma
niebezpieczeñstwa dla zdrowia ludzkiego, Komisja mo¿e notyfikowaæ danemu Pañstwu Cz³onkowskiemu, ¿e okres, o którym mowa
w niniejszym ustêpie mo¿e byæ przed³u¿ony na kolejny okres trwaj¹cy do 6 miesiêcy.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

7. W przypadku gdy w zastosowaniu ustêpu 6 Pañstwo Cz³onkowskie zostaje upowa¿nione do utrzymania lub wprowadzenia przepisów krajowych uchylaj¹cych œrodek harmonizuj¹cy, Komisja bada
niezw³ocznie, czy nale¿y zaproponowaæ dostosowanie tego œrodka.
8. W przypadku gdy Pañstwo Cz³onkowskie zg³osi szczególny problem zdrowia publicznego w dziedzinie, która uprzednio sta³a siê
przedmiotem œrodka harmonizuj¹cego, informuje o tym Komisjê, która
bada niezw³ocznie, czy nale¿y zaproponowaæ Radzie w³aœciwe œrodki.
9. Na zasadzie odstêpstwa od procedury przewidzianej w artyku³ach 258 i 259 Komisja i ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie mog¹ wnieœæ
sprawê bezpoœrednio do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, jeœli uznaj¹, ¿e inne Pañstwo Cz³onkowskie nadu¿ywa
uprawnieñ przewidzianych w niniejszym artykule.
10. Powy¿sze œrodki harmonizuj¹ce obejmuj¹, w odpowiednich
przypadkach, klauzulê ochronn¹ upowa¿niaj¹c¹ Pañstwa Cz³onkowskie do podjêcia, z jednego lub wiêcej powodów pozagospodarczych,
o których mowa w artykule 36, œrodków tymczasowych poddanych
unijnej procedurze kontrolnej.
Artyku³ 115 (94)
Bez uszczerbku dla artyku³u 114, Rada, stanowi¹c jednomyœlnie zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po
konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym, uchwala dyrektywy w celu zbli¿enia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Pañstw Cz³onkowskich, które maj¹ bezpoœredni wp³yw na ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnêtrznego.
Artyku³ 116 (96)
W przypadku gdy Komisja stwierdzi, ¿e ró¿nica miêdzy przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi Pañstw
Cz³onkowskich narusza warunki konkurencji w r yn-
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ku wewnêtrznym i powoduje w ten sposób zak³ócenie, które powinno byæ wyeliminowane, podejmuje ona konsultacje z zainteresowanymi Pañstwami Cz³onkowskimi.
Jeœli konsultacje te nie doprowadz¹ do porozumienia eliminuj¹cego to zak³ócenie, Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c
zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ przyjmuj¹ w tym
celu niezbêdne dyrektywy. Mog¹ zostaæ przyjête wszelkie inne
w³aœciwe œrodki przewidziane w Traktatach.
Artyku³ 117 (97)
1. W przypadku gdy istnieje obawa, ¿e przyjêcie lub zmiana przepisu ustawowego, wykonawczego lub administracyjnego mo¿e spowodowaæ zak³ócenia w rozumieniu artyku³u 116, Pañstwo Cz³onkowskie, które chce to uczyniæ podejmuje konsultacje z Komisj¹.
Po przeprowadzeniu konsultacji z Pañstwami Cz³onkowskimi, Komisja zaleca zainteresowanym Pañstwom w³aœciwe œrodki w celu
unikniêcia tego zak³ócenia.
2. Jeœli Pañstwo, które chce przyj¹æ lub zmieniæ przepisy krajowe
nie zastosuje siê do zalecenia Komisji, nie mo¿e ¿¹daæ od innych
Pañstw Cz³onkowskich, w zastosowaniu artyku³u 116, zmiany ich
przepisów krajowych w celu wyeliminowania tego zak³ócenia. Jeœli
Pañstwo Cz³onkowskie, które nie zastosowa³o siê do zalecenia Komisji, powoduje zak³ócenie wy³¹cznie na w³asn¹ szkodê, postanowienia artyku³u 116 nie maj¹ zastosowani.
Artyku³ 118
W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnêtrznego, Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, ustanawiaj¹ œrodki
dotycz¹ce tworzenia europejskich tytu³ów prawnych w celu
zapewnienia jednolitej ochrony praw w³asnoœci intelektual-
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nej w Unii oraz utworzenia scentralizowanych na poziomie
Unii systemów zezwoleñ, koordynacji i nadzoru.
Rada, stanowi¹c zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, ustanawia w drodze rozporz¹dzeñ systemy jêzykowe dotycz¹ce europejskich tytu³ów prawnych. Rada stanowi jednomyœlnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Tytu³ VIII
POLITYKA GOSPODARCZA I PIENIÊ¯NA
Artyku³ 119 (dawny art. 4)
1. Dla osi¹gniêcia celów okreœlonych w artykule 3 Traktatu o Unii
Europejskiej dzia³ania Pañstw Cz³onkowskich i Unii obejmuj¹,
na warunkach przewidzianych w Traktatach, przyjêcie polityki gospodarczej opartej na œcis³ej koordynacji polityk gospodarczych
Pañstw Cz³onkowskich, rynku wewnêtrznym i ustaleniu wspólnych
celów oraz prowadzonej w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z woln¹ konkurencj¹
2. Równolegle, na warunkach i zgodnie z procedurami
przewidzianymi w Traktatach, dzia³ania te obejmuj¹ jedn¹
walutê, euro, jak równie¿ okreœlenie oraz prowadzenie jednolitej
polityki pieniê¿nej i polityki wymiany walut, których g³ównym celem jest utrzymanie stabilnoœci cen, oraz, bez uszczerbku dla tego
celu, wspieranie ogólnych polityk gospodarczych w Unii, zgodnie
z zasad¹ otwartej gospodarki rynkowej z woln¹ konkurencj¹.
3. Te dzia³ania Pañstw Cz³onkowskich i Unii zak³adaj¹ poszanowanie nastêpuj¹cych zasad przewodnich: stabilnych cen, zdrowych
finansów publicznych i warunków pieniê¿nych oraz trwa³ej równowagi p³atniczej.
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Rozdzia³ 1
Polityka gospodarcza

Artyku³ 120 (98)
Pañstwa Cz³onkowskie prowadz¹ swoje polityki gospodarcze, maj¹c na wzglêdzie przyczynianie siê do osi¹gania celów Unii okreœlonych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej i w kontekœcie
ogólnych kierunków okreœlonych w artykule 121 ustêp 2. Pañstwa
Cz³onkowskie i Unia dzia³aj¹ w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z woln¹ konkurencj¹, sprzyjaj¹c efektywnej alokacji zasobów, zgodnie z zasadami okreœlonymi w artykule 4.
Artyku³ 121 (99)
1. Pañstwa Cz³onkowskie uznaj¹ swoje polityki gospodarcze za
przedmiot wspólnego zainteresowania i koordynuj¹ je w ramach
Rady, zgodnie z artyku³em 120.
2. Rada, na zalecenie Komisji, opracowuje projekt ogólnych kierunków polityk gospodarczych Pañstw Cz³onkowskich i Unii oraz
sk³ada sprawozdanie Radzie Europejskiej.
Rada Europejska, na podstawie sprawozdania Rady, debatuje nad
konkluzj¹ w sprawie ogólnych kierunków polityk gospodarczych
Pañstw Cz³onkowskich i Unii.
Na podstawie tej konkluzji Rada, przyjmuje zalecenie okreœlaj¹ce
te ogólne kierunki. Rada informuje Parlament Europejski o swoim
zaleceniu.
3. W celu zapewnienia œciœlejszej koordynacji polityk gospodarczych i trwa³ej konwergencji dokonañ gospodarczych Pañstw Cz³onkowskich, Rada, na podstawie sprawozdañ przedstawionych przez
Komisjê, nadzoruje rozwój sytuacji gospodarczej w ka¿dym z Pañstw
Cz³onkowskich i w Unii, jak równie¿ zgodnoœæ polityk gospodarczych z ogólnymi kierunkami okreœlonymi w ustêpie 2 oraz regularnie dokonuje oceny ca³oœciowej.
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Dla potrzeb tego wielostronnego nadzoru Pañstwa Cz³onkowskie
przesy³aj¹ Komisji informacje o wa¿nych œrodkach, które przyjê³y
w dziedzinie swej polityki gospodarczej oraz wszelkie inne informacje, które uznaj¹ za niezbêdne.
4. Je¿eli w ramach procedury, o której mowa w ustêpie 3,
zostanie stwierdzone, ¿e polityki gospodarcze Pañstwa
Cz³onkowskiego nie s¹ zgodne z ogólnymi kierunkami,
o których mowa w ustêpie 2, lub zagra¿aj¹ prawid³owemu
funkcjonowaniu unii gospodarczej i walutowej, Komisja
mo¿e skierowaæ do danego Pañstwa Cz³onkowskiego ostrze¿enie. Rada, na zalecenie Komisji, mo¿e kierowaæ do danego Pañstwa Cz³onkowskiego niezbêdne zalecenia. Rada, na
wniosek Komisji, mo¿e zadecydowaæ o podaniu swoich zaleceñ do
publicznej wiadomoœci.
W zakresie niniejszego ustêpu, Rada stanowi nie bior¹c pod
uwagê g³osu cz³onka Rady reprezentuj¹cego dane Pañstwo
Cz³onkowskie.
Wiêkszoœæ kwalifikowan¹ pozosta³ych cz³onków Rady okreœla siê zgodnie z artyku³em 238 ustêp 3 litera a).
5. Przewodnicz¹cy Rady i Komisja sk³adaj¹ sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu dotycz¹ce rezultatów wielostronnego nadzoru. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e byæ wezwany do stawienia siê
przed w³aœciw¹ komisj¹ Parlamentu Europejskiego, jeœli Rada poda³a swoje zalecenia do publicznej wiadomoœci.
6. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹,
mog¹ przyj¹æ szczegó³owe zasady procedury wielostronnego
nadzoru, o której mowa w ustêpach 3 i 4.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

Artyku³ 122 (100)
1. Bez uszczerbku dla innych procedur przewidzianych
w Traktatach, Rada, na wniosek Komisji, mo¿e postanowiæ,
w duchu solidarnoœci miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi,
o œrodkach stosownych do sytuacji gospodarczej, w szczególnoœci w przypadku wyst¹pienia powa¿nych trudnoœci w zaopatrzeniu w niektóre produkty, zw³aszcza w obszarze energii.
2. W przypadku gdy Pañstwo Cz³onkowskie ma trudnoœci lub jest
istotnie zagro¿one powa¿nymi trudnoœciami z racji klêsk ¿ywio³owych lub nadzwyczajnych okolicznoœci pozostaj¹cych poza jego kontrol¹, Rada, na wniosek Komisji, mo¿e przyznaæ danemu Pañstwu
Cz³onkowskiemu, pod pewnymi warunkami, pomoc finansow¹
Unii. Przewodnicz¹cy Rady informuje Parlament Europejski o podjêtej decyzji.
Artyku³ 123 (101)
1. Zakazane jest udzielanie przez Europejski Bank Centralny
lub banki centralne Pañstw Cz³onkowskich, zwane dalej „krajowymi bankami centralnymi”, po¿yczek na pokrycie deficytu lub jakichkolwiek innych kredytów instytucjom lub organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, rz¹dom centralnym, w³adzom
regionalnym, lokalnym lub innym w³adzom publicznym, innym
instytucjom lub przedsiêbiorstwom publicznym Pañstw Cz³onkowskich, jak równie¿ nabywanie bezpoœrednio od nich przez Europejski Bank Centralny lub krajowe banki centralne ich papierów
d³u¿nych.
2. Ustêp 1 nie ma zastosowania do publicznych instytucji kredytowych, które, w ramach utrzymywania rezerw przez banki centralne, korzystaj¹ ze strony krajowych banków centralnych i Europejskiego Banku Centralnego z takiego samego traktowania jak
prywatne instytucje kredytowe.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

Artyku³ 124 (102)
Zakazany jest ka¿dy œrodek nieoparty na wzglêdach o charakterze
ostro¿noœciowym, ustanawiaj¹cy uprzywilejowany dostêp instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, rz¹dów centralnych, w³adz regionalnych, lokalnych lub innych w³adz publicznych, innych instytucji lub przedsiêbiorstw publicznych Pañstw
Cz³onkowskich do instytucji finansowych.
Artyku³ 125 (103)
1. Unia nie odpowiada za zobowi¹zania rz¹dów centralnych, w³adz
regionalnych, lokalnych lub innych w³adz publicznych, innych instytucji lub przedsiêbiorstw publicznych Pañstwa Cz³onkowskiego, ani
ich nie przejmuje, z zastrze¿eniem wzajemnych gwarancji finansowych
dla wspólnego wykonania okreœlonego projektu. Pañstwo Cz³onkowskie nie odpowiada za zobowi¹zania rz¹dów centralnych, w³adz regionalnych, lokalnych lub innych w³adz publicznych, innych instytucji
lub przedsiêbiorstw publicznych innego Pañstwa Cz³onkowskiego, ani
ich nie przejmuje, z zastrze¿eniem wzajemnych gwarancji finansowych
dla wspólnego wykonania okreœlonego projektu.
2. Rada, stanowi¹c na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, mo¿e w razie potrzeby sprecyzowaæ
definicje w celu zastosowania zakazów, o których mowa w artyku³ach 123 i 124, jak równie¿ w niniejszym artykule.
Artyku³ 126 (104)
1. Pañstwa Cz³onkowskie unikaj¹ nadmiernego deficytu bud¿etowego.
2. Komisja nadzoruje rozwój sytuacji bud¿etowej i wysokoœæ d³ugu publicznego w Pañstwach Cz³onkowskich w celu wykrycia oczywistych b³êdów. Bada ona poszanowanie dyscypliny bud¿etowej na
podstawie poni¿szych dwóch kryteriów:
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a) czy stosunek miêdzy planowanym lub rzeczywistym deficytem publicznym a produktem krajowym brutto przekracza
wartoœæ odniesienia, chyba ¿e:
— stosunek ten zmniejszy³ siê znacznie oraz w sposób sta³y
i osi¹gn¹³ poziom bliski wartoœci odniesienia,
— lub przekroczenie wartoœci odniesienia ma charakter wyj¹tkowy oraz tymczasowy i stosunek ten pozostaje bliski
wartoœci odniesienia,
b) czy stosunek miêdzy d³ugiem publicznym a produktem krajowym brutto przekracza wartoœæ odniesienia, chyba ¿e stosunek ten zmniejsza siê dostatecznie i zbli¿a siê do wartoœci
odniesienia w zadowalaj¹cym tempie.
Wartoœci odniesienia s¹ sprecyzowane w Protokole w sprawie procedury dotycz¹cej nadmiernego deficytu, który jest za³¹czony do
Traktatów.
3. Jeœli Pañstwo Cz³onkowskie nie spe³nia wymogów jednego lub
obu tych kryteriów, Komisja opracowuje sprawozdanie. Sprawozdanie Komisji uwzglêdnia równie¿ to, czy deficyt publiczny przekracza publiczne wydatki inwestycyjne i uwzglêdnia wszelkie inne
istotne czynniki, w tym œredniookresow¹ sytuacjê gospodarcz¹ i bud¿etow¹ Pañstwa Cz³onkowskiego.
Komisja mo¿e tak¿e opracowaæ sprawozdanie, jeœli mimo spe³nienia wymagañ wynikaj¹cych z tych kryteriów uzna, ¿e istnieje ryzyko nadmiernego deficytu w Pañstwie Cz³onkowskim.
4. Komitet Ekonomiczno-Finansowy wydaje opinie w odniesieniu do sprawozdania Komisji.
5. Je¿eli Komisja uzna, ¿e w Pañstwie Cz³onkowskim istnieje nadmierny deficyt lub ¿e taki deficyt mo¿e wyst¹piæ,
kieruje opiniê do danego Pañstwa Cz³onkowskiego i informuje o tym Radê.
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6. Rada, na wniosek Komisji i rozwa¿ywszy ewentualne uwagi
danego Pañstwa Cz³onkowskiego, decyduje, po dokonaniu ogólnej
oceny, czy istnieje nadmierny deficyt.
7. Je¿eli Rada stwierdzi, zgodnie z ustêpem 6, ¿e istnieje
nadmierny deficyt, przyjmuje na zalecenie Komisji, bez nieuzasadnionej zw³oki, zalecenia skierowane do danego Pañstwa Cz³onkowskiego w celu po³o¿enia przez nie kresu tej
sytuacji w oznaczonym terminie. Z zastrze¿eniem postanowieñ
ustêpu 8, zalecenia te nie zostaj¹ podane do publicznej wiadomoœci.
8. W przypadku gdy Rada stwierdzi, ¿e w odpowiedzi na jej zalecenia ¿adne skuteczne dzia³anie nie zosta³o podjête w oznaczonym
terminie, mo¿e podaæ zalecenia do publicznej wiadomoœci.
9. Jeœli Pañstwo Cz³onkowskie w dalszym ci¹gu nie realizuje zalecenia Rady, mo¿e ona wezwaæ dane Pañstwo Cz³onkowskie do przyjêcia w wyznaczonym terminie œrodków zmierzaj¹cych do takiego
ograniczenia deficytu, jakie zostanie uznane przez Radê za niezbêdne do zaradzenia sytuacji.
W takim przypadku Rada mo¿e za¿¹daæ od danego Pañstwa Cz³onkowskiego przedstawienia sprawozdañ wed³ug precyzyjnego harmonogramu, aby móc zbadaæ wysi³ki dostosowawcze podjête przez
to Pañstwo Cz³onkowskie.
10. Prawa wniesienia skargi przewidziane w artyku³ach 258 i 259 nie
mog¹ byæ wykonywane w ramach ustêpów 1–9 niniejszego artyku³u.
11. Tak d³ugo jak Pañstwo Cz³onkowskie nie stosuje siê do decyzji przyjêtej na podstawie ustêpu 9, Rada mo¿e zadecydowaæ o zastosowaniu lub, w odpowiednim przypadku, o wzmocnieniu jednego lub kilku z nastêpuj¹cych œrodków:
— za¿¹daæ od danego Pañstwa Cz³onkowskiego, aby opublikowa³o dodatkowe informacje, które okreœli Rada, przed emisj¹
obligacji i papierów wartoœciowych,

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

— wezwaæ Europejski Bank Inwestycyjny do ponownego rozwa¿enia polityki udzielania po¿yczek wobec danego Pañstwa
Cz³onkowskiego,
— za¿¹daæ z³o¿enia w Unii przez dane Pañstwo Cz³onkowskie
nieoprocentowanego depozytu o stosownej wysokoœci a¿ do
czasu, gdy, w ocenie Rady, nadmierny deficyt zostanie skorygowany,
— na³o¿yæ grzywnê w stosownej wysokoœci.
Przewodnicz¹cy Rady informuje Parlament Europejski o podjêtych decyzjach.
12. Rada uchyla wszystkie lub niektóre swoje decyzje lub zalecenia okreœlone w ustêpach 1–9 i 11, w miarê jak nadmierny deficyt zosta³, w ocenie Rady, skorygowany. Jeœli Rada uprzednio poda³a zalecenia do publicznej wiadomoœci, to z chwil¹ uchylenia decyzji przewidzianej w ustêpie 8 oœwiadcza publicznie, ¿e nie ma ju¿
nadmiernego deficytu w tym Pañstwie Cz³onkowskim.
13. Je¿eli Rada podejmuje decyzje lub wydaje zalecenia,
o których mowa w ustêpach 8, 9, 11 i 12, stanowi ona na zalecenie Komisji.
Je¿eli Rada przyjmuje œrodki, o których mowa w ustêpach
6–9, 11 i 12, stanowi ona nie bior¹c pod uwagê g³osu cz³onka
Rady reprezentuj¹cego dane Pañstwo Cz³onkowskie.
Wiêkszoœæ kwalifikowan¹ pozosta³ych cz³onków Rady okreœla siê zgodnie z artyku³em 238 ustêp 3 litera a).
14. Uzupe³niaj¹ce przepisy dotycz¹ce stosowania procedury opisanej
w niniejszym artykule znajduj¹ siê w Protokole w sprawie procedury
dotycz¹cej nadmiernego deficytu, za³¹czonym do Traktatów.
Rada, stanowi¹c jednomyœlnie zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Parlamentem Europejskim
i Europejskim Bankiem Centralnym, uchwala w³aœciwe przepisy, które zast¹pi¹ ten Protokó³.
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Z zastrze¿eniem innych postanowieñ niniejszego ustêpu, Rada,
na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim,
okreœli szczegó³owe warunki i definicje w celu zastosowania postanowieñ tego Protoko³u.
Rozdzia³ 2
Polityka pieniê¿na

Artyku³ 127 (105)
1. G³ównym celem Europejskiego Systemu Banków Centralnych, zwanego dalej „ESBC”, jest utrzymanie stabilnoœci cen. Bez
uszczerbku dla celu stabilnoœci cen, ESBC wspiera ogólne polityki gospodarcze w Unii, maj¹c na wzglêdzie przyczynianie siê do osi¹gniêcia
celów Unii ustanowionych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej. ESBC dzia³a w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z woln¹ konkurencj¹, sprzyjaj¹c efektywnej alokacji zasobów oraz
zgodnie z zasadami okreœlonymi w artykule 15.
2. Podstawowe zadania ESBC polegaj¹ na:
— definiowaniu i urzeczywistnianiu polityki pieniê¿nej Unii,
— przeprowadzaniu operacji walutowych zgodnie z artyku³em 219,
— utrzymywaniu i zarz¹dzaniu oficjalnymi rezerwami walutowymi Pañstw Cz³onkowskich,
— popieraniu nale¿ytego funkcjonowania systemów p³atniczych.
3. Trzecie tiret ustêpu 2 stosuje siê bez uszczerbku dla utrzymywania i zarz¹dzania przez rz¹dy Pañstw Cz³onkowskich walutowymi kapita³ami obrotowymi.
4. Europejski Bank Centralny jest konsultowany:
— w sprawie ka¿dego projektowanego aktu Unii w dziedzinach
podlegaj¹cych jego kompetencji,
— przez w³adze krajowe w sprawie ka¿dego projektu regulacji
w dziedzinach podlegaj¹cych jego kompetencji, lecz w grani-
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cach i na warunkach okreœlonych przez Radê zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w artykule 129 ustêp 6.
Europejski Bank Centralny mo¿e w dziedzinach podlegaj¹cych jego
kompetencji przedk³adaæ opinie w³aœciwym instytucjom, organom
lub jednostkom organizacyjnym Unii b¹dŸ w³adzom krajowym.
5. ESBC przyczynia siê do nale¿ytego wykonywania polityk prowadzonych przez w³aœciwe w³adze w odniesieniu do nadzoru ostro¿noœciowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilnoœci systemu finansowego.
6. Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, jednomyœlnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Europejskim Bankiem
Centralnym, mo¿e powierzyæ Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania dotycz¹ce polityk w dziedzinie nadzoru ostro¿noœciowego nad instytucjami kredytowymi i innymi instytucjami finansowymi, z wyj¹tkiem instytucji ubezpieczeniowych.
Artyku³ 128 (106)
1. Europejski Bank Centralny ma wy³¹czne prawo do upowa¿niania do emisji banknotów euro w Unii. Banknoty takie mog¹ emitowaæ Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne. Banknoty emitowane przez Europejski Bank Centralny i krajowe banki
centralne s¹ jedynym legalnym œrodkiem p³atniczym w Unii.
2. Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ emitowaæ monety euro, z zastrze¿eniem zgody Europejskiego Banku Centralnego co do wielkoœci emisji. Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Europejskim Bankiem Centralnym,
mo¿e przyj¹æ œrodki w celu zharmonizowania nomina³ów i specyfikacji technicznych wszystkich monet przeznaczonych do obiegu,
w zakresie, w jakim jest to niezbêdne do zapewnienia nale¿ytego
ich obiegu w Unii.
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Artyku³ 129 (107)
1. ESBC jest kierowany przez organy decyzyjne Europejskiego
Banku Centralnego, którymi s¹ Rada Prezesów i Zarz¹d.
2. Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, zwany dalej „Statutem ESBC
i EBC” jest ustanowiony w Protokole do³¹czonym do Traktatów.
3. Artyku³y 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3,
32.4, 32.6, 33.1 litera a) oraz artyku³ 36 Statutu ESBC i EBC
mog¹ zostaæ zmienione przez Parlament Europejski i Radê
stanowi¹ce zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹. Stanowi¹ one na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego
i po konsultacji z Komisj¹ albo na wniosek Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.
4. Rada, b¹dŸ na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Europejskim Bankiem Centralnym, b¹dŸ na zalecenie
Europejskiego Banku Centralnego i po konsultacji z Parlamentem
Europejskim i Komisj¹, uchwala przepisy, o których mowa w artyku³ach: 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 i 34.3 Statutu ESBC i EBC.
Artyku³ 130 (108)
W wykonywaniu uprawnieñ oraz zadañ i obowi¹zków, które zosta³y im powierzone Traktatami i Statutem ESBC i EBC, ani
Europejski Bank Centralny, ani krajowy bank centralny, ani cz³onek któregokolwiek z ich organów decyzyjnych nie zwracaj¹ siê o instrukcje ani ich nie przyjmuj¹ od instytucji, organów ani jednostek organizacyjnych Unii, rz¹dów Pañstw Cz³onkowskich, ani
jakiegokolwiek innego organu. Instytucje i organy Unii, jak równie¿ rz¹dy Pañstw Cz³onkowskich zobowi¹zuj¹ siê szanowaæ tê zasadê i nie d¹¿yæ do wywierania wp³ywu na cz³onków organów decyzyjnych Europejskiego Banku Centralnego lub krajowych
banków centralnych przy wykonywaniu ich zadañ.
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Artyku³ 131 (109)
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie zapewnia, zgodnoœæ swojego ustawodawstwa krajowego, w tym statutu krajowego banku centralnego, z Traktatami i Statutem ESBC i EBC.
Artyku³ 132 (110)
1. W celu wykonania zadañ powierzonych ESBC, Europejski
Bank Centralny, zgodnie z Traktatami i na warunkach okreœlonych w Statucie ESBC i EBC:
— uchwala rozporz¹dzenia w zakresie niezbêdnym do wykonania zadañ okreœlonych w artykule 3.1 pierwsze tiret, artyku³ach 19.1, 22 i 25.2 Statutu ESBC i EBC, jak równie¿
w przypadkach przewidzianych w aktach Rady, o których
mowa w artykule 129 ustêp 6;
— podejmuje decyzje niezbêdne do wykonania zadañ powierzonych ESBC na podstawie Traktatów i Statutu ESBC i EBC;
— wydaje zalecenia i opinie.
2. Europejski Bank Centralny mo¿e zadecydowaæ o opublikowaniu swych decyzji, zaleceñ i opinii.
3. W granicach i na warunkach uchwalonych przez Radê zgodnie
z procedur¹ przewidzian¹ w artykule 129 ustêp 6, Europejski Bank
Centralny jest upowa¿niony, w przypadku nieposzanowania jego
rozporz¹dzeñ i decyzji, do nak³adania na przedsiêbiorstwa grzywien
i okresowych kar pieniê¿nych.
Artyku³ 111 — ust. 1–3 i 5 otrzyma³y, odpowiednio, oznaczenie art. 219 ust. 1–4;
ust. 4 otrzyma³ oznaczenie art. 138 ust. 1

Artyku³ 133
Bez uszczerbku dla uprawnieñ Europejskiego Banku Centralnego, Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, ustanawiaj¹ œrodki niezbêdne do u¿ywania euro jako jednej waluty. Œrodki te s¹ przyjmowane po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.
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Rozdzia³ 3
Postanowienia instytucjonalne
Artyku³ 112 (otrzyma³ oznaczenie art. 283)
Artyku³ 113 (otrzyma³ oznaczenie art. 294)

Artyku³ 134 (114)
1. W celu wspierania koordynacji polityk Pañstw Cz³onkowskich
w pe³nym zakresie niezbêdnym do funkcjonowania rynku wewnêtrznego, ustanawia siê Komitet Ekonomiczno-Finansowy.
2. Zadaniem Komitetu Ekonomiczno-Finansowego jest:
— wydawanie opinii na ¿¹danie Rady lub Komisji b¹dŸ z inicjatywy w³asnej dla tych instytucji;
— œledzenie sytuacji gospodarczej i finansowej Pañstw Cz³onkowskich i Unii oraz regularne sk³adanie Radzie i Komisji sprawozdañ na ten temat, zw³aszcza w sprawie stosunków finansowych
z pañstwami trzecimi i z instytucjami miêdzynarodowymi;
— bez uszczerbku dla artyku³u 240, przyczynianie siê do przygotowania prac Rady okreœlonych w artyku³ach 66 i 75, artykule 121
ustêpy 2, 3, 4 i 6, artyku³ach 122, 124, 125, 126, artykule 127
ustêp 6, artykule 128 ustêp 2, artykule 129 ustêpy 5 i 6, artyku³ach 138, 219 i 143, artykule 144 ustêpy 2 i 3, artykule 140 ustêpy 2 i 3 oraz wykonywanie innych zadañ doradczych i przygotowawczych, które s¹ mu powierzane przez Radê;
— badanie, przynajmniej raz w roku, sytuacji w dziedzinie przep³ywów kapita³u i swobody p³atnoœci wynikaj¹cych ze stosowania Traktatów i œrodków przyjêtych przez Radê; badanie
to dotyczy wszystkich œrodków odnosz¹cych siê do przep³ywów kapita³u i p³atnoœci; Komitet sk³ada sprawozdanie Komisji i Radzie w sprawie wyników tego badania.
Pañstwa Cz³onkowskie, Komisja i Europejski Bank Centralny
mianuj¹ nie wiêcej ni¿ po dwóch cz³onków Komitetu.
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3. Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym oraz z Komitetem okreœlonym w niniejszym
artykule, uchwala przepisy dotycz¹ce sk³adu Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. Przewodnicz¹cy Rady informuje Parlament Europejski o podjêtej decyzji.
4. Oprócz zadañ okreœlonych w ustêpie 2, jeœli i tak d³ugo jak istniej¹ Pañstwa Cz³onkowskie objête derogacj¹ na mocy artyku³ów
139, Komitet œledzi sytuacjê pieniê¿n¹ i finansow¹ oraz ogólny system p³atnoœci tych Pañstw Cz³onkowskich i regularnie sk³ada Radzie i Komisji sprawozdania na ten temat.
Artyku³ 135 (115)
W sprawach objêtych zakresem zastosowania artyku³u 121 ustêp
4, artyku³u 126 z wyj¹tkiem ustêpu 14, artyku³ów 138, 219, 144
i artyku³u 140 ustêp 3 Rada lub Pañstwo Cz³onkowskie mo¿e ¿¹daæ
od Komisji sformu³owania, w zale¿noœci od przypadku, zalecenia
lub propozycji. Komisja bezzw³ocznie rozpatruje to ¿¹danie i przedstawia konkluzje Radzie.
Rozdzia³ 4
Postanowienia szczególne dla pañstw cz³onkowskich,
których walut¹ jest euro

Artyku³ 136
1. W celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania unii
gospodarczej i walutowej oraz zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów, Rada, zgodnie z odpowiedni¹ procedur¹ spoœród tych, o których mowa w artyku³ach 121 i 126,
z wyj¹tkiem procedury przewidzianej w artykule 126 ustêp
14, przyjmuje œrodki w odniesieniu do Pañstw Cz³onkowskich, których walut¹ jest euro, w celu:
a) wzmocnienia koordynacji i nadzoru ich dyscypliny bud¿etowej;
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b) okreœlenia kierunków, w zakresie w jakim ich to dotyczy, polityki gospodarczej, czuwaj¹c nad zgodnoœci¹
tych kierunków z kierunkami przyjêtymi dla ca³ej Unii
oraz zapewniaj¹c nadzór nad nimi.
2. W odniesieniu do œrodków, o których mowa w ustêpie 1,
w g³osowaniu bior¹ udzia³ tylko cz³onkowie Rady reprezentuj¹cy Pañstwa Cz³onkowskie, których walut¹ jest euro.
Wiêkszoœæ kwalifikowan¹ wy¿ej wymienionych cz³onków
okreœla siê zgodnie z artyku³em 238 ustêp 2 litera a).
Artyku³ 137
Szczegó³y dotycz¹ce spotkañ ministrów Pañstw Cz³onkowskich, których walut¹ jest euro, s¹ ustalone w Protokole
w sprawie Eurogrupy.
Artyku³ 138 (111)
1. W celu zapewnienia pozycji dla euro w miêdzynarodowym
systemie walutowym, Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje decyzjê ustanawiaj¹c¹ wspólne stanowiska w kwestiach szczególnego zainteresowania dla unii gospodarczej i walutowej, w ramach w³aœciwych miêdzynarodowych instytucji i konferencji
finansowych. Rada stanowi po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.
2. Rada, na wniosek Komisji, mo¿e przyj¹æ odpowiednie œrodki
w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji w miêdzynarodowych instytucjach i konferencjach finansowych. Rada stanowi
po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym.
3. W odniesieniu do œrodków, o których mowa w ustêpach 1
i 2, w g³osowaniu bior¹ udzia³ tylko cz³onkowie Rady reprezentuj¹cy Pañstwa Cz³onkowskie, których walut¹ jest euro.
Wiêkszoœæ kwalifikowan¹ wy¿ej wymienionych cz³onków
okreœla siê zgodnie z artyku³em 238 ustêp 2 litera a).
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Rozdzia³ 5
Postanowienia przejœciowe
Artyku³ 116 — uchylony

Artyku³ 139
1. Pañstwa Cz³onkowskie, w odniesieniu do których Rada
nie zadecydowa³a, ¿e spe³niaj¹ one warunki niezbêdne do
przyjêcia euro, zwane s¹ dalej „Pañstwami Cz³onkowskimi
objêtymi derogacj¹”.
2. Do Pañstw Cz³onkowskich objêtych derogacj¹ nie stosuje siê nastêpuj¹cych postanowieñ Traktatów:
a) przyjmowanie czêœci ogólnych kierunków polityk gospodarczych dotycz¹cych strefy euro w sposób ogólny
(artyku³ 121 ustêp 2);
b) œrodki przymusowe maj¹ce na celu zaradzenie nadmiernemu deficytowi (artyku³ 126 ustêpy 9 i 11);
c) cele i zadania ESBC (artyku³ 127 ustêpy 1, 2, 3 i 5);
d) emisja euro (artyku³ 128);
e) akty Europejskiego Banku Centralnego (artyku³ 132);
f) œrodki dotycz¹ce u¿ywania euro (artyku³ 133);
g) porozumienia walutowe i inne œrodki dotycz¹ce polityki kursowej (artyku³ 219);
h) mianowanie cz³onków Zarz¹du Europejskiego Banku
Centralnego (artyku³ 283 ustêp 2);
i) decyzje ustanawiaj¹ce wspólne stanowiska w kwestiach
szczególnego zainteresowania dla unii gospodarczej i walutowej, w ramach w³aœciwych miêdzynarodowych instytucji i konferencji finansowych (artyku³ 138 ustêp 1);
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j) œrodki w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji
w miêdzynarodowych instytucjach i konferencjach finansowych (artyku³ 138 ustêp 2). W zwi¹zku z tym,
w artyku³ach, o których mowa w literach a)–j), przez
„Pañstwa Cz³onkowskie” rozumie siê Pañstwa Cz³onkowskie, których walut¹ jest euro.
3. Pañstwa Cz³onkowskie objête derogacj¹ i ich krajowe
banki centralne s¹ wy³¹czone z praw i obowi¹zków w ramach
ESBC, zgodnie z rozdzia³em IX Statutu ESBC i EBC.
4. Prawa g³osu cz³onków Rady reprezentuj¹cych Pañstwa
Cz³onkowskie objête derogacj¹ s¹ zawieszone podczas przyjmowania przez Radê œrodków, o których mowa w artyku³ach wymienionych w ustêpie 2, a tak¿e w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) zaleceñ kierowanych do Pañstw Cz³onkowskich, których walut¹ jest euro, w ramach wielostronnego nadzoru, w tym dotycz¹cych programów stabilnoœci
i ostrze¿eñ (artyku³ 121 ustêp 4);
b) œrodków odnosz¹cych siê do nadmiernych deficytów
dotycz¹cych Pañstw Cz³onkowskich, których walut¹
jest euro (artyku³ 126 ustêpy 6, 7, 8, 12 i 13).
Wiêkszoœæ kwalifikowan¹ pozosta³ych cz³onków Rady okreœla siê zgodnie z artyku³em 238 ustêp 3 litera a).
Artyku³ 117 — uchylony

Artyku³ 140 (121 ust. 1)
(ust. 2 zdanie pierwsze otrzyma³o brzmienie dawnego art. 122 ust. 2 zdanie drugie;
ust. 3 otrzyma³ brzmienie art. dawnego 123 ust. 5 ze zmianami)

1. Co najmniej co dwa lata lub na wniosek Pañstwa Cz³onkowskiego objêtego derogacj¹, Komisja i Europejski Bank Centralny sk³adaj¹ Radzie sprawozdania w sprawie postêpów dokonanych przez Pañstwa Cz³onkowskie objête derogacj¹ w wype³-
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nianiu ich zobowi¹zañ w zakresie urzeczywistnienia unii gospodarczej i walutowej. Sprawozdania te okreœlaj¹, czy ustawodawstwo krajowe ka¿dego z tych Pañstw Cz³onkowskich, w tym statuty jego krajowego banku centralnego, jest zgodne z artyku³ami 130 i 131 i ze Statutem ESBC. Sprawozdania okreœlaj¹ równie¿, czy osi¹gniêty zosta³
wysoki poziom trwa³ej konwergencji, analizuj¹c, w jakim stopniu ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie spe³ni³o nastêpuj¹ce kryteria:
— osi¹gniêcie wysokiego stopnia stabilnoœci cen; bêdzie to wynika³o ze stopy inflacji zbli¿onej do istniej¹cej w co najwy¿ej trzech
Pañstwach Cz³onkowskich, które maj¹ najlepsze rezultaty w dziedzinie stabilnoœci cen;
— stabilna sytuacja finansów publicznych; bêdzie to wynika³o
z sytuacji bud¿etowej, która nie wykazuje nadmiernego deficytu bud¿etowego w rozumieniu artyku³u 126 ustêp 6;
— poszanowanie zwyk³ych marginesów wahañ kursów przewidzianych mechanizmem kursów wymiany walut europejskiego systemu walutowego przez co najmniej dwa lata, bez
dewaluacji w stosunku do euro;
— trwa³y charakter konwergencji osi¹gniêtej przez Pañstwo
Cz³onkowskie objête derogacj¹ i jego udzia³u w mechanizmie kursów wymiany walut, co odzwierciedla siê w poziomach d³ugoterminowych stóp procentowych.
Cztery kryteria okreœlone w niniejszym ustêpie i odpowiednie okresy, podczas których ka¿de ma byæ przestrzegane, s¹ sprecyzowane w Protokole za³¹czonym do Traktatów. Sprawozdania Komisji i Europejskiego Banku Centralnego bior¹ równie¿ pod uwagê, wyniki integracji
rynków, sytuacjê i rozwój równowagi p³atnoœci bie¿¹cych oraz ocenê
rozwoju jednostkowych kosztów pracy i innych wskaŸników cen.
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2. Po konsultacji z Parlamentem Europejskim i dyskusji w ramach
Rady Europejskiej, Rada, na wniosek Komisji, decyduje, które Pañstwa Cz³onkowskie objête derogacj¹ spe³niaj¹ niezbêdne warunki,
na podstawie kryteriów okreœlonych w ustêpie 1, i uchyla derogacje w stosunku do danych Pañstw Cz³onkowskich.
Rada stanowi po otrzymaniu zalecenia od kwalifikowanej wiêkszoœci jej cz³onków reprezentuj¹cych Pañstwa
Cz³onkowskie, których walut¹ jest euro. Cz³onkowie ci
stanowi¹ w terminie szeœciu miesiêcy od otrzymania przez
Radê wniosku Komisji.
Wiêkszoœæ kwalifikowan¹ wy¿ej wymienionych cz³onków,
o której mowa w akapicie drugim, okreœla siê zgodnie z artyku³em 238 ustêp 3 litera a).
3. Je¿eli decyduje siê, zgodnie z procedur¹ przewidzian¹
w ustêpie 2, o zakoñczeniu stosowania derogacji, Rada, stanowi¹c jednomyœlnie g³osami Pañstw Cz³onkowskich, których walut¹ jest euro oraz danego Pañstwa Cz³onkowskiego na wniosek
Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym,
nieodwo³alnie okreœla kurs, po jakim euro zastêpuje walutê danego Pañstwa Cz³onkowskiego, oraz decyduje o innych œrodkach
niezbêdnych do wprowadzenia euro jako jednej waluty w danym
Pañstwie Cz³onkowskim.
Artyku³ 118 — uchylony

Artyku³ 141
(ust. 1 otrzyma³ brzmienie art. 123 ust. 3 ze zmianami; ust. 2 otrzyma³ brzmienie
pierwszych piêciu tiret dawnego art. 117 ust. 2 ze zmianami)

1. Jeœli i tak d³ugo jak istniej¹ Pañstwa Cz³onkowskie objête derogacj¹ oraz bez uszczerbku dla artyku³u 129 ustêp 3, Rada Ogólna
Europejskiego Banku Centralnego okreœlona w artykule 45 Statutu ESBC i EBC jest ukonstytuowana jako trzeci organ decyzyjny
Europejskiego Banku Centralnego.
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2. Je¿eli i tak d³ugo jak istniej¹ Pañstwa Cz³onkowskie objête derogacj¹, Europejski Bank Centralny w odniesieniu do
tych Pañstw Cz³onkowskich:
— umacnia wspó³pracê miêdzy krajowymi bankami centralnymi;
— umacnia koordynacjê polityk pieniê¿nych Pañstw Cz³onkowskich, d¹¿¹c do zapewnienia stabilnoœci cen;
— nadzoruje funkcjonowanie mechanizmu kursu wymiany
walut;
— udziela konsultacji w kwestiach, które podlegaj¹ kompetencji krajowych banków centralnych i wp³ywaj¹ na stabilnoœæ
instytucji i rynków finansowych;
— wykonuje dawne funkcje Europejskiego Funduszu
Wspó³pracy Walutowej, które zosta³y wczeœniej przejête przez Europejski Instytut Walutowy.
Artyku³ 142 (124 ust.1)
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie objête derogacj¹ traktuje swoj¹
politykê kursow¹ jako przedmiot wspólnego zainteresowania. Czyni¹c
to, Pañstwa Cz³onkowskie uwzglêdniaj¹ doœwiadczenia zdobyte dziêki
wspó³pracy w ramach mechanizmu kursu wymiany walut.
Artyku³ 143 (119)
1. W przypadku trudnoœci lub powa¿nego zagro¿enia trudnoœciami
w bilansie p³atniczym Pañstwa Cz³onkowskiego objêtego derogacj¹
wynikaj¹cych b¹dŸ z ogólnego zachwiania bilansu p³atniczego, b¹dŸ
z charakteru walut, jakimi dysponuje, zw³aszcza gdy trudnoœci te mog¹
naraziæ na niebezpieczeñstwo funkcjonowanie rynku wewnêtrznego lub realizacjê wspólnej polityki handlowej, Komisja niezw³ocznie
bada sytuacjê tego Pañstwa, jak równie¿ dzia³anie, jakie pañstwo to podjê³o lub mo¿e podj¹æ zgodnie z postanowieniami Traktatów, odwo³uj¹c siê do wszelkich dostêpnych œrodków. Komisja wskazuje œrodki,
których przyjêcie zaleca danemu pañstwu.
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Jeœli dzia³anie podjête przez Pañstwo Cz³onkowskie objête derogacj¹ i œrodki sugerowane przez Komisjê nie okazuj¹ siê wystarczaj¹ce do
przezwyciê¿enia trudnoœci lub zagro¿eñ trudnoœciami, Komisja zaleca
Radzie, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym,
przyznanie wzajemnej pomocy i w³aœciwe jej metody.
Komisja regularnie informuje Radê o sytuacji i jej rozwoju.
2. Rada, przyznaje tak¹ wzajemn¹ pomoc; uchwala dyrektywy lub
decyzje okreœlaj¹ce jej warunki i szczegó³y. Wzajemna pomoc mo¿e
przyj¹æ zw³aszcza formê:
a) uzgodnionego dzia³ania w ramach innych organizacji miêdzynarodowych, do których Pañstwa Cz³onkowskie objête derogacj¹ mog¹ siê zwróciæ;
b) œrodków niezbêdnych do unikniêcia zak³óceñ w handlu, gdy
Pañstwo Cz³onkowskie objête derogacj¹, które znajduje siê w trudnej sytuacji, utrzymuje lub przywraca ograniczenia iloœciowe w stosunku do pañstw trzecich;
c) udzielenia ograniczonych kredytów przez inne Pañstwa Cz³onkowskie, z zastrze¿eniem ich zgody.
3. Jeœli wzajemna pomoc zalecona przez Komisjê nie zosta³a przyznana przez Radê lub jeœli przyznana wzajemna pomoc i przyjête œrodki s¹
niewystarczaj¹ce, Komisja upowa¿nia Pañstwo Cz³onkowskie objête derogacj¹, które znajduje siê w trudnej sytuacji, do podjêcia
œrodków ochronnych, których warunki i szczegó³y okreœla Komisja.
Takie upowa¿nienie mo¿e zostaæ odwo³ane, a powy¿sze warunki
i szczegó³y zmienione przez Radê.
Artyku³ 144 (120)
1. W przypadku nag³ego kryzysu w bilansie p³atniczym i jeœli decyzja w rozumieniu artyku³u 143 ustêp 2 nie zostaje niezw³ocznie
wydana, Pañstwo Cz³onkowskie objête derogacj¹ mo¿e podj¹æ, w charakterze œrodków zapobiegawczych, niezbêdne œrodki
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ochronne. Œrodki te powinny powodowaæ jak najmniejsze zak³ócenia w funkcjonowaniu rynku wewnêtrznego i nie mog¹ wykraczaæ poza to, co jest œciœle konieczne do pokonania powsta³ych nagle trudnoœci.
2. Komisja i pozosta³e Pañstwa Cz³onkowskie powinny byæ informowane o takich œrodkach ochronnych najpóŸniej w chwili ich wejœcia w ¿ycie. Komisja mo¿e zaleciæ Radzie udzielenie wzajemnej
pomocy zgodnie z artyku³em 143.
3. Po wydaniu zalecenia przez Komisjê i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym Rada, mo¿e zdecydowaæ, ¿e
zainteresowane Pañstwo Cz³onkowskie powinno zmieniæ, zawiesiæ
lub znieœæ powy¿sze œrodki ochronne.
Artyku³ 121
(ust. 1 otrzyma³ oznaczenie art. 140 ust. 1; pozosta³a czêœæ artyku³u 121 uchylona)
Artyku³ 122
(ust. 2 zdanie drugie otrzyma³o oznaczenie akapit pierwszy ust. 2 art. 140; pozosta³a
czêœæ art. 122 uchylona)
Artyku³ 123
(ust. 3 otrzyma³ oznaczenie ust 1 art. 142; ust. 5 otrzyma³ oznaczenie ust. 3 art. 140;
pozosta³a czêœæ art. 123 uchylona)
Artyku³ 124
(ust. 1 uzyska³ oznaczenie art. 142; pozosta³a czêœæ art. 124 uchylona)

Tytu³ IX
ZATRUDNIENIE
Artyku³ 145 (125)
Pañstwa Cz³onkowskie i Unia dzia³aj¹, zgodnie z niniejszym tytu³em, w celu wypracowania strategii dla zatrudnienia, a w szczególnoœci w celu wsparcia si³y roboczej wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do dostosowania siê, jak równie¿ rynków pracy reaguj¹cych na zmiany gospodarcze, maj¹c na wzglêdzie osi¹gniêcie
celów okreœlonych w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej.
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Artyku³ 146 (126)
1. Pañstwa Cz³onkowskie swoimi politykami zatrudnienia przyczyniaj¹ siê do osi¹gniêcia celów okreœlonych w artykule 145 w sposób zgodny z ogólnymi kierunkami polityk gospodarczych Pañstw
Cz³onkowskich i Unii, przyjêtymi w wykonaniu artyku³u 121 ustêp 2.
2. Pañstwa Cz³onkowskie, uwzglêdniaj¹c praktyki krajowe zwi¹zane
z funkcjami partnerów spo³ecznych, uwa¿aj¹ wspieranie zatrudnienia
za przedmiot wspólnego zainteresowania i koordynuj¹ swoje dzia³ania
w tym wzglêdzie w ramach Rady, zgodnie z artyku³em 148.
Artyku³ 147 (127)
1. Unia przyczynia siê do urzeczywistnienia wysokiego poziomu zatrudnienia, zachêcaj¹c do wspó³pracy Pañstwa Cz³onkowskie i, w razie
potrzeby, wspieraj¹c i uzupe³niaj¹c ich dzia³anie. Czyni¹c to, szanuje
ona w pe³ni kompetencje Pañstw Cz³onkowskich w tej dziedzinie.
2. Cel osi¹gniêcia wysokiego poziomu zatrudnienia brany jest pod
uwagê przy definiowaniu i wykonywaniu polityk i dzia³añ Unii.
Artyku³ 148 (128)
1. Rada Europejska bada co roku sytuacjê zatrudnienia w Unii
i przyjmuje konkluzje w tym przedmiocie na podstawie wspólnego
sprawozdania rocznego Rady i Komisji.
2. Na podstawie konkluzji Rady Europejskiej, Rada, na wniosek
Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem
Ekonomiczno-Spo³ecznym, Komitetem Regionów i Komitetem Zatrudnienia okreœlonym w artykule 150, opracowuje co roku wytyczne, które Pañstwa Cz³onkowskie uwzglêdniaj¹ w swoich politykach
zatrudnienia. Wytyczne te s¹ zgodne z ogólnymi kierunkami przyjmowanymi w wykonaniu artyku³u 121 ustêp 2.
3. Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie przesy³a do Rady i Komisji roczne sprawozdanie w sprawie podstawowych œrodków, jakie przyjê³o
w celu wykonania swej polityki zatrudnienia w œwietle wytycznych
okreœlonych w ustêpie 2.
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4. Na podstawie sprawozdañ okreœlonych w ustêpie 3 i po uzyskaniu opinii Komitetu Zatrudnienia, Rada corocznie analizuje
w œwietle wytycznych dotycz¹cych zatrudnienia realizacjê polityk
zatrudnienia Pañstw Cz³onkowskich. Rada, na zalecenie Komisji,
mo¿e, jeœli uzna to za w³aœciwe w kontekœcie dokonanej analizy,
skierowaæ zalecenia do Pañstw Cz³onkowskich.
5. Na podstawie wyników tej analizy Rada i Komisja kieruj¹ do
Rady Europejskiej wspólne sprawozdanie roczne dotycz¹ce sytuacji
zatrudnienia w Unii i urzeczywistnienia wytycznych dotycz¹cych
zatrudnienia.
Artyku³ 149 (129)
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym i Komitetem Regionów, mo¿e podj¹æ dzia³ania zachêcaj¹ce, zmierzaj¹ce do sprzyjania wspó³pracy miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi oraz wspierania ich dzia³añ w dziedzinie
zatrudnienia poprzez inicjatywy maj¹ce na celu rozwijanie wymiany informacji i najlepszych praktyk, dostarczaj¹c analizy porównawcze i porady, jak równie¿ popieraj¹c podejœcia nowatorskie i oceniaj¹c doœwiadczenia, zw³aszcza przez odwo³anie siê do projektów pilota¿owych.
Œrodki te nie obejmuj¹ harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich.
Artyku³ 150 (130)
Rada stanowi¹c zwyk³¹ wiêkszoœci¹, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, ustanawia Komitet ds. zatrudnienia o charakterze doradczym w celu promowania koordynacji miêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi polityk zatrudnienia i w zakresie rynku pracy. Zadania Komitetu to:
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— œledzenie rozwoju sytuacji zatrudnienia i polityk zatrudnienia w Pañstwach Cz³onkowskich i w Unii;
— bez uszczerbku dla artyku³u 240, formu³owanie opinii na ¿¹danie Rady lub Komisji, b¹dŸ z inicjatywy w³asnej, oraz przyczynianie siê do przygotowania dzia³añ Rady okreœlonych w artykule 148.
W wype³nianiu swojego mandatu Komitet konsultuje siê z partnerami spo³ecznymi.
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie i Komisja mianuj¹ po dwóch cz³onków Komitetu.
Artyku³ 131 (otrzyma³ oznaczenie art. 206)
Tytu³ IX „WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA” oraz art. 131 i 133 otrzyma³y,
odpowiednio, oznaczenie tytu³ II w czêœci pi¹tej dotycz¹cej dzia³añ zewnêtrznych
Unii oraz art. 206 i 207.
Artyku³ 132 (uchylony)
Artyku³ 133 (otrzyma³ oznaczenie art. 207)
Artyku³ 134 (uchylony)
Tytu³ X „WSPÓ£PRACA CELNA” i art. 135 otrzyma³y, odpowiednio, oznaczenie
rozdzia³ 2 w tytule II „Swobodny przep³yw towarów” i art. 33.
Artyku³ 135 (otrzyma³ oznaczenie art. 33)

Tytu³ X
POLITYKA SPO£ECZNA
Dawny tytu³u XI „POLITYKA SPO£ECZNA, EDUKACJA, KSZTA£CENIE
ZAWODOWE I M£ODZIE¯”; rozdzia³ 1 „Postanowienia dotycz¹ce zagadnieñ
spo³ecznych” — uchylony.

Artyku³ 151 (136)
Unia i Pañstwa Cz³onkowskie, œwiadome podstawowych praw socjalnych wyra¿onych w Europejskiej Karcie Spo³ecznej, podpisanej
w Turynie 18 paŸdziernika 1961 roku oraz we Wspólnotowej Karcie
Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku, maj¹ na
celu promowanie zatrudnienia, poprawê warunków ¿ycia i pracy, tak
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aby umo¿liwiæ ich wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem postêpu, odpowiedni¹ ochronê socjaln¹, dialog miêdzy partnerami spo³ecznymi, rozwój zasobów ludzkich pozwalaj¹cy podnosiæ i utrzymaæ poziom zatrudnienia oraz przeciwdzia³anie wy³¹czeniu.
W tym celu Unia i Pañstwa Cz³onkowskie wprowadzaj¹ w ¿ycie
œrodki, które uwzglêdniaj¹ ró¿norodnoœæ praktyk krajowych,
w szczególnoœci w dziedzinie stosunków umownych, jak równie¿
potrzebê utrzymania konkurencyjnoœci gospodarki Unii.
Uwa¿aj¹ one, ¿e taki rozwój bêdzie wynika³ nie tylko z funkcjonowania rynku wewnêtrznego, który bêdzie sprzyja³ harmonizacji systemów spo³ecznych, ale te¿ z procedur przewidzianych
w Traktatach oraz ze zbli¿enia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych.
Artyku³ 152
Unia uznaje i wspiera rolê partnerów spo³ecznych na swoim
poziomie, uwzglêdniaj¹c ró¿norodnoœæ systemów krajowych.
U³atwia ona dialog miêdzy nimi, szanuj¹c ich autonomiê.
Trójstronny szczyt spo³eczny do spraw wzrostu i zatrudnienia przyczynia siê do dialogu spo³ecznego.
Artyku³ 153 (137)
1. Maj¹c na wzglêdzie urzeczywistnienie celów okreœlonych w artykule 151, Unia wspiera i uzupe³nia dzia³ania Pañstw Cz³onkowskich w nastêpuj¹cych dziedzinach:
a) polepszanie w szczególnoœci œrodowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa pracowników;
b) warunki pracy;
c) zabezpieczenie spo³eczne i ochrona socjalna pracowników;
d) ochrona pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy
o pracê;
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e) informacja i konsultacja z pracownikami;
f) reprezentacja i obrona zbiorowa interesów pracowników i pracodawców, w tym wspó³zarz¹dzanie, z zastrze¿eniem ustêpu 5;
g) warunki zatrudnienia obywateli pañstw trzecich legalnie przebywaj¹cych na terytorium Unii;
h) integracja osób wy³¹czonych z rynku pracy, bez uszczerbku
dla artyku³u 166;
i) równoœæ mê¿czyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy;
j) zwalczanie wy³¹czenia spo³ecznego;
k) modernizacja systemów ochrony socjalnej, bez uszczerbku
dla lit. c).
2. W tym celu Parlament Europejski i Rada:
a) mog¹ przyj¹æ œrodki w celu zachêcania do wspó³pracy miêdzy
Pañstwami Cz³onkowskimi w drodze inicjatyw zmierzaj¹cych
do pog³êbiania wiedzy, rozwijania wymiany informacji i najlepszych praktyk, wspierania podejœæ nowatorskich oraz oceny doœwiadczeñ, z wy³¹czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów
ustawowych i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich;
b) mog¹ przyj¹æ, w dziedzinach okreœlonych w ustêpie 1 lit. a)
— i), w drodze dyrektyw, minimalne wymagania stopniowo
wprowadzane w ¿ycie, z uwzglêdnieniem warunków i norm
technicznych istniej¹cych w ka¿dym z Pañstw Cz³onkowskich. Dyrektywy te unikaj¹ nak³adania administracyjnych,
finansowych i prawnych ograniczeñ, które utrudnia³yby tworzenie i rozwijanie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹ zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym i Komitetem Regionów.
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W dziedzinach, o których mowa w ustêpie 1 litery c), d), f)
i g), Rada stanowi jednomyœlnie zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, po konsultacji z Parlamentem Europejskim i wymienionymi wy¿ej Komitetami.
Rada, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek Komisji, po konsultacji
z Parlamentem Europejskim, mo¿e zadecydowaæ o stosowaniu procedury okreœlonej w artykule 294 do ustêpu 1 lit. d), f) i g).
3. Pañstwo Cz³onkowskie mo¿e powierzyæ partnerom spo³ecznym, na ich wspólne ¿¹danie, wykonanie dyrektyw przyjêtych w zastosowaniu ustêpu 2 lub, w stosownych przypadkach, wykonanie decyzji Rady przyjêtej zgodnie z artyku³em 155.
W tym przypadku dane Pañstwo Cz³onkowskie, bêd¹c zobowi¹zanym do przedsiêwziêcia wszelkich œrodków pozwalaj¹cych mu
w ka¿dej chwili na zagwarantowanie realizacji celów dyrektywy lub
decyzji, zapewnia, ¿e najpóŸniej w dniu, w którym dyrektywa lub
decyzja powinna byæ przetransponowana lub wykonana partnerzy spo³eczni przyjêli niezbêdne œrodki w drodze porozumienia.
4. Przepisy uchwalone na mocy niniejszego artyku³u:
— nie naruszaj¹ prawa Pañstw Cz³onkowskich do okreœlenia podstawowych zasad ich systemów zabezpieczenia spo³ecznego i nie
mog¹ znacz¹co wp³ywaæ na ich równowagê finansow¹;
— nie stanowi¹ przeszkody dla Pañstwa Cz³onkowskiego
w utrzymywaniu lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych
œrodków ochronnych zgodnych z Traktatami.
5. Postanowienia niniejszego artyku³u nie maj¹ zastosowania do
wynagrodzeñ ani do prawa zrzeszania siê, ani do prawa strajku, ani
do prawa lokautu.
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Artyku³ 154 (138)
1. Komisja ma zadanie popierania konsultacji miêdzy partnerami
spo³ecznymi na poziomie Unii i podejmuje wszelkie w³aœciwe œrodki w celu u³atwienia ich dialogu, zapewniaj¹c stronom zrównowa¿one wsparcie.
2. W tym celu Komisja, przed przedstawieniem wniosków w dziedzinie polityki spo³ecznej, konsultuje siê z partnerami spo³ecznymi
w sprawie mo¿liwego kierunku dzia³ania Unii.
3. Jeœli Komisja po przeprowadzeniu tej konsultacji uzna, ¿e dzia³anie
Unii jest po¿¹dane, konsultuje siê z partnerami spo³ecznymi w sprawie treœci rozwa¿anego wniosku. Partnerzy spo³eczni przesy³aj¹ do
Komisji opiniê lub, w odpowiednim przypadku, zalecenie.
4. Przy okazji konsultacji, o których mowa w ustêpach 2 i 3,
partnerzy spo³eczni mog¹ informowaæ Komisjê o swojej woli rozpoczêcia procesu przewidzianego w artykule 155. Czas trwania tego
procesu nie mo¿e przekraczaæ dziewiêciu miesiêcy, chyba ¿e partnerzy spo³eczni i Komisja wspólnie zadecyduj¹ o jego przed³u¿eniu.
Artyku³ 155 (139)
1. Dialog miêdzy partnerami spo³ecznymi na poziomie Unii mo¿e
prowadziæ, jeœli oni sobie tego ¿ycz¹, do nawi¹zania stosunków
umownych, w tym umów zbiorowych.
2. Wykonywanie umów zbiorowych zawartych na poziomie Unii
odbywa siê b¹dŸ zgodnie z procedurami i praktykami w³aœciwymi
dla partnerów spo³ecznych i Pañstw Cz³onkowskich, b¹dŸ, w dziedzinach podlegaj¹cych artyku³owi 153, na wspólne ¿¹danie stronsygnatariuszy, w drodze decyzji Rady na wniosek Komisji. Parlament Europejski jest informowany.
Rada stanowi jednomyœlnie, gdy dana umowa zawiera jedno
lub wiêcej postanowieñ dotycz¹cych jednej z dziedzin, w których
zgodnie z artyku³em 153 ustêp 2 wymagana jest jednomyœlnoœæ.
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Artyku³ 156 (140)
Maj¹c na wzglêdzie osi¹gniêcie celów okreœlonych w artykule 136 i bez
uszczerbku dla innych postanowieñ Traktatów, Komisja zachêca do
wspó³pracy miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi oraz u³atwia koordynacjê ich dzia³añ we wszystkich dziedzinach polityki spo³ecznej w ramach niniejszego rozdzia³u, a zw³aszcza w sferach dotycz¹cych:
— zatrudnienia;
— prawa pracy i warunków pracy;
— kszta³cenia i doskonalenia zawodowego;
— zabezpieczenia spo³ecznego;
— ochrony przed wypadkami i chorobami zawodowymi;
— higieny pracy;
— prawa zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe i sporów zbiorowych miêdzy pracodawcami i pracownikami.
W tym celu Komisja dzia³a w œcis³ym kontakcie z Pañstwami
Cz³onkowskimi, przeprowadzaj¹c badania, wydaj¹c opinie i organizuj¹c konsultacje zarówno w sprawie problemów pojawiaj¹cych
siê na poziomie krajowym, jak i tych, które interesuj¹ organizacje
miêdzynarodowe, w szczególnoœci poprzez inicjatywy maj¹ce na celu okreœlenie wytycznych i wskaŸników, organizowanie wymiany najlepszych praktyk i przygotowanie elementów niezbêdnych dla prowadzenia okresowego nadzoru
i oceny. Parlament Europejski jest w pe³ni informowany.
Przed wydaniem opinii przewidzianych niniejszym artyku³em Komisja konsultuje siê z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym.
Artyku³ 157 (141)
1. Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie zapewnia stosowanie zasady równoœci wynagrodzeñ dla pracowników p³ci mêskiej i ¿eñskiej za tak¹
sam¹ pracê lub pracê tej samej wartoœci.
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2. Do celów niniejszego artyku³u przez wynagrodzenie rozumie
siê zwyk³¹ podstawow¹ lub minimaln¹ p³acê albo uposa¿enie oraz
wszystkie inne korzyœci w gotówce lub w naturze, otrzymywane
przez pracownika bezpoœrednio lub poœrednio, z racji zatrudnienia,
od pracodawcy.
Równoœæ wynagrodzenia bez dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ
oznacza, ¿e:
a) wynagrodzenie przyznane za tak¹ sam¹ pracê na akord jest
okreœlane na podstawie takiej samej jednostki miary;
b) wynagrodzenie za pracê na czas jest takie samo na tym samym stanowisku.
3. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym, przyjmuje œrodki zmierzaj¹ce do zapewnienia stosowania zasady równoœci szans i równoœci traktowania mê¿czyzn i kobiet
w dziedzinie zatrudnienia i pracy, w tym zasadê równoœci wynagrodzeñ
za tak¹ sam¹ pracê lub pracê takiej samej wartoœci.
4. W celu zapewnienia pe³nej równoœci miêdzy mê¿czyznami i kobietami w ¿yciu zawodowym zasada równoœci traktowania nie stanowi
przeszkody dla Pañstwa Cz³onkowskiego w utrzymaniu lub przyjmowaniu œrodków przewiduj¹cych specyficzne korzyœci, zmierzaj¹ce do
u³atwienia wykonywania dzia³alnoœci zawodowej przez osoby p³ci niedostatecznie reprezentowanej b¹dŸ zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w karierze zawodowej i ich kompensowania.
Artyku³ 158 (142)
Pañstwa Cz³onkowskie dok³adaj¹ starañ, aby utrzymaæ istniej¹c¹
równowagê systemów p³atnych urlopów.
Artyku³ 159 (143)
Komisja opracowuje co roku sprawozdanie w sprawie postêpów
w osi¹ganiu celów okreœlonych w artykule 151, w tym sytuacji de-
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mograficznej w Unii. Przesy³a ona to sprawozdanie do Parlamentu
Europejskiego, Rady i Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego.
Artyku³ 160 (144)
Rada stanowi¹c zwyk³¹ wiêkszoœci¹, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, ustanawia Komitet ds. ochrony socjalnej o charakterze doradczym, celem wspierania wspó³pracy w dziedzinie
polityk ochrony socjalnej miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi oraz
z Komisj¹. Zadania Komitetu to:
— œledzenie sytuacji spo³ecznej i rozwoju ochrony socjalnej
w Pañstwach Cz³onkowskich i w Unii;
— wspieranie wymiany informacji, doœwiadczenia i dobrych
praktyk miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi oraz z Komisj¹;
— opracowywanie sprawozdañ, formu³owanie opinii lub podejmowanie innych prac w ramach swoich kompetencji, na
¿¹danie Rady lub Komisji, b¹dŸ z inicjatywy w³asnej, bez
uszczerbku dla artyku³u 240.
W wype³nianiu swojego mandatu Komitet nawi¹zuje odpowiednie kontakty z partnerami spo³ecznymi.
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie i Komisja mianuj¹ po dwóch cz³onków Komitetu.
Artyku³ 161 (145)
Komisja w³¹cza do swojego sprawozdania rocznego dla Parlamentu Europejskiego oddzielny rozdzia³ dotycz¹cy rozwoju sytuacji spo³ecznej w Unii.
Parlament Europejski mo¿e wezwaæ Komisjê do opracowania sprawozdañ w sprawie poszczególnych problemów dotycz¹cych warunków spo³ecznych.
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Tytu³ XI

(dawny Rozdzia³ 2)

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO£ECZNY
Artyku³ 162 (146)
W celu poprawy mo¿liwoœci zatrudniania pracowników w ramach
rynku wewnêtrznego i przyczyniania siê w ten sposób do podniesienia poziomu ¿ycia, ustanawia siê zgodnie z poni¿szymi postanowieniami Europejski Fundusz Spo³eczny; d¹¿y on do u³atwienia zatrudniania pracowników i zwiêkszania ich mobilnoœci geograficznej i zawodowej wewn¹trz Unii, jak równie¿ do u³atwienia im dostosowania siê do zmian w przemyœle i systemach produkcyjnych,
zw³aszcza przez kszta³cenie zawodowe i przekwalifikowanie.
Artyku³ 163 (147)
Funduszem zarz¹dza Komisja.
Przy wykonywaniu tego zadania Komisjê wspomaga komitet z³o¿ony z przedstawicieli rz¹dów, zwi¹zków zawodowych i organizacji
pracodawców, któremu przewodniczy cz³onek Komisji.
Artyku³ 164 (148)
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym oraz Komitetem Regionów, przyjmuje rozporz¹dzenia wykonawcze dotycz¹ce Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.
Tytu³ XII

(dawny Rozdzia³ 3)

EDUKACJA, KSZTA£CENIE ZAWODOWE, M£ODZIE¯
I SPORT
Artyku³ 165 (149)
1. Unia przyczynia siê do rozwoju edukacji o wysokiej jakoœci,
poprzez zachêcanie do wspó³pracy miêdzy Pañstwami Cz³onkow-
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skimi oraz, jeœli jest to niezbêdne, poprzez wspieranie i uzupe³nianie ich dzia³alnoœci, w pe³ni szanuj¹c odpowiedzialnoœæ Pañstw
Cz³onkowskich za treœæ nauczania i organizacjê systemów edukacyjnych, jak równie¿ ich ró¿norodnoœæ kulturow¹ i jêzykow¹.
Unia przyczynia siê do wspierania europejskich przedsiêwziêæ w zakresie sportu, uwzglêdniaj¹c jego szczególny charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolnoœci oraz
uwzglêdniaj¹c jego funkcjê spo³eczn¹ i edukacyjn¹.
2. Dzia³anie Unii zmierza do:
— rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, zw³aszcza przez nauczanie i upowszechnianie jêzyków Pañstw Cz³onkowskich;
— sprzyjania mobilnoœci studentów i nauczycieli, miêdzy innymi poprzez zachêcanie do akademickiego uznawania dyplomów i okresów studiów;
— promowania wspó³pracy miêdzy instytucjami edukacyjnymi;
— rozwoju wymiany informacji i doœwiadczeñ w kwestiach wspólnych dla systemów edukacyjnych Pañstw Cz³onkowskich;
— sprzyjania rozwojowi wymiany m³odzie¿y i wymiany instruktorów spo³eczno-oœwiatowych a tak¿e zachêcania m³odzie¿y
do uczestnictwa w demokratycznym ¿yciu Europy,
— popieranie rozwoju kszta³cenia na odleg³oœæ.
— rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwoœci i dostêpnoœci we wspó³zawodnictwie sportowym oraz wspó³pracy miêdzy podmiotami odpowiedzialnymi za sport, jak równie¿ przez ochronê integralnoœci fizycznej i psychicznej sportowców, w szczególnoœci tych najm³odszych.
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3. Unia i Pañstwa Cz³onkowskie sprzyjaj¹ wspó³pracy z pañstwami trzecimi oraz z kompetentnymi organizacjami miêdzynarodowymi w dziedzinie edukacji i sportu, zw³aszcza z Rad¹ Europy.
4. Aby przyczyniæ siê do osi¹gniêcia celów okreœlonych w niniejszym artykule:
— Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym i Komitetem Regionów, przyjmuj¹ œrodki zachêcaj¹ce, z wy³¹czeniem
jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych
i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich,
— Rada przyjmuje zalecenia, na wniosek Komisji.
Artyku³ 166 (150)
1. Unia urzeczywistnia politykê kszta³cenia zawodowego, która
wspiera i uzupe³nia dzia³anie Pañstw Cz³onkowskich, w pe³ni szanuj¹c odpowiedzialnoœæ Pañstw Cz³onkowskich za treœæ i organizacjê kszta³cenia zawodowego.
2. Dzia³anie Unii zmierza do:
— u³atwienia przystosowania siê do zmian w przemyœle, zw³aszcza przez kszta³cenie zawodowe i przekwalifikowanie;
— poprawy kszta³cenia zawodowego wstêpnego i ustawicznego
w celu u³atwienia integracji zawodowej i reintegracji z rynkiem pracy;
— u³atwienia dostêpu do kszta³cenia zawodowego i sprzyjania mobilnoœci instruktorów i kszta³c¹cych siê, a zw³aszcza m³odzie¿y;
— pobudzania wspó³pracy w dziedzinie kszta³cenia miêdzy instytucjami edukacyjnymi lub kszta³cenia zawodowego a przedsiêbiorstwami;
— rozwoju wymiany informacji i doœwiadczeñ w kwestiach
wspólnych dla systemów kszta³cenia Pañstw Cz³onkowskich;
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3. Unia i Pañstwa Cz³onkowskie sprzyjaj¹ wspó³pracy z pañstwami trzecimi i kompetentnymi organizacjami miêdzynarodowymi
w dziedzinie kszta³cenia zawodowego.
4. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym i Komitetem Regionów, przyjmuje œrodki
przyczyniaj¹ce siê do osi¹gniêcia celów okreœlonych w niniejszym
artykule, z wy³¹czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich. Rada przyjmuje
tak¿e na wniosek Komisji zalecenia.
Tytu³ XIII
KULTURA
Artyku³ 167 (151)
1. Unia przyczynia siê do rozkwitu kultur Pañstw Cz³onkowskich,
w poszanowaniu ich ró¿norodnoœci narodowej i regionalnej, równoczeœnie podkreœlaj¹c znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego.
2. Dzia³anie Unii zmierza do zachêcania do wspó³pracy miêdzy
Pañstwami Cz³onkowskimi oraz, jeœli to niezbêdne, do wspierania
i uzupe³niania ich dzia³añ w nastêpuj¹cych dziedzinach:
— pog³êbiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii
narodów europejskich;
— zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu
europejskim;
— niehandlowej wymiany kulturalnej;
— twórczoœci artystycznej i literackiej, w³¹cznie z sektorem audiowizualnym.
3. Unia i Pañstwa Cz³onkowskie sprzyjaj¹ wspó³pracy z pañstwami trzecimi oraz z kompetentnymi organizacjami miêdzynarodowymi w dziedzinie kultury, zw³aszcza z Rad¹ Europy.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

4. Unia uwzglêdnia aspekty kulturalne w swoim dzia³aniu na podstawie innych postanowieñ Traktatów, zw³aszcza w celu poszanowania i popierania ró¿norodnoœci jej kultur.
5. Aby przyczyniæ siê do osi¹gniêcia celów okreœlonych w niniejszym artykule:
— Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Regionów, przyjmuj¹ œrodki zachêcaj¹ce,
z wy³¹czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów
ustawowych i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich,
— Rada wydaje zalecenia, na wniosek Komisji.
Tytu³ XIV
ZDROWIE PUBLICZNE
Artyku³ 168 (152)
1. Przy okreœlaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i dzia³añ Unii zapewnia siê wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.
Dzia³anie Unii, które uzupe³nia polityki krajowe, nakierowane jest
na poprawê zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwoœciom ludzkim oraz usuwanie Ÿróde³ zagro¿eñ dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Dzia³anie to obejmuje zwalczanie epidemii, poprzez wspieranie badañ nad ich przyczynami, sposobami
ich rozprzestrzeniania siê oraz zapobiegania im, jak równie¿ informacji i edukacji zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie powa¿nych
transgranicznych zagro¿eñ dla zdrowia, wczesne ostrzeganie w przypadku takich zagro¿eñ oraz ich zwalczanie.
Unia uzupe³nia dzia³anie Pañstw Cz³onkowskich w celu zmniejszenia szkodliwych dla zdrowia skutków narkomanii, w³¹cznie z informacj¹ i profilaktyk¹.
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2. Unia zachêca do wspó³pracy miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi w dziedzinach okreœlonych w niniejszym artykule oraz, jeœli to
konieczne, wspiera ich dzia³ania. Unia zachêca w szczególnoœci
do wspó³pracy miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi w celu
zwiêkszenia komplementarnoœci ich us³ug zdrowotnych
w regionach przygranicznych.
Pañstwa Cz³onkowskie, w powi¹zaniu z Komisj¹, koordynuj¹ miêdzy sob¹ w³asne polityki i programy w dziedzinach okreœlonych
w ustêpie 1. Komisja mo¿e podj¹æ, w œcis³ym kontakcie z Pañstwami Cz³onkowskimi, ka¿d¹ u¿yteczn¹ inicjatywê w celu wsparcia tej
koordynacji, w szczególnoœci inicjatywy maj¹ce na celu okreœlenie wytycznych i wskaŸników, organizowanie wymiany
najlepszych praktyk i przygotowanie elementów niezbêdnych dla prowadzenia okresowego nadzoru i oceny. Parlament Europejski jest w pe³ni informowany.
3. Unia i Pañstwa Cz³onkowskie sprzyjaj¹ wspó³pracy z pañstwami trzecimi i kompetentnymi organizacjami miêdzynarodowymi
w dziedzinie zdrowia publicznego.
4. Na zasadzie odstêpstwa od artyku³u 2 ustêp 5 i artyku³u
6 litera a) oraz zgodnie z artyku³em 4 ustêp 2 litera k), Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym oraz Komitetem Regionów, przyczynia siê do osi¹gniêcia celów okreœlonych w niniejszym artykule, przyjmuj¹c, w celu stawienia czo³a wspólnym zagadnieniom zwi¹zanym
z bezpieczeñstwem:
a) œrodki ustanawiaj¹ce wysokie standardy jakoœci i bezpieczeñstwa organów i substancji pochodzenia ludzkiego, krwi i pochodnych krwi; œrodki te nie stanowi¹ przeszkody dla Pañ-
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stwa Cz³onkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych œrodków ochronnych;
b) œrodki w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej, maj¹ce
bezpoœrednio na celu ochronê zdrowia publicznego;
c) œrodki ustanawiaj¹ce wysokie standardy jakoœci i bezpieczeñstwa produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
5. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym i Komitetem Regionów,
mog¹ równie¿ ustanowiæ œrodki zachêcaj¹ce, zmierzaj¹ce do
ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, w szczególnoœci zwalczania epidemii transgranicznych, œrodki dotycz¹ce monitorowania powa¿nych transgranicznych zagro¿eñ dla zdrowia, wczesnego ostrzegania w przypadku takich zagro¿eñ
oraz ich zwalczania, jak równie¿ œrodki, których bezpoœrednim celem jest ochrona zdrowia publicznego w zwi¹zku z tytoniem i nadu¿ywaniem alkoholu, z wy³¹czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych
Pañstw Cz³onkowskich.
6. Rada, na wniosek Komisji, mo¿e równie¿ przyj¹æ zalecenia s³u¿¹ce osi¹gniêciu celów okreœlonych w tym artykule.
7. Dzia³ania Unii s¹ prowadzone w poszanowaniu obowi¹zków Pañstw Cz³onkowskich w zakresie okreœlania ich polityki dotycz¹cej zdrowia, jak równie¿ organizacji i œwiadczenia us³ug zdrowotnych i opieki medycznej. Obowi¹zki
Pañstw Cz³onkowskich obejmuj¹ zarz¹dzanie us³ugami
zdrowotnymi i opiek¹ medyczn¹, jak równie¿ przydzia³
przyznanych im zasobów. Œrodki, o których mowa w ustê-
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pie 4 litera a), nie naruszaj¹ przepisów krajowych dotycz¹cych oddawania organów i krwi lub ich wykorzystywania do
celów medycznych.
Tytu³ XV
OCHRONA KONSUMENTÓW
Artyku³ 169 (153 ust. 1, 3–5; ust. 2 otrzyma³ oznaczenie art. 12)
1. D¹¿¹c do popierania interesów konsumentów i zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, Unia przyczynia siê do
ochrony zdrowia, bezpieczeñstwa i interesów gospodarczych konsumentów, jak równie¿ wspierania ich prawa do informacji, edukacji i organizowania siê w celu zachowania ich interesów.
2. Unia przyczynia siê do osi¹gniêcia celów okreœlonych w ustêpie 1 poprzez:
a) œrodki, które przyjmuje na podstawie artyku³u 115 w ramach
urzeczywistniania rynku wewnêtrznego;
b) œrodki, które wspieraj¹, uzupe³niaj¹ i nadzoruj¹ politykê prowadzon¹ przez Pañstwa Cz³onkowskie.
3. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem
Ekonomiczno-Spo³ecznym, przyjmuje œrodki okreœlone w ustêpie
3 lit. b).
4. Œrodki przyjête na podstawie ustêpu 4 nie stanowi¹ przeszkody
dla Pañstwa Cz³onkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych œrodków ochronnych. Œrodki te musz¹ byæ
zgodne z Traktatami. S¹ one notyfikowane Komisji.
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Tytu³ XVI
SIECI TRANSEUROPEJSKIE
Artyku³ 170 (154)
1. Aby pomóc osi¹gn¹æ cele okreœlone w artyku³ach 26 i 174 oraz
umo¿liwiæ obywatelom Unii, podmiotom gospodarczym, wspólnotom regionalnym i lokalnym pe³ne czerpanie korzyœci z ustanowienia obszaru bez granic wewnêtrznych, Unia przyczynia siê do
ustanowienia i rozwoju sieci transeuropejskich w infrastrukturach
transportu, telekomunikacji i energetyki.
2. W ramach systemu wolnych i konkurencyjnych rynków dzia³anie Unii zmierza do sprzyjania wzajemnym po³¹czeniom oraz interoperacyjnoœci sieci krajowych, jak równie¿ dostêpowi do tych
sieci. Uwzglêdnia ona w szczególnoœci potrzebê ³¹czenia wysp, regionów zamkniêtych i peryferyjnych z centralnymi regionami Unii.
Artyku³ 171 (155)
1. Aby osi¹gn¹æ cele okreœlone w artykule 170, Unia:
— ustanawia zbiór wytycznych obejmuj¹cych cele, priorytety
i ogólne kierunki dzia³añ przewidzianych w dziedzinie sieci
transeuropejskich; wytyczne te wskazuj¹ projekty bêd¹ce
przedmiotem wspólnego zainteresowania;
— urzeczywistnia ka¿dy œrodek, który mo¿e siê okazaæ niezbêdny do zapewnienia wspó³dzia³ania miêdzy sieciami, w szczególnoœci w dziedzinie normalizacji technicznej;
— mo¿e wspieraæ projekty bêd¹ce przedmiotem wspólnego zainteresowania, popierane przez Pañstwa Cz³onkowskie,
a wskazane w ramach wytycznych okreœlonych w pierwszym
tiret, w szczególnoœci poprzez analizy mo¿liwoœci wykonania,
gwarancje kredytowe lub bonifikaty oprocentowania; Unia
mo¿e siê równie¿ przyczyniaæ do finansowania, za poœred-
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nictwem Funduszu Spójnoœci utworzonego zgodnie z artyku³em 177, poszczególnych projektów w Pañstwach Cz³onkowskich w dziedzinie infrastruktury transportu.
Dzia³ania Unii bior¹ pod uwagê potencjaln¹ efektywnoœæ gospodarcz¹ projektów.
2. Pañstwa Cz³onkowskie, w powi¹zaniu z Komisj¹, koordynuj¹ miêdzy sob¹ polityki prowadzone na poziomie krajowym, które mog¹ mieæ
znacz¹cy wp³yw na realizacjê celów okreœlonych w artykule 170. Komisja mo¿e podj¹æ, w œcis³ej wspó³pracy z Pañstwami Cz³onkowskimi, ka¿d¹ u¿yteczn¹ inicjatywê w celu wsparcia tej koordynacji.
3. Unia mo¿e zadecydowaæ o wspó³pracy z pañstwami trzecimi
w celu wsparcia projektów bêd¹cych przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz zapewnienia wspó³dzia³ania miêdzy sieciami.
Artyku³ 172 (156)
Wytyczne i inne œrodki okreœlone w artykule 171 ustêp 1 s¹ przyjmowane przez Parlament Europejski i Rada, stanowi¹ce zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym oraz Komitetem Regionów.
Wytyczne i projekty bêd¹ce przedmiotem wspólnego zainteresowania, które dotycz¹ terytorium jakiegoœ Pañstwa Cz³onkowskiego, wymagaj¹ zgody tego Pañstwa.
Tytu³ XVII
PRZEMYS£
Artyku³ 173 (157)
1. Unia i Pañstwa Cz³onkowskie czuwaj¹ nad zapewnieniem warunków niezbêdnych dla konkurencyjnoœci przemys³u Unii.
W tym celu, zgodnie z systemem wolnych i konkurencyjnych rynków, ich dzia³ania zmierzaj¹ do:
— przyspieszenia dostosowania przemys³u do zmian strukturalnych;
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— wspierania œrodowiska sprzyjaj¹cego inicjatywom i rozwojowi przedsiêbiorstw w ca³ej Unii, a zw³aszcza ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw;
— wspierania œrodowiska sprzyjaj¹cego wspó³pracy miêdzy
przedsiêbiorstwami;
— sprzyjania lepszemu wykorzystaniu potencja³u przemys³owego
polityk innowacyjnych, badañ i rozwoju technologicznego.
2. Pañstwa Cz³onkowskie, w powi¹zaniu z Komisj¹, konsultuj¹ siê
wzajemnie oraz, w miarê potrzeby, koordynuj¹ swoje dzia³ania. Komisja mo¿e podj¹æ ka¿d¹ u¿yteczn¹ inicjatywê w celu wsparcia tej
koordynacji, w szczególnoœci inicjatywy maj¹ce na celu okreœlenie wytycznych i wskaŸników, organizowanie wymiany
najlepszych praktyk i przygotowanie elementów niezbêdnych dla prowadzenia okresowego nadzoru i oceny. Parlament Europejski jest w pe³ni informowany.
3. Unia przyczynia siê do osi¹gania celów okreœlonych w ustêpie
1 przez polityki i dzia³ania, które prowadzi na podstawie innych postanowieñ Traktatów. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c
zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ oraz po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym, mo¿e zadecydowaæ o szczególnych œrodkach przeznaczonych na wsparcie dzia³añ podjêtych w Pañstwach Cz³onkowskich,
s³u¿¹cych osi¹gniêciu celów okreœlonych w ustêpie 1, z wy³¹czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych
i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich.
Niniejszy tytu³ nie stanowi podstawy do wprowadzenia przez Uniê
jakiegokolwiek œrodka, który móg³by prowadziæ do zak³ócenia konkurencji, b¹dŸ który zawiera przepisy podatkowe lub przepisy odnosz¹ce siê do praw i interesów pracowników najemnych.
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Tytu³ XVIII
SPÓJNOŒÆ GOSPODARCZA, SPO£ECZNA
I TERYTORIALNA
Artyku³ 174 (158)
W celu wspierania harmonijnego rozwoju ca³ej Unii, rozwija ona
i prowadzi dzia³ania s³u¿¹ce wzmocnieniu jej spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej.
W szczególnoœci Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju ró¿nych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych.
Wœród regionów, o których mowa, szczególn¹ uwagê poœwiêca siê obszarom wiejskim, obszarom podlegaj¹cym przemianom przemys³owym i regionom, które cierpi¹ na skutek
powa¿nych i trwa³ych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, takim jak najbardziej na pó³noc wysuniête regiony o bardzo niskiej gêstoœci zaludnienia
oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie.
Artyku³ 175 (159)
Pañstwa Cz³onkowskie prowadz¹ swoje polityki gospodarcze i koordynuj¹ je w taki sposób, aby osi¹gn¹æ tak¿e cele okreœlone w artykule 174. Przy formu³owaniu i urzeczywistnianiu polityk i dzia³añ
Unii oraz przy urzeczywistnianiu rynku wewnêtrznego bierze siê
pod uwagê cele okreœlone w artykule 174 i przyczynia siê do ich
realizacji. Unia wspiera tak¿e osi¹ganie tych celów przez dzia³ania,
które podejmuje za poœrednictwem funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej — Sekcja
Orientacji, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego), Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych istniej¹cych instrumentów finansowych.
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Co trzy lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Spo³ecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie w sprawie postêpów w urzeczywistnianiu
spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej oraz w sprawie sposobu, w jaki ró¿ne œrodki przewidziane w niniejszym artykule przyczyni³y siê do tego. Sprawozdanie to zawiera, w odpowiednim przypadku, stosowne propozycje.
Jeœli dzia³ania szczególne oka¿¹ siê niezbêdne poza funduszami
i bez uszczerbku dla œrodków przyjêtych w ramach innych polityk
Unii, dzia³ania takie mog¹ byæ przyjmowane przez Parlament Europejski i Rada, stanowi¹ce zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym oraz Komitetem Regionów.
Artyku³ 176 (160)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie siê do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych
w Unii poprzez udzia³ w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym
regionów opóŸnionych w rozwoju oraz w przekszta³caniu upadaj¹cych regionów przemys³owych.
Artyku³ 177 (161)
Bez uszczerbku dla artyku³u 178, Parlament Europejski
i Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacjach z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym oraz Komitetem Regionów, okreœlaj¹ zadania, cele priorytetowe oraz organizacjê funduszy strukturalnych, co
mo¿e obejmowaæ grupowanie funduszy. Wed³ug tej samej procedury okreœlane s¹ równie¿ ogólne zasady maj¹ce do nich zastosowanie, jak równie¿ przepisy niezbêdne do zapewnienia ich skutecznoœci oraz koordynacji funduszy miêdzy sob¹ i z innymi istniej¹cymi instrumentami finansowymi.
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Fundusz Spójnoœci, utworzony zgodnie z t¹ sam¹ procedur¹,
wspiera finansowo projekty w dziedzinach œrodowiska naturalnego
i sieci transeuropejskich w zakresie infrastruktury transportowej.
Artyku³ 178
Rozporz¹dzenia wykonawcze dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego s¹ podejmowane przez Parlament
Europejski i Rada, stanowi¹ce zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹
prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym oraz Komitetem Regionów.
W odniesieniu do Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej — Sekcja Orientacji oraz Europejskiego Funduszu Spo³ecznego stosuje siê w dalszym ci¹gu odpowiednio artyku³y 43 i 164.
Tytu³ XIX
BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY
ORAZ PRZESTRZEÑ KOSMICZNA
Artyku³ 179 (163)
1. Unia ma na celu wzmacnianie swojej bazy naukowej i technologicznej przez utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegaj¹ swobodnej wymianie, oraz sprzyjanie rozwojowi swojej
konkurencyjnoœci, tak¿e w przemyœle, a tak¿e promowanie
dzia³alnoœci badawczej uznanej za niezbêdn¹ na mocy innych
rozdzia³ów Traktatów.
2. W tym celu sprzyja ona przedsiêbiorstwom, w tym ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom, oœrodkom badawczym i uniwersytetom
w ich wysi³kach badawczych i rozwoju technologicznym wysokiej
jakoœci; wspiera ich wysi³ki w zakresie wzajemnej wspó³pracy, zmierzaj¹c w szczególnoœci do umo¿liwienia naukowcom swobodnej wspó³pracy ponad granicami, a przedsiêbiorstwom
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— pe³nego wykorzystania potencja³u rynku wewnêtrznego,
zw³aszcza poprzez otwarcie krajowych rynków zamówieñ publicznych, okreœlanie wspólnych norm i usuwanie przeszkód prawnych
i fiskalnych tej wspó³pracy.
3. O wszelkich dzia³aniach Unii podejmowanych na podstawie
Traktatów w zakresie badañ i rozwoju technologicznego, w tym
o projektach demonstracyjnych, decyduje siê oraz urzeczywistnia
siê je zgodnie z postanowieniami niniejszego tytu³u.
Artyku³ 180 (164)
W d¹¿eniu do osi¹gniêcia tych celów Unia prowadzi nastêpuj¹ce
dzia³ania, które stanowi¹ uzupe³nienie dzia³añ podejmowanych przez
Pañstwa Cz³onkowskie:
a) wykonywanie programów badañ, rozwoju technologicznego
i demonstracyjnych, wraz z promowaniem wspó³pracy
z przedsiêbiorstwami, oœrodkami badawczymi i uniwersytetami oraz miêdzy nimi;
b) popieranie wspó³pracy w dziedzinie unijnych badañ, rozwoju
technologicznego i demonstracji z pañstwami trzecimi i organizacjami miêdzynarodowymi;
c) upowszechnianie i optymalizacjê wyników dzia³añ w dziedzinie
unijnych badañ, rozwoju technologicznego i demonstracji;
d) popieranie kszta³cenia i mobilnoœci naukowców w Unii.
Artyku³ 181 (165)
1. Unia i Pañstwa Cz³onkowskie koordynuj¹ swoje dzia³ania w zakresie badañ i rozwoju technologicznego, tak aby zapewniæ wzajemn¹ spójnoœæ polityk krajowych i polityki Unii.
2. W œcis³ej wspó³pracy z Pañstwami Cz³onkowskimi Komisja
mo¿e podj¹æ ka¿d¹ u¿yteczn¹ inicjatywê w celu wsparcia koordynacji okreœlonej w ustêpie 1, w szczególnoœci inicjatywy maj¹ce na celu okreœlenie wytycznych i wskaŸników, organizo-
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wanie wymiany najlepszych praktyk i przygotowanie elementów niezbêdnych dla prowadzenia okresowego nadzoru
i oceny. Parlament Europejski jest w pe³ni informowany.
Artyku³ 182 (166)
1. Wieloletni program ramowy okreœlaj¹cy wszystkie dzia³ania Unii
jest uchwalany przez Parlament Europejski i Rada, stanowi¹ce
zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, po konsultacji
z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym.
Program ramowy:
— ustala naukowe i technologiczne cele, które maj¹ byæ osi¹gniête przez dzia³ania przewidziane w artykule 180 oraz priorytety, które siê z nimi wi¹¿¹;
— wskazuje ogólne kierunki tych dzia³añ;
— ustala ogóln¹ maksymaln¹ kwotê oraz szczegó³owe zasady wspó³uczestnictwa finansowego Unii w programie ramowym, jak równie¿ odpowiednie udzia³y w ka¿dym z przewidywanych dzia³añ.
2. Program ramowy jest dostosowywany lub uzupe³niany w zale¿noœci od rozwoju sytuacji.
3. Program ramowy jest urzeczywistniany poprzez programy szczegó³owe przygotowywane w ramach ka¿dego dzia³ania. Ka¿dy program szczegó³owy okreœla szczegó³owe zasady jego realizacji, ustala
czas jego trwania i przewiduje œrodki uznane za niezbêdne. Suma
kwot uznanych za niezbêdne, ustalona przez programy szczegó³owe, nie mo¿e przekroczyæ ogólnej maksymalnej kwoty ustalonej
dla programu ramowego i dla ka¿dego dzia³ania.
4. Rada, stanowi¹c zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym, uchwala programy szczegó³owe.
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5. Jako uzupe³nienie dzia³añ przewidzianych w wieloletnim programie ramowym, Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym, ustanawiaj¹ œrodki niezbêdne do realizacji europejskiej przestrzeni badawczej.
Artyku³ 183 (167)
W celu urzeczywistnienia wieloletniego programu ramowego Unia:
— okreœla zasady uczestnictwa przedsiêbiorstw, oœrodków badawczych i uniwersytetów;
— okreœla zasady dotycz¹ce upowszechniania wyników badañ.
Artyku³ 184 (168)
Przy urzeczywistnianiu wieloletniego programu ramowego mog¹
zostaæ podjête decyzje o programach uzupe³niaj¹cych, w których
uczestnicz¹ tylko niektóre Pañstwa Cz³onkowskie, które je finansuj¹, z zastrze¿eniem ewentualnego wspó³uczestnictwa Unii.
Unia uchwala zasady maj¹ce zastosowanie do programów uzupe³niaj¹cych, zw³aszcza w odniesieniu do upowszechniania wiedzy
i dostêpu innych Pañstw Cz³onkowskich.
Artyku³ 185 (169)
Przy urzeczywistnianiu wieloletniego programu ramowego Unia
mo¿e przewidzieæ, za zgod¹ zainteresowanych Pañstw Cz³onkowskich, udzia³ w programach badawczych i rozwojowych podjêtych
przez kilka Pañstw Cz³onkowskich, w tym udzia³ w strukturach
utworzonych w celu wykonania tych programów.
Artyku³ 186 (170)
Przy urzeczywistnianiu wieloletniego programu ramowego Unia
mo¿e przewidzieæ wspó³pracê w dziedzinie unijnych badañ, rozwoju technologicznego i demonstracji z pañstwami trzecimi lub organizacjami miêdzynarodowymi.
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Szczegó³owe rozwi¹zania dotycz¹ce tej wspó³pracy mog¹ byæ przedmiotem umów miêdzy Uni¹ i zainteresowanymi stronami trzecimi.
Artyku³ 187 (171)
Unia mo¿e tworzyæ wspólne przedsiêbiorstwa lub jakiekolwiek inne
struktury niezbêdne do skutecznego wykonywania unijnych programów badawczych, rozwoju technologicznego i demonstracyjnych.
Artyku³ 188 (172)
Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym, uchwala przepisy okreœlone w artykule 187.
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym, uchwala przepisy okreœlone w artyku³ach 183,
184 i 185. Przyjêcie programów uzupe³niaj¹cych wymaga zgody zainteresowanych Pañstw Cz³onkowskich.
Artyku³ 189
1. W celu wspierania postêpu naukowo-technicznego, konkurencyjnoœci przemys³owej i realizacji swoich polityk, Unia
opracowuje europejsk¹ politykê przestrzeni kosmicznej.
W tym celu Unia mo¿e promowaæ wspólne inicjatywy, popieraæ badania i rozwój technologiczny i koordynowaæ wysi³ki niezbêdne dla badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej.
2. W celu przyczynienia siê do realizacji celów okreœlonych
w ustêpie 1, Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, ustanawiaj¹ niezbêdne œrodki, które mog¹ przybraæ postaæ europejskiego programu kosmicznego, z wy³¹czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pañstw
Cz³onkowskich.
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3. Unia ustanawia odpowiednie stosunki z Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹.
4. Niniejszy artyku³ nie narusza pozosta³ych postanowieñ
niniejszego tytu³u.
Artyku³ 190 (173)
Na pocz¹tku ka¿dego roku Komisja przedstawia sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdanie to zawiera
zw³aszcza informacjê o dzia³aniach w zakresie badañ, rozwoju technologicznego oraz upowszechniania wyników w roku poprzednim
oraz program pracy na rok bie¿¹cy.
Tytu³ XX
ŒRODOWISKO NATURALNE
Artyku³ 191 (174)
1. Polityka Unii w dziedzinie œrodowiska naturalnego przyczynia
siê do osi¹gania nastêpuj¹cych celów:
— zachowania, ochrony i poprawy jakoœci œrodowiska naturalnego;
— ochrony zdrowia ludzkiego;
— ostro¿nego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
— promowania na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej œrodków zmierzaj¹cych do rozwi¹zywania regionalnych lub
œwiatowych problemów œrodowiska naturalnego,
w szczególnoœci zwalczania zmian klimatu.
2. Polityka Unii w dziedzinie œrodowiska naturalnego stawia sobie za
cel wysoki poziom ochrony, z uwzglêdnieniem ró¿norodnoœci sytuacji
w ró¿nych regionach Unii. Opiera siê na zasadzie ostro¿noœci oraz na
zasadach dzia³ania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym
rzêdzie u Ÿród³a i na zasadzie „zanieczyszczaj¹cy p³aci”.
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W tym kontekœcie œrodki harmonizuj¹ce odpowiadaj¹ce wymogom w dziedzinie ochrony œrodowiska obejmuj¹, w odpowiednich
przypadkach, klauzulê zabezpieczaj¹c¹, która pozwala Pañstwom
Cz³onkowskim na podejmowanie, z pozagospodarczych wzglêdów
zwi¹zanych ze œrodowiskiem naturalnym, œrodków tymczasowych,
podlegaj¹cych unijnej procedurze kontrolnej.
3. Przy opracowywaniu polityki w dziedzinie œrodowiska naturalnego Unia uwzglêdnia:
— dostêpne dane naukowo-techniczne;
— warunki œrodowiska naturalnego w ró¿nych regionach Unii;
— potencjalne korzyœci i koszty, które mog¹ wynikaæ z dzia³ania
lub zaniechania dzia³ania;
— gospodarczy i spo³eczny rozwój Unii jako ca³oœci i zrównowa¿ony rozwój jej regionów.
4. W zakresie swoich odpowiednich kompetencji Unia i Pañstwa
Cz³onkowskie wspó³pracuj¹ z pañstwami trzecimi i kompetentnymi organizacjami miêdzynarodowymi. Warunki wspó³pracy Unii
mog¹ stanowiæ przedmiot umów miêdzy Uni¹ i zainteresowanymi
stronami trzecimi.
Poprzedni akapit nie narusza kompetencji Pañstw Cz³onkowskich
do negocjowania w organach miêdzynarodowych i zawierania umów
miêdzynarodowych.
Artyku³ 192 (175)
1. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem
Ekonomiczno-Spo³ecznym oraz Komitetem Regionów, decyduje
o dzia³aniu s³u¿¹cym osi¹gniêciu celów okreœlonych w artykule 191,
które ma byæ podjête przez Uniê.
2. Na zasadzie odstêpstwa od procedury decyzyjnej przewidzianej
w ustêpie 1 i bez uszczerbku dla artyku³u 115 Rada, stanowi¹c
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jednomyœlnie zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹
i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym i Komitetem Regionów, uchwala:
a) przepisy przede wszystkim o charakterze fiskalnym;
b) œrodki wp³ywaj¹ce na:
— zagospodarowanie przestrzenne;
— zarz¹dzanie iloœciowe zasobami wodnymi, w sposób poœredni lub bezpoœredni wp³ywaj¹ce na dostêpnoœæ tych zasobów;
— przeznaczenie gruntów, z wyj¹tkiem kwestii zarz¹dzania
odpadami;
c) œrodki wp³ywaj¹ce znacz¹co na wybór Pañstwa Cz³onkowskiego miêdzy ró¿nymi Ÿród³ami energii i ogóln¹ strukturê
jego zaopatrzenia w energiê.
Rada, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym i Komitetem Regionów, mo¿e postanowiæ o stosowaniu zwyk³ej procedury prawodawczej do dziedzin, o których mowa w akapicie pierwszym.
3. Ogólne programy dzia³ania okreœlaj¹ce cele priorytetowe, które
maj¹ byæ osi¹gniête, uchwalane s¹ przez Parlament Europejski
i Rada, stanowi¹ce zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym
oraz Komitetem Regionów.
Œrodki niezbêdne do realizacji tych programów s¹ przyjmowane na warunkach przewidzianych w ustêpie 1 lub 2,
zale¿nie od przypadku.
4. Bez uszczerbku dla niektórych œrodków przyjêtych przez
Uniê, Pañstwa Cz³onkowskie finansuj¹ i wykonuj¹ politykê w zakresie œrodowiska naturalnego.
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5. Bez uszczerbku dla zasady, i¿ zanieczyszczaj¹cy p³aci, gdy œrodek oparty na ustêpie 1 niesie ze sob¹ koszty uznane za nieproporcjonalne dla w³adz publicznych Pañstwa Cz³onkowskiego, œrodek
ten przewiduje w³aœciwe przepisy w formie:
— tymczasowych derogacji i/lub
— wsparcia finansowego z Funduszu Spójnoœci utworzonego
zgodnie z artyku³em 177.
Artyku³ 193 (176)
Œrodki ochronne przyjête na podstawie artyku³u 192 nie stanowi¹
przeszkody dla Pañstwa Cz³onkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych œrodków ochronnych. Œrodki te
musz¹ byæ zgodne z Traktatami. S¹ one notyfikowane Komisji.
Tytu³ XXI
ENERGETYKA
(dawny Tytu³ XX „WSPÓ£PRACA NA RZECZ ROZWOJU” oraz art. 177, 179,
180 i 181 otrzymuj¹, odpowiednio, oznaczenie rozdzia³ 1 tytu³u III w czêœci pi¹tej
dotycz¹cej dzia³añ zewnêtrznych Unii oraz art. 208–211)

Artyku³ 194
1. W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnêtrznego oraz z uwzglêdnieniem potrzeby zachowania i poprawy œrodowiska naturalnego, polityka Unii w dziedzinie energetyki ma na celu, w duchu solidarnoœci miêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi:
a) zapewnienie funkcjonowania rynku energii;
b) zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw energii w Unii;
c) wspieranie efektywnoœci energetycznej i oszczêdnoœci
energii, jak równie¿ rozwoju nowych i odnawialnych form
energii; oraz
d) wspieranie wzajemnych po³¹czeñ miêdzy sieciami
energii.
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2. Bez uszczerbku dla stosowania innych postanowieñ Traktatów, Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, ustanawiaj¹ œrodki niezbêdne do osi¹gniêcia celów, o których mowa w ustêpie 1. Œrodki
te s¹ przyjmowane po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Spo³ecznym i Komitetem Regionów.
Nie naruszaj¹ one prawa Pañstwa Cz³onkowskiego do okreœlania warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru miêdzy ró¿nymi Ÿród³ami energii i ogólnej
struktury jego zaopatrzenia w energiê, bez uszczerbku dla
artyku³u 192 ustêp 2 litera c).
3. Na zasadzie odstêpstwa od ustêpu 2, Rada, stanowi¹c
zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, jednomyœlnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, ustanawia
œrodki, o których mowa w tym ustêpie, je¿eli maj¹ one g³ównie charakter fiskalny.
Tytu³ XXII
TURYSTYKA
Artyku³ 195
1. Unia uzupe³nia dzia³ania Pañstw Cz³onkowskich w sektorze turystycznym, w szczególnoœci przez wspieranie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw Unii w tym sektorze.
W tym celu dzia³ania Unii skierowane s¹ na:
a) zachêcanie do tworzenia korzystnego œrodowiska dla
rozwoju przedsiêbiorstw w tym sektorze;
b) wspieranie wspó³pracy miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, w szczególnoœci przez wymianê dobrych praktyk.
2. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, ustanawiaj¹ szczególne œrodki
w celu uzupe³nienia dzia³añ podejmowanych w Pañstwach
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Cz³onkowskich s³u¿¹cych realizacji celów, o których mowa
w niniejszym artykule, z wy³¹czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pañstw
Cz³onkowskich.
Tytu³ XXIII
OCHRONA LUDNOŒCI
Artyku³ 196
1. Unia zachêca do wspó³pracy miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi w celu zwiêkszenia skutecznoœci systemów zapobiegania klêskom ¿ywio³owym lub katastrofom spowodowanymi przez cz³owieka i ochrony przed nimi.
Dzia³anie Unii zmierza do:
a) wspierania i uzupe³niania dzia³añ Pañstw Cz³onkowskich na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
w zakresie zapobiegania zagro¿eniom, przygotowania
personelu ochrony ludnoœci w Pañstwach Cz³onkowskich i reagowania na klêski ¿ywio³owe lub katastrofy
spowodowane przez cz³owieka na terytorium Unii,
b) wspierania szybkiej i skutecznej wspó³pracy operacyjnej
krajowych s³u¿b ochrony ludnoœci na terytorium Unii,
c) wspierania spójnoœci miêdzynarodowych dzia³añ w zakresie ochrony ludnoœci.
2. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, ustanawiaj¹ niezbêdne
œrodki przyczyniaj¹ce siê do realizacji celów, o których mowa
w ustêpie 1, z wy³¹czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich.
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Tytu³ XXIV
WSPÓ£PRACA ADMINISTRACYJNA
Artyku³ 197
1. Skuteczne wdra¿anie prawa Unii przez Pañstwa Cz³onkowskie, maj¹ce istotne znaczenie dla prawid³owego funkcjonowania Unii, jest uznawane za sprawê bêd¹c¹ przedmiotem wspólnego zainteresowania.
2. Unia mo¿e wspieraæ wysi³ki Pañstw Cz³onkowskich
zmierzaj¹ce do poprawy ich zdolnoœci administracyjnej
w zakresie wdra¿ania prawa Unii. Dzia³anie to mo¿e polegaæ w szczególnoœci na u³atwianiu wymiany informacji
i urzêdników oraz wspieraniu programów szkolenia. ¯adne
Pañstwo Cz³onkowskie nie jest zobowi¹zane do korzystania
z tego wsparcia. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c
w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, ustanawiaj¹ niezbêdne ku temu œrodki, z wy³¹czeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych
i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich.
3. Niniejszy artyku³ nie narusza zobowi¹zañ Pañstw Cz³onkowskich do wdra¿ania prawa Unii ani prerogatyw i obowi¹zków Komisji. Nie narusza równie¿ pozosta³ych postanowieñ
Traktatów przewiduj¹cych wspó³pracê administracyjn¹ miêdzy
Pañstwami Cz³onkowskimi oraz miêdzy nimi a Uni¹.
Artyku³ 177 (otrzyma³ oznaczenie art. 208)
Artyku³ 178 (uchylony)
Artyku³ 179 (otrzyma³ oznaczenie art. 209)
Artyku³ 180 (otrzyma³ oznaczenie art. 210)
Artyku³ 181 (otrzyma³ oznaczenie art. 211)
Dawny Tytu³ XXI „WSPÓ£PRACA GOSPODARCZA, FINANSOWA
I TECHNICZNA Z PAÑSTWAMI TRZECIMI” oraz art 181a otrzymuj¹,
odpowiednio, oznaczenie rozdzia³ 2 tytu³u III w czêœci pi¹tej dotycz¹cej dzia³añ
zewnêtrznych Unii oraz nowy art. 212
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Czêœæ czwarta

STOWARZYSZENIE KRAJÓW
I TERYTORIÓW ZAMORSKICH
Artyku³ 198 (182)
Pañstwa Cz³onkowskie zgadzaj¹ siê stowarzyszyæ ze Uni¹ kraje
i terytoria pozaeuropejskie, które utrzymuj¹ szczególne stosunki
z Dani¹, Francj¹, Niderlandami i Zjednoczonym Królestwem. Lista tych krajów i terytoriów (dalej zwanych „krajami i terytoriami”)
zawarta jest w za³¹czniku II.
Celem stowarzyszenia jest promowanie rozwoju gospodarczego
i spo³ecznego krajów i terytoriów oraz ustanowienie œcis³ych stosunków gospodarczych miêdzy nimi i Uni¹ jako ca³oœci¹.
Zgodnie z zasadami wyra¿onymi w preambule niniejszego Traktatu, stowarzyszenie s³u¿y przede wszystkim sprzyjaniu interesom
i pomyœlnoœci mieszkañców tych krajów i terytoriów, w sposób prowadz¹cy je do rozwoju gospodarczego, spo³ecznego i kulturalnego,
do czego aspiruj¹.
Artyku³ 199 (183)
Stowarzyszenie ma nastêpuj¹ce cele.
1. Pañstwa Cz³onkowskie stosuj¹ w wymianie handlowej z krajami i terytoriami takie same warunki, jakie stosuj¹ miêdzy sob¹ na
podstawie Traktatów.
2. Ka¿dy kraj lub terytorium stosuje w swej wymianie handlowej
z Pañstwami Cz³onkowskimi oraz innymi krajami i terytoriami takie same warunki, jakie stosuje wzglêdem Pañstwa europejskiego,
z którym utrzymuje szczególne stosunki.
3. Pañstwa Cz³onkowskie przyczyniaj¹ siê do inwestycji, których
wymaga stopniowy rozwój tych krajów i terytoriów.
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4. W odniesieniu do inwestycji finansowanych przez Uniê udzia³
w przetargach i dostawach jest otwarty na równych warunkach dla
wszystkich osób fizycznych i prawnych, które maj¹ przynale¿noœæ
Pañstwa Cz³onkowskiego lub jednego z krajów i terytoriów.
5. W stosunkach miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi oraz krajami
i terytoriami prawo przedsiêbiorczoœci obywateli i spó³ek jest regulowane zgodnie z postanowieniami i przy zastosowaniu procedur
przewidzianych w rozdziale dotycz¹cym prawa przedsiêbiorczoœci
oraz na niedyskryminacyjnych podstawach, z zastrze¿eniem przepisów szczególnych przyjêtych na podstawie artyku³u 203.
Artyku³ 200 (184)
1. C³a na przywóz do Pañstw Cz³onkowskich towarów pochodz¹cych z krajów i terytoriów s¹ zakazane tak jak c³a miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi zgodnie z postanowieniami Traktatów.
2. C³a na przywóz do ka¿dego kraju lub terytorium z Pañstw
Cz³onkowskich lub z innego kraju lub terytorium s¹ zakazane zgodnie z postanowieniami artyku³u 30.
3. Kraje i terytoria mog¹ jednak nak³adaæ c³a odpowiadaj¹ce potrzebom ich rozwoju i uprzemys³owienia lub c³a o charakterze fiskalnym, maj¹ce na celu zasilanie ich bud¿etu.
C³a okreœlone w poprzednim akapicie nie mog¹ przewy¿szaæ poziomu ce³ na³o¿onych na przywóz produktów pochodz¹cych z Pañstwa Cz³onkowskiego, z którym ka¿dy kraj lub terytorium utrzymuje szczególne stosunki.
4. Ustêp 2 nie ma zastosowania do krajów lub terytoriów, które
z racji ich szczególnych zobowi¹zañ miêdzynarodowych, którymi
s¹ zwi¹zane, stosuj¹ ju¿ niedyskryminacyjn¹ taryfê celn¹.
5. Ustanowienie lub zmiana ce³ na³o¿onych na towary przywo¿one do krajów i terytoriów nie powinno powodowaæ faktycznej lub
prawnej, bezpoœredniej lub poœredniej dyskryminacji miêdzy przywozem z ró¿nych Pañstw Cz³onkowskich.
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Artyku³ 201 (185)
Je¿eli poziom ce³ maj¹cych zastosowanie do towarów pochodz¹cych z pañstwa trzeciego przy wjeŸdzie do kraju lub na terytorium
mo¿e, po zastosowaniu postanowieñ artyku³u 200 ustêp 1, spowodowaæ zak³ócenia w handlu ze szkod¹ dla Pañstwa Cz³onkowskiego, mo¿e ono ¿¹daæ od Komisji przedstawienia innym Pañstwom
Cz³onkowskim œrodków niezbêdnych do zaradzenia tej sytuacji.
Artyku³ 202 (186)
Z zastrze¿eniem postanowieñ dotycz¹cych zdrowia publicznego,
bezpieczeñstwa publicznego i porz¹dku publicznego, swobodê
przep³ywu pracowników z krajów i terytoriów do Pañstw Cz³onkowskich oraz z Pañstw Cz³onkowskich do krajów i terytoriów reguluj¹ akty przyjête zgodnie z artyku³em 203.
Artyku³ 203 (187)
Rada, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek Komisji, ustanawia, na podstawie doœwiadczeñ nabytych w ramach stowarzyszenia
krajów i terytoriów ze Uni¹ oraz zasad ustanowionych w Traktatach, przepisy dotycz¹ce sposobów i procedury stowarzyszenia krajów i terytoriów ze Uni¹. W przypadku gdy przepisy te s¹ przyjmowane przez Radê zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, stanowi ona jednomyœlnie na wniosek Komisji i po
konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Artyku³ 204 (188)
Postanowienia artyku³ów 198–203 stosuj¹ siê do Grenlandii, z zastrze¿eniem specyficznych postanowieñ dotycz¹cych Grenlandii zawartych w Protokole w sprawie szczególnych ustaleñ dla Grenlandii, za³¹czonym do Traktatów.
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Czêœæ pi¹ta

DZIA£ANIA ZEWNÊTRZNE UNII
Tytu³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZ¥CE
DZIA£AÑ ZEWNÊTRZNYCH UNII
Artyku³ 205
Dzia³ania Unii na arenie miêdzynarodowej, w rozumieniu
niniejszej czêœci, oparte s¹ na zasadach, d¹¿¹ do osi¹gniêcia
celów i s¹ prowadzone zgodnie z postanowieniami ogólnymi, o których mowa w rozdziale 1 tytu³u V Traktatu o Unii
Europejskiej.
Tytu³ II
WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA
Tytu³ IX „WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA” oraz artyku³y 131 i 133
otrzyma³y, odpowiednio, oznaczenie tytu³ II w czêœci pi¹tej dotycz¹cej dzia³añ
zewnêtrznych Unii oraz art. 206 i 207.
Artyku³ 206 (dawny art. 131)

Poprzez utworzenie unii celnej zgodnie z artyku³ami 28–
32 Unia przyczynia siê, we wspólnym interesie, do harmonijnego rozwoju handlu œwiatowego, stopniowego zniesienia ograniczeñ w handlu miêdzynarodowym i w bezpoœrednich inwestycjach zagranicznych oraz do zmniejszenia barier celnych i innych barier.
Artyku³ 207 (zast¹pi³ dawny art. 133)
1. Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, w szczególnoœci w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych dotycz¹cych
handlu towarami i us³ugami oraz do handlowych aspektów
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w³asnoœci intelektualnej, bezpoœrednich inwestycji zagranicznych, ujednolicenia œrodków liberalizacyjnych, polityki
eksportowej, a tak¿e handlowych œrodków ochronnych,
w tym œrodków podejmowanych w przypadku dumpingu lub
subsydiów. Wspólna polityka handlowa prowadzona jest
zgodnie z zasadami i celami dzia³añ zewnêtrznych Unii.
2. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹,
przyjmuj¹ œrodki okreœlaj¹ce ramy realizacji wspólnej polityki handlowej.
3. Je¿eli istnieje potrzeba wynegocjowania i zawarcia umów
z jednym lub wiêksz¹ liczb¹ pañstw trzecich lub organizacji miêdzynarodowych, stosuje siê artyku³ 218, z zastrze¿eniem postanowieñ szczególnych niniejszego artyku³u.
Komisja przedstawia zalecenia Radzie, która upowa¿nia j¹
do rozpoczêcia koniecznych rokowañ. Rada i Komisja s¹ odpowiedzialne za zapewnienie zgodnoœci umów bêd¹cych przedmiotem rokowañ z wewnêtrznymi politykami i zasadami Unii.
Komisja prowadzi te rokowania w konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radê w celu wsparcia
jej w tym zadaniu i w ramach wytycznych, które Rada mo¿e
do niej kierowaæ. Komisja regularnie sk³ada specjalnemu
komitetowi i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie
z postêpu w rokowaniach.
4. W odniesieniu do rokowañ i zawierania umów, o których
mowa w ustêpie 3, Rada stanowi wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.
W odniesieniu do rokowañ i zawierania umów w dziedzinie handlu us³ugami i w dziedzinie handlowych aspektów
w³asnoœci intelektualnej, jak równie¿ bezpoœrednich inwestycji zagranicznych, Rada stanowi jednomyœlnie, je¿eli
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umowy te zawieraj¹ postanowienia wymagaj¹ce jednomyœlnoœci do przyjêcia przepisów wewnêtrznych.
Rada stanowi jednomyœlnie tak¿e przy rokowaniach i zawieraniu umów:
a) w dziedzinie handlu us³ugami w zakresie kultury i audiowizualnymi, je¿eli umowy te mog³yby zagroziæ ró¿norodnoœci kulturowej i jêzykowej Unii;
b) w dziedzinie handlu us³ugami spo³ecznymi oraz w zakresie edukacji i zdrowia, je¿eli umowy te mog³yby
w znacznym stopniu zak³ócaæ dzia³anie krajowego systemu tych us³ug i wywieraæ negatywny wp³yw na odpowiedzialnoœæ Pañstw Cz³onkowskich za ich zapewnienie.
5. Rokowania i zawieranie umów miêdzynarodowych
w dziedzinie transportu podlegaj¹ tytu³owi V czêœci trzeciej
oraz artyku³owi 218.
6. Wykonywanie uprawnieñ w dziedzinie wspólnej polityki
handlowej, przyznanych niniejszym artyku³em, nie narusza
podzia³u kompetencji miêdzy Uni¹ i Pañstwami Cz³onkowskimi i nie prowadzi do harmonizacji przepisów ustawowych
lub wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich, je¿eli Traktaty
wykluczaj¹ tak¹ harmonizacjê.
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Tytu³ III
WSPÓ£PRACA Z PAÑSTWAMI TRZECIMI
I POMOC HUMANITARNA
Rozdzia³ 1

(dawny tytu³ XX w czêœci trzeciej)

Wspó³praca na rzecz rozwoju
Tytu³ XX „WSPÓ£PRACA NA RZECZ ROZWOJU” oraz art. 177, 179, 180 i 181
otrzyma³y, odpowiednio, oznaczenie rozdzia³ 1 tytu³u III w czêœci pi¹tej dotycz¹cej
dzia³añ zewnêtrznych Unii oraz art. 208–211
Artyku³ 208 (dawny art. 177; ust. 1 akapit 2 zd. 2 zastêpuje art. 178 TWE)

1. Polityka Unii w dziedzinie wspó³pracy na rzecz rozwoju jest prowadzona zgodnie z zasadami i celami dzia³añ zewnêtrznych Unii. Polityka Unii i polityka Pañstw Cz³onkowskich w dziedzinie wspó³pracy na rzecz rozwoju uzupe³niaj¹
siê i wzmacniaj¹ wzajemnie.
G³ównym celem polityki Unii w tej dziedzinie jest zmniejszenie, a docelowo, likwidacja ubóstwa. Przy realizacji polityk, które mog³yby mieæ wp³yw na kraje rozwijaj¹ce siê, Unia
bierze pod uwagê cele wspó³pracy na rzecz rozwoju.
2. Unia i Pañstwa Cz³onkowskie szanuj¹ zobowi¹zania i uwzglêdniaj¹ cele, na które wyrazi³y zgodê w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych kompetentnych organizacji miêdzynarodowych.
Artyku³ 209 (dawny art. 179)
1. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, przyjmuj¹ œrodki niezbêdne w celu realizacji polityki w dziedzinie wspó³pracy na
rzecz rozwoju, które mog¹ dotyczyæ wieloletnich programów
wspó³pracy z krajami rozwijaj¹cymi siê lub programów tematycznych.
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2. Unia mo¿e zawieraæ z pañstwami trzecimi i w³aœciwymi
organizacjami miêdzynarodowymi wszelkie rodzaje umów,
które przyczyniaj¹ siê do realizacji celów, o których mowa
w artykule 21 Traktatu o Unii Europejskiej i w artykule 208
niniejszego Traktatu.
Akapit pierwszy nie narusza kompetencji Pañstw Cz³onkowskich do negocjowania na forach miêdzynarodowych
i zawierania umów.
3. Europejski Bank Inwestycyjny przyczynia siê, na warunkach
przewidzianych w jego Statucie, do realizacji œrodków okreœlonych
w ustêpie 1.
Artyku³ 210 (180)
1. D¹¿¹c do zwiêkszenia komplementarnoœci i skutecznoœci swoich dzia³añ, Unia i Pañstwa Cz³onkowskie koordynuj¹
swoje polityki w dziedzinie wspó³pracy na rzecz rozwoju i konsultuj¹ siê wzajemnie co do swych programów pomocy, w tym w organizacjach miêdzynarodowych i podczas konferencji miêdzynarodowych. Mog¹ one podejmowaæ wspólne dzia³ania. Pañstwa Cz³onkowskie w razie potrzeby przyczyniaj¹ siê do wykonania programów
pomocy Unii.
2. Komisja mo¿e podj¹æ ka¿d¹ u¿yteczn¹ inicjatywê w celu wsparcia koordynacji okreœlonej w ustêpie 1.
Artyku³ 211 (181)
W zakresie swoich odpowiednich kompetencji Unia i Pañstwa
Cz³onkowskie wspó³pracuj¹ z pañstwami trzecimi i kompetentnymi organizacjami miêdzynarodowymi.
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Rozdzia³ 2

(dawny Tytu³ XXI czêœci trzeciej)

Wspó³praca gospodarcza, finansowa
i techniczna z pañstwami trzecimi

Artyku³ 212 (181a)
1. Bez uszczerbku dla innych postanowieñ Traktatów, w szczególnoœci postanowieñ artyku³ów 208–211, Unia prowadzi dzia³ania w zakresie wspó³pracy gospodarczej, finansowej i technicznej, w tym pomocy w szczególnoœci w dziedzinie finansowej, z pañstwami trzecimi innymi ni¿ kraje rozwijaj¹ce siê.
Dzia³ania te s¹ spójne z polityk¹ Unii na rzecz rozwoju i s¹
prowadzone zgodnie z zasadami i celami jej dzia³añ zewnêtrznych. Dzia³ania Unii i Pañstw Cz³onkowskich wzajemnie siê
uzupe³niaj¹ i wzmacniaj¹.
2. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, przyjmuj¹ œrodki niezbêdne do wykonania ustêpu 1.
3. W zakresie swoich odpowiednich kompetencji Unia i Pañstwa
Cz³onkowskie wspó³pracuj¹ z pañstwami trzecimi i kompetentnymi organizacjami miêdzynarodowymi. Warunki wspó³pracy Unii
mog¹ stanowiæ przedmiot umów miêdzy Uni¹ i zainteresowanymi
stronami trzecimi.
Pierwszy akapit nie narusza kompetencji Pañstw Cz³onkowskich
do negocjowania w organach miêdzynarodowych i zawierania umów
miêdzynarodowych.
Artyku³ 213
Je¿eli sytuacja w pañstwie trzecim wymaga pilnej pomocy
finansowej ze strony Unii, Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje niezbêdne decyzje.
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Rozdzia³ 3
Pomoc humanitarna

Artyku³ 214
1. Dzia³ania Unii w dziedzinie pomocy humanitarnej s¹
prowadzone zgodnie z zasadami i celami dzia³añ zewnêtrznych Unii. Dzia³ania te maj¹ na celu niesienie doraŸnej pomocy i opieki dla ludnoœci w pañstwach trzecich, która sta³a
siê ofiar¹ klêsk ¿ywio³owych lub katastrof spowodowanych
przez cz³owieka, oraz jej ochronê, w celu sprostania potrzebom humanitarnym wynikaj¹cym z takich ró¿nych sytuacji.
Dzia³ania Unii i Pañstw Cz³onkowskich wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i wzmacniaj¹.
2. Akcje pomocy humanitarnej prowadzone s¹ zgodnie z zasadami prawa miêdzynarodowego oraz zasadami bezstronnoœci, neutralnoœci i niedyskryminacji.
3. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, ustanawiaj¹ œrodki okreœlaj¹ce ramy prowadzenia przez Uniê akcji pomocy humanitarnej.
4. Unia mo¿e zawieraæ z pañstwami trzecimi i w³aœciwymi
organizacjami miêdzynarodowymi wszelkie rodzaje umów,
które przyczyniaj¹ siê do realizacji celów, o których mowa
w ustêpie 1 i artykule 21 Traktatu o Unii Europejskiej.
Akapit pierwszy nie narusza kompetencji Pañstw Cz³onkowskich do negocjowania na forach miêdzynarodowych
i zawierania umów.
5. W celu ustanowienia ram wspólnego wk³adu m³odych Europejczyków w akcje pomocy humanitarnej Unii ustanawia
siê Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej.
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹-
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dzeñ zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, okreœlaj¹
status i warunki dzia³ania Korpusu.
6. Komisja mo¿e podj¹æ ka¿d¹ u¿yteczn¹ inicjatywê na
rzecz lepszej koordynacji dzia³añ Unii i Pañstw Cz³onkowskich, zmierzaj¹c¹ do zwiêkszenia skutecznoœci i poprawy
komplementarnoœci unijnych i krajowych œrodków pomocy
humanitarnej.
7. Unia zapewnia koordynacjê i zgodnoœæ podejmowanych
przez ni¹ akcji pomocy humanitarnej z akcjami podejmowanymi przez organizacje i organy miêdzynarodowe, w szczególnoœci te, które wchodz¹ w sk³ad systemu Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
Tytu³ IV
ŒRODKI OGRANICZAJ¥CE
Artyku³ 215 (zastêpuje art. 301)
1. Je¿eli decyzja, przyjêta zgodnie z tytu³em V rozdzia³ 2
Traktatu o Unii Europejskiej, przewiduje zerwanie lub ograniczenie w ca³oœci lub w czêœci stosunków gospodarczych
i finansowych z jednym lub z wiêksz¹ liczb¹ pañstw trzecich,
Rada przyjmuje niezbêdne œrodki, stanowi¹c wiêkszoœci¹
kwalifikowan¹ na wspólny wniosek wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa
oraz Komisji. Rada informuje o tym Parlament Europejski.
2. Je¿eli przewiduje to decyzja przyjêta zgodnie z tytu³em
V rozdzia³ 2 Traktatu o Unii Europejskiej, Rada mo¿e przyj¹æ œrodki ograniczaj¹ce wobec osób fizycznych lub prawnych, grup lub podmiotów innych ni¿ pañstwa, zgodnie
z procedur¹, o której mowa w ustêpie 1.
3. Akty, o których mowa w niniejszym artykule, zawieraj¹
niezbêdne przepisy w zakresie gwarancji prawnych.
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Tytu³ V
UMOWY MIÊDZYNARODOWE
Artyku³ 216
1. Unia mo¿e zawieraæ umowy z jednym lub z wiêksz¹
liczb¹ pañstw trzecich lub organizacji miêdzynarodowych,
je¿eli przewiduj¹ to Traktaty, lub gdy zawarcie umowy jest
niezbêdne do osi¹gniêcia, w ramach polityk Unii, jednego
z celów, o których mowa w Traktatach, albo gdy zawarcie
umowy jest przewidziane w prawnie wi¹¿¹cym akcie Unii,
albo gdy mo¿e mieæ wp³yw na wspólne zasady lub zmieniæ
ich zakres.
2. Umowy zawarte przez Uniê wi¹¿¹ instytucje Unii i Pañstwa Cz³onkowskie.
Artyku³ 217 (dawny art. 310)
Unia mo¿e zawrzeæ z jednym lub wiêksz¹ liczb¹ pañstw trzecich lub organizacji miêdzynarodowych umowy tworz¹ce stowarzyszenie, charakteryzuj¹ce siê wzajemnoœci¹ praw i obowi¹zków,
wspólnymi dzia³aniami i szczególnymi procedurami.
Artyku³ 218 (zastêpuje art. 300)
1. Bez uszczerbku dla szczególnych postanowieñ artyku³u
207, umowy pomiêdzy Uni¹ a pañstwami trzecimi lub organizacjami miêdzynarodowymi s¹ negocjowane i zawierane
zgodnie z nastêpuj¹c¹ procedur¹.
2. Rada upowa¿nia do podjêcia rokowañ, wydaje wytyczne negocjacyjne, upowa¿nia do podpisywania i zawiera umowy.
3. Komisja lub, je¿eli przewidywana umowa dotyczy wy³¹cznie lub g³ównie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, przedstawia swoje zalecenia Radzie, która przyjmuje decyzjê upowa¿niaj¹c¹ do pod-
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jêcia rokowañ oraz, w zale¿noœci od przedmiotu przewidywanej umowy, mianuj¹c¹ negocjatora lub przewodnicz¹cego zespo³u negocjatorów Unii.
4. Rada mo¿e kierowaæ wytyczne do negocjatora Unii oraz
wyznaczyæ specjalny komitet, w konsultacji z którym nale¿y prowadziæ rokowania.
5. Rada, na wniosek negocjatora, przyjmuje decyzjê upowa¿niaj¹c¹ do podpisania umowy a, w stosownych przypadkach, do tymczasowego jej stosowania przed jej wejœciem
w ¿ycie.
6. Rada, na wniosek negocjatora, przyjmuje decyzjê w sprawie zawarcia umowy.
Z wyj¹tkiem przypadków gdy umowy dotycz¹ wy³¹cznie
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, Rada przyjmuje decyzjê w sprawie zawarcia umowy:
a) po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego w nastêpuj¹cych przypadkach:
(i) uk³ady o stowarzyszeniu;
(ii) umowa dotycz¹ca przyst¹pienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci;
(iii) umowy, które tworz¹ specyficzne ramy instytucjonalne przez organizacjê procedur wspó³pracy;
(iv) umowy maj¹ce istotne skutki bud¿etowe dla Unii;
(v) umowy dotycz¹ce dziedzin, do których stosuje siê
zwyk³¹ procedurê prawodawcz¹ lub specjaln¹ procedurê prawodawcz¹, je¿eli wymagana jest zgoda
Parlamentu Europejskiego.
Parlament Europejski i Rada mog¹, w pilnych przypadkach, uzgodniæ termin wyra¿enia zgody.
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b) po konsultacji z Parlamentem Europejskim w innych
przypadkach. Parlament Europejski wyra¿a swoj¹ opiniê w terminie, jaki Rada mo¿e okreœliæ stosownie do
pilnoœci sprawy. W przypadku braku opinii w tym terminie Rada mo¿e stanowiæ samodzielnie.
7. Zawieraj¹c umowê, Rada mo¿e, na zasadzie odstêpstwa
od ustêpów 5, 6 i 9, upowa¿niæ negocjatora do zatwierdzenia w imieniu Unii zmian w umowie, je¿eli umowa przewiduje, ¿e zmiany te powinny byæ przyjête wed³ug procedury
uproszczonej lub przez organ utworzony przez tê umowê.
Rada mo¿e do³¹czyæ do takiego upowa¿nienia warunki
szczegó³owe.
8. Podczas ca³ej procedury Rada stanowi wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.
Rada stanowi jednak jednomyœlnie, gdy umowa dotyczy
dziedziny, w której do przyjêcia aktu Unii wymagana jest jednomyœlnoœæ, jak równie¿ w przypadku uk³adów o stowarzyszeniu oraz umów, o których mowa w artykule 212, z pañstwami kandyduj¹cymi do przyst¹pienia. Rada stanowi równie¿ jednomyœlnie w przypadku umowy dotycz¹cej przyst¹pienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci; decyzja dotycz¹ca zawarcia takiej umowy wchodzi w ¿ycie po jej zatwierdzeniu przez
Pañstwa Cz³onkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.
9. Rada, na wniosek Komisji lub wysokiego przedstawiciela
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, przyjmuje decyzjê zawieszaj¹c¹ stosowanie umowy i ustalaj¹c¹ stanowiska, które maj¹ byæ zajête w imieniu Unii w ramach organu utworzonego przez umowê, gdy organ ten ma przyj¹æ akty
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maj¹ce skutki prawne, z wyj¹tkiem aktów uzupe³niaj¹cych lub
zmieniaj¹cych ramy instytucjonalne umowy.
10. Parlament Europejski jest natychmiast i w pe³ni informowany na wszystkich etapach procedury.
11. Pañstwo Cz³onkowskie, Parlament Europejski, Rada lub
Komisja mog¹ uzyskaæ opiniê Trybuna³u Sprawiedliwoœci
w sprawie zgodnoœci przewidywanej umowy z Traktatami.
W przypadku negatywnej opinii Trybuna³u, przewidywana
umowa nie mo¿e wejœæ w ¿ycie, chyba ¿e nast¹pi jej zmiana
lub rewizja Traktatów.
Artyku³ 219
Otrzyma³ brzmienie art. 111 ust. 1–3 i 5 przy czym dwa ostatnie zdania ustêpu 1
sta³y siê akapitem drugim tego ustêpu.

1. Na zasadzie odstêpstwa od artyku³u 218, na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego albo na zalecenie Komisji
i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, w celu doprowadzenia do konsensusu zgodnego z celem, jakim
jest stabilnoœæ cen, Rada mo¿e zawrzeæ umowy formalne dotycz¹ce systemu kursów wymiany euro w stosunku do walut
pañstw trzecich. Rada stanowi jednomyœlnie po konsultacji
z Parlamentem Europejskim i zgodnie z procedur¹ okreœlon¹ w ustêpie 3.
Rada, na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego albo
na zalecenie Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem
Centralnym, w celu doprowadzenia do konsensusu zgodnego z celem stabilnoœci cen, mo¿e przyj¹æ, zmieniæ lub zrezygnowaæ z centralnych kursów euro w systemie kursów walutowych. Przewodnicz¹cy Rady informuje Parlament Europejski o przyjêciu, zmianie
lub rezygnacji z centralnych kursów euro.
2. W przypadku braku systemu kursów walutowych w stosunku do
jednej lub wiêcej walut pañstw trzecich w rozumieniu ustêpu 1, Rada,

Książka z wprowadzeniem

do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

b¹dŸ na zalecenie Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem
Centralnym, b¹dŸ na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego, mo¿e okreœliæ ogólne kierunki polityki kursów walutowych w stosunku do tych walut. Te ogólne kierunki nie naruszaj¹ podstawowego
celu ESBC, a mianowicie utrzymania stabilnoœci cen.
3. Na zasadzie odstêpstwa od artyku³u 218, w przypadku gdy umowy w sprawach odnosz¹cych siê do re¿imu pieniê¿nego lub kursowego powinny stanowiæ przedmiot rokowañ miêdzy Uni¹ a jednym lub wiêksz¹ liczb¹ pañstw trzecich albo organizacji miêdzynarodowych, Rada, na zalecenie Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, decyduje o ustaleniach dotycz¹cych rokowañ i zawarcia tych umów. Ustalenia te powinny zapewniæ wyra¿anie przez Uniê jednolitego stanowiska. Komisja jest w pe³ni w³¹czana do rokowañ.
4. Bez uszczerbku dla kompetencji i umów Unii w dziedzinie unii
gospodarczej i walutowej, Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ prowadziæ
rokowania w organach miêdzynarodowych i zawieraæ umowy miêdzynarodowe.
Tytu³ VI
STOSUNKI UNII Z ORGANIZACJAMI
MIÊDZYNARODOWYMI I PAÑSTWAMI TRZECIMI
ORAZ DELEGATURY UNII
Artyku³ 220 (zastêpuje art. 302–304)
1. Unia ustanawia wszelkie w³aœciwe formy wspó³pracy z organami Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej organizacjami wyspecjalizowanymi, Rad¹ Europy, Organizacj¹
Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie oraz Organizacj¹
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju.
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Unia utrzymuje tak¿e w³aœciwe stosunki z innymi organizacjami miêdzynarodowymi.
2. Obowi¹zek wykonania niniejszego artyku³u spoczywa na
wysokim przedstawicielu Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa oraz na Komisji.
Artyku³ 221
1. Delegatury Unii w pañstwach trzecich i przy organizacjach miêdzynarodowych zapewniaj¹ reprezentacjê Unii.
2. Delegatury Unii podlegaj¹ wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa.
Dzia³aj¹ one w œcis³ej wspó³pracy z misjami dyplomatycznymi i konsularnymi Pañstw Cz³onkowskich.
Tytu³ VII
KLAUZULA SOLIDARNOŒCI
Artyku³ 222
1. Unia i jej Pañstwa Cz³onkowskie dzia³aj¹ wspólnie w duchu solidarnoœci, je¿eli jakiekolwiek Pañstwo Cz³onkowskie
stanie siê przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiar¹
klêski ¿ywio³owej lub katastrofy spowodowanej przez cz³owieka. Unia mobilizuje wszystkie bêd¹ce w jej dyspozycji
instrumenty, w tym œrodki wojskowe udostêpnione jej przez
Pañstwa Cz³onkowskie, w celu:
a) — zapobiegania zagro¿eniu terrorystycznemu na terytorium Pañstw Cz³onkowskich,
— ochrony instytucji demokratycznych i ludnoœci cywilnej przed ewentualnym atakiem terrorystycznym,
— udzielenia pomocy Pañstwu Cz³onkowskiemu na
jego terytorium, na wniosek jego w³adz politycznych,
w przypadku ataku terrorystycznego;
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b) udzielenia pomocy Pañstwu Cz³onkowskiemu na jego
ter ytorium, na wniosek jego w³adz politycznych,
w przypadku klêski ¿ywio³owej lub katastrofy spowodowanej przez cz³owieka.
2. Je¿eli Pañstwo Cz³onkowskie sta³o siê przedmiotem ataku
terrorystycznego lub ofiar¹ klêski ¿ywio³owej lub katastrofy spowodowanej przez cz³owieka, na proœbê jego w³adz politycznych inne Pañstwa Cz³onkowskie udzielaj¹ mu pomocy. W tym
celu Pañstwa Cz³onkowskie koordynuj¹ swoje dzia³ania w ramach Rady.
3. Stanowi¹c na wspólny wniosek Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, Rada przyjmuje decyzjê okreœlaj¹c¹ warunki zastosowania przez Uniê niniejszej klauzuli solidarnoœci. Rada stanowi
zgodnie z artyku³em 31 ustêp 1 Traktatu o Unii Europejskiej,
je¿eli decyzja ta ma wp³yw na kwestie obronne. Parlament Europejski jest informowany.
W zakresie niniejszego ustêpu i bez uszczerbku dla artyku³u 240, Radê wspomagaj¹ Komitet Polityczny i Bezpieczeñstwa, wspierany przez struktury powsta³e w ramach
wspólnej polityki bezpieczeñstwa i obrony, oraz komitet,
o którym mowa w artykule 71, które, w stosownych przypadkach, przedstawiaj¹ Radzie wspólne opinie.
4. W celu umo¿liwienia podjêcia skutecznych dzia³añ przez
Uniê i jej Pañstwa Cz³onkowskie, Rada Europejska systematycznie ocenia zagro¿enia dla Unii.
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Czêœæ szósta

POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE
I FINANSOWE
Czêœæ pi¹ta otrzyma³a oznaczenie „CZÊŒÆ SZÓSTA”, a jej nag³ówek otrzyma³ brzmienie: „POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE I FINANSOWE”.

Tytu³ I
POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE
Rozdzia³ 1
Instytucje

Sekcja 1
Parlament Europejski
Artyku³ 189 (uchylony)

Artyku³ 223 (190 ust. 4 i 5)
1. Parlament Europejski opracowuje projekt w celu ustanowienia przepisów niezbêdnych do umo¿liwienia wybrania swoich cz³onków w powszechnych wyborach bezpoœrednich
zgodnie z jednolit¹ procedur¹ we wszystkich Pañstwach Cz³onkowskich lub zgodnie z zasadami wspólnymi dla wszystkich Pañstw
Cz³onkowskich.
Rada, stanowi¹c jednomyœlnie zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, który stanowi wiêkszoœci¹ g³osów wchodz¹cych
w jego sk³ad cz³onków, ustanawia niezbêdne przepisy. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie po ich zatwierdzeniu przez Pañstwa Cz³onkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.
2. Parlament Europejski, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ
z w³asnej inicjatywy zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawo-
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dawcz¹, po zasiêgniêciu opinii Komisji i za zgod¹ Rady, okreœla
status i ogólne warunki pe³nienia funkcji przez jego cz³onków. Wszelkie przepisy lub warunki dotycz¹ce opodatkowania obecnych lub
by³ych cz³onków wymagaj¹ jednomyœlnoœci Rady.
Artyku³ 224 (191)
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, okreœlaj¹ status partii politycznych na poziomie europejskim, o których mowa w artykule 10 ustêp 4 Traktatu o Unii Europejskiej, w szczególnoœci zasady dotycz¹ce ich finansowania.
Artyku³ 225 (192)
Parlament Europejski mo¿e, stanowi¹c wiêkszoœci¹ g³osów wchodz¹cych w jego sk³ad cz³onków, ¿¹daæ od Komisji przed³o¿enia
wszelkich w³aœciwych propozycji w kwestiach, co do których uwa¿a on, ¿e akt Unii jest niezbêdny w celu wykonania Traktatów.
Je¿eli Komisja nie przed³o¿y wniosku, zawiadamia o tym
Parlament Europejski, podaj¹c uzasadnienie.
Artyku³ 226 (193)
W ramach wykonywania swych zadañ Parlament Europejski mo¿e,
na ¿¹danie jednej czwartej wchodz¹cych w jego sk³ad cz³onków,
ustanowiæ tymczasow¹ komisjê œledcz¹ do zbadania, bez uszczerbku dla uprawnieñ przyznanych Traktatami innym instytucjom lub
organom, zarzutów naruszenia lub niew³aœciwego administrowania
w stosowaniu prawa Unii, chyba ¿e podnoszone fakty s¹ rozpatrywane przez s¹d i postêpowanie s¹dowe nie jest zakoñczone.
Tymczasowa komisja œledcza koñczy dzia³alnoœæ wraz z przed³o¿eniem swojego sprawozdania.
Szczegó³owe postanowienia dotycz¹ce wykonywania
uprawnieñ œledczych okreœla Parlament Europejski, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ z w³asnej inicjatywy zgodnie
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ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, po uzyskaniu zgody
Rady i Komisji.
Artyku³ 227 (194)
Wszyscy obywatele Unii, jak równie¿ wszystkie osoby fizyczne lub
prawne maj¹ce miejsce zamieszkania lub statutow¹ siedzibê w Pañstwie Cz³onkowskim, maj¹ prawo kierowania, indywidualnie lub
wspólnie z innymi obywatelami lub osobami, petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawach objêtych zakresem dzia³alnoœci Unii,
które dotycz¹ ich bezpoœrednio.
Artyku³ 228 (195)
1. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, wybierany
przez Parlament Europejski, jest uprawniony do przyjmowania od ka¿dego obywatela Unii lub ka¿dej osoby fizycznej b¹dŸ
prawnej maj¹cej miejsce zamieszkania lub statutow¹ siedzibê w Pañstwie Cz³onkowskim skarg, które dotycz¹ przypadków niew³aœciwego administrowania w dzia³aniach instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych unii, z wy³¹czeniem Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej wykonuj¹cego swoje funkcje
s¹dowe. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada te
skargi i sporz¹dza sprawozdanie na ich temat.
Zgodnie ze swoimi zadaniami Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadza dochodzenia, które uwa¿a za uzasadnione, b¹dŸ z inicjatywy w³asnej, b¹dŸ na podstawie skarg przedstawionych mu bezpoœrednio lub za poœrednictwem cz³onka Parlamentu Europejskiego,
chyba ¿e podnoszone fakty s¹ lub by³y przedmiotem postêpowania
s¹dowego. Gdy Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdzi przypadek
niew³aœciwego administrowania, przekazuje sprawê do danej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej, która ma trzy miesi¹ce, aby poinformowaæ go o swoim stanowisku. Nastêpnie Rzecznik Praw Obywatelskich przesy³a sprawozdanie Parlamentowi Eu-
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ropejskiemu i danej instytucji. Osoba, która z³o¿y³a skargê, jest informowana o wyniku dochodzenia.
Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie z wyników swoich dochodzeñ.
2. Rzecznik Praw Obywatelskich jest wybierany po ka¿dych wyborach do Parlamentu Europejskiego na okres jego kadencji. Mo¿e
on byæ wybrany ponownie.
Rzecznik Praw Obywatelskich mo¿e zostaæ zdymisjonowany przez
Trybuna³ Sprawiedliwoœci na ¿¹danie Parlamentu Europejskiego, je¿eli nie spe³nia ju¿ warunków koniecznych do wykonywania swych
funkcji lub je¿eli dopuœci³ siê powa¿nego uchybienia.
3. Rzecznik Praw Obywatelskich jest w pe³ni niezale¿ny w wykonywaniu swej funkcji. W wykonywaniu tej funkcji nie zwraca siê
o instrukcje ani ich nie przyjmuje od ¿adnego rz¹du ani od ¿adnej instytucji, organu ani jednostki organizacyjnej. Podczas
trwania swej kadencji Rzecznik Praw Obywatelskich nie mo¿e wykonywaæ ¿adnej innej zarobkowej lub niezarobkowej dzia³alnoœci
zawodowej.
4. Parlament Europejski, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ
z w³asnej inicjatywy zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, po zasiêgniêciu opinii Komisji i za zgod¹ Rady, okreœla
status i ogólne warunki pe³nienia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.
Artyku³ 229 (196)
Parlament Europejski odbywa sesjê roczn¹. Zbiera siê on z mocy
prawa w drugi wtorek marca.
Parlament Europejski mo¿e zebraæ siê na miesiêcznej sesji nadzwyczajnej na ¿¹danie wiêkszoœci wchodz¹cych w jego sk³ad
cz³onków lub na ¿¹danie Rady b¹dŸ Komisji.
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Artyku³ 230 (197)
Komisja mo¿e uczestniczyæ we wszystkich posiedzeniach,
a na swój wniosek musi byæ wys³uchana.
Komisja odpowiada ustnie lub pisemnie na pytania skierowane do
niej przez Parlament Europejski lub jego cz³onków.
Rada Europejska i Rada s¹ wys³uchiwane przez Parlament
Europejski na warunkach przewidzianych w regulaminach
wewnêtrznych Rady Europejskiej i Rady.
Artyku³ 231 (198)
Z zastrze¿eniem odmiennych postanowieñ Traktatów, Parlament
Europejski stanowi bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ oddanych g³osów.
Regulamin wewnêtrzny okreœla kworum.
Artyku³ 232 (199)
Parlament Europejski uchwala swój regulamin wewnêtrzny, stanowi¹c wiêkszoœci¹ g³osów swoich cz³onków.
Protoko³y posiedzeñ Parlamentu Europejskiego s¹ publikowane na
warunkach przewidzianych w Traktatach i w tym regulaminie.
Artyku³ 233 (200)
Parlament Europejski na posiedzeniu jawnym rozpatruje ogólne
sprawozdanie roczne przedstawione mu przez Komisjê.
Artyku³ 234 (201)
Je¿eli do Parlamentu Europejskiego wp³ynie wniosek o wotum nieufnoœci dla Komisji ze wzglêdu na jej dzia³alnoœæ, mo¿e on g³osowaæ w sprawie tego wniosku najwczeœniej trzy dni po jego z³o¿eniu
i wy³¹cznie w g³osowaniu jawnym.
Je¿eli wniosek o wotum nieufnoœci zostanie przyjêty wiêkszoœci¹ dwóch trzecich oddanych g³osów, reprezentuj¹c¹
wiêkszoœæ cz³onków Parlamentu Europejskiego, cz³onkowie
Komisji kolegialnie rezygnuj¹ ze swoich funkcji, a wysoki
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bez-
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pieczeñstwa rezygnuje z pe³nienia funkcji w ramach Komisji. Nadal pe³ni¹ oni swoje funkcje i prowadz¹ sprawy bie¿¹ce do czasu zast¹pienia ich zgodnie z artyku³em 17 Traktatu
o Unii Europejskiej. W takim przypadku mandat cz³onków
Komisji mianowanych na ich miejsce wygasa z dniem, w którym wygas³by mandat cz³onków Komisji zobowi¹zanych do
kolegialnej rezygnacji z pe³nienia funkcji.
Sekcja 2
Rada Europejska

Artyku³ 235
1. W przypadku g³osowania ka¿dy cz³onek Rady Europejskiej mo¿e otrzymaæ pe³nomocnictwo tylko od jednego z pozosta³ych cz³onków.
Artyku³ 16 ustêp 4 Traktatu o Unii Europejskiej i artyku³
238 ustêp 2 niniejszego Traktatu maj¹ zastosowanie do Rady
Europejskiej, gdy stanowi ona wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.
Gdy Rada Europejska wypowiada siê w drodze g³osowania,
jej przewodnicz¹cy oraz przewodnicz¹cy Komisji nie bior¹
udzia³u w g³osowaniu.
Wstrzymanie siê od g³osu przez cz³onków obecnych lub reprezentowanych nie stanowi przeszkody w przyjêciu uchwa³y Rady Europejskiej wymagaj¹cej jednomyœlnoœci.
2. Przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego mo¿e zostaæ
zaproszony przez Radê Europejsk¹ w celu jego wys³uchania.
3. Rada Europejska stanowi zwyk³¹ wiêkszoœci¹ w kwestiach
proceduralnych oraz w sprawie przyjêcia swojego regulaminu wewnêtrznego.
4. Radê Europejsk¹ wspomaga Sekretariat Generalny Rady.
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Artyku³ 236
Rada Europejska przyjmuje wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹:
a) decyzjê ustanawiaj¹c¹ wykaz sk³adów Rady innych ni¿
Rady do Spraw Ogólnych i Rady do Spraw Zagranicznych, zgodnie z artyku³em 16 ustêp 6 Traktatu o Unii
Europejskiej;
b) decyzjê dotycz¹c¹ prezydencji sk³adów Rady, z wyj¹tkiem Rady do Spraw Zagranicznych, zgodnie z artyku³em 16 ustêp 9 Traktatu o Unii Europejskiej.
Sekcja 3
Rada
Artyku³y 202 i 203 (uchylone)

Artyku³ 237 (204)
Posiedzenia Rady zwo³uje jej przewodnicz¹cy, z w³asnej inicjatywy lub na wniosek jednego z cz³onków Rady albo Komisji.
Artyku³ 238 (205)
1. Je¿eli przyjêcie uchwa³y wymaga zwyk³ej wiêkszoœci, Rada
stanowi wiêkszoœci¹ cz³onków wchodz¹cych w jej sk³ad.
2. Na zasadzie odstêpstwa od artyku³u 16 ustêp 4 Traktatu
o Unii Europejskiej, od 1 listopada 2014 roku i z zastrze¿eniem
postanowieñ okreœlonych w Protokole w sprawie postanowieñ
przejœciowych, je¿eli Rada nie stanowi na wniosek Komisji lub
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, wiêkszoœæ kwalifikowan¹ stanowi co najmniej 72% cz³onków Rady reprezentuj¹cych Pañstwa Cz³onkowskie, których ³¹czna liczba ludnoœci stanowi co najmniej
65% ludnoœci Unii.
3. Od 1 listopada 2014 roku i z zastrze¿eniem postanowieñ
okreœlonych w Protokole w sprawie postanowieñ przejœciowych, w przypadku gdy w zastosowaniu Traktatów, nie wszy-
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scy cz³onkowie Rady bior¹ udzia³ w g³osowaniu, wiêkszoœæ
kwalifikowan¹ okreœla siê w nastêpuj¹cy sposób:
a) wiêkszoœæ kwalifikowan¹ stanowi co najmniej 55%
cz³onków Rady reprezentuj¹cych uczestnicz¹ce Pañstwa Cz³onkowskie, których ³¹czna liczba ludnoœci stanowi co najmniej 65% ludnoœci tych Pañstw.
Mniejszoœæ blokuj¹ca obejmuje co najmniej minimaln¹
liczbê cz³onków Rady reprezentuj¹cych ponad 35%
ludnoœci uczestnicz¹cych Pañstw Cz³onkowskich, plus
jeden cz³onek, w przeciwnym razie uznaje siê, ¿e wiêkszoœæ kwalifikowana zosta³a osi¹gniêta.
b) na zasadzie odstêpstwa od litery a), je¿eli Rada nie stanowi na wniosek Komisji lub wysokiego przedstawiciela
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa,
wiêkszoœæ kwalifikowan¹ stanowi co najmniej 72%
cz³onków Rady reprezentuj¹cych uczestnicz¹ce Pañstwa Cz³onkowskie, których ³¹czna liczba ludnoœci stanowi co najmniej 65% ludnoœci tych Pañstw.
4. Wstrzymanie siê od g³osu przez cz³onków obecnych lub reprezentowanych nie stanowi przeszkody w przyjêciu uchwa³y, która wymaga jednomyœlnoœci.
Artyku³ 239 (206)
W przypadku g³osowania ka¿dy cz³onek Rady mo¿e otrzymaæ pe³nomocnictwo tylko od jednego z pozosta³ych cz³onków.
Artyku³ 240 (207)
1. Komitet z³o¿ony ze sta³ych przedstawicieli rz¹dów
Pañstw Cz³onkowskich odpowiada za przygotowywanie prac
Rady i wykonywanie zadañ powierzonych mu przez Radê.
Komitet mo¿e przyjmowaæ decyzje proceduralne w przypadkach przewidzianych w regulaminie wewnêtrznym Rady.
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2. Radê wspomaga Sekretariat Generalny, dzia³aj¹cy pod kierunkiem sekretarza generalnego mianowanego przez Radê.
Rada decyduje o organizacji Sekretariatu Generalnego zwyk³¹ wiêkszoœci¹.
3. Rada stanowi zwyk³¹ wiêkszoœci¹ w kwestiach proceduralnych oraz w celu przyjêcia swojego regulaminu wewnêtrznego.
Artyku³ 241 (208)
Rada stanowi¹c zwyk³¹ wiêkszoœci¹ mo¿e za¿¹daæ od Komisji
przeprowadzenia wszelkich analiz, które uzna za po¿¹dane dla realizacji wspólnych celów i przed³o¿enia jej wszelkich w³aœciwych
propozycji. Je¿eli Komisja nie przed³o¿y propozycji, zawiadamia o tym Radê, podaj¹c uzasadnienie.
Artyku³ 242 (209)
Rada stanowi¹c zwyk³¹ wiêkszoœci¹ okreœla, po konsultacji z Komisj¹, status komitetów przewidzianych w Traktatach.
Artyku³ 243 (210)
Rada ustala uposa¿enia, dodatki i emerytury przewodnicz¹cego Rady Europejskiej, przewodnicz¹cego Komisji, wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, cz³onków Komisji, prezesów, cz³onków i sekretarzy Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, oraz sekretarza generalnego Rady. Ustala ona tak¿e
wszelkie nale¿noœci p³atne zamiast wynagrodzenia.
Sekcja 4
Komisja
Artyku³ 211 (uchylony)

Artyku³ 244
Zgodnie z artyku³em 17 ustêp 5 Traktatu o Unii Europejskiej cz³onkowie Komisji s¹ wybierani na podstawie systemu
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rotacji ustanowionego jednomyœlnie przez Radê Europejsk¹
na podstawie nastêpuj¹cych zasad:
a) Pañstwa Cz³onkowskie s¹ traktowane na zasadzie œcis³ej równoœci przy ustalaniu kolejnoœci i d³ugoœci mandatu ich obywateli w Komisji; w zwi¹zku z tym ró¿nica miêdzy ca³kowit¹ liczb¹ kadencji pe³nionych przez
obywateli danych dwóch Pañstw Cz³onkowskich nie
mo¿e nigdy przewy¿szaæ jednej kadencji;
b) z zastrze¿eniem litery a), sk³ad ka¿dej kolejnej Komisji odzwierciedla w zadowalaj¹cy sposób ró¿norodnoœæ
demograficzn¹ i geograficzn¹ wszystkich Pañstw Cz³onkowskich.
Artyku³ 212 (otrzyma³ oznaczenie ust 2 art. 249)
Artyku³ 245 (213)
Cz³onkowie Komisji powstrzymuj¹ siê od wszelkich czynnoœci niezgodnych z charakterem ich funkcji. Pañstwa
Cz³onkowskie szanuj¹ ich niezale¿noœæ i nie d¹¿¹ do wywierania na nich wp³ywu przy wykonywaniu przez nich zadañ.
Cz³onkowie Komisji nie mog¹, podczas pe³nienia swych funkcji,
wykonywaæ ¿adnej innej zarobkowej lub niezarobkowej dzia³alnoœci zawodowej. Obejmuj¹c swoje stanowiska, uroczyœcie zobowi¹zuj¹ siê szanowaæ, w trakcie pe³nienia funkcji i po ich zakoñczeniu,
zobowi¹zania z nich wynikaj¹ce, zw³aszcza obowi¹zki uczciwoœci
i roztropnoœci przy obejmowaniu pewnych stanowisk lub przyjmowaniu pewnych korzyœci po zakoñczeniu funkcji. W przypadku naruszenia tych zobowi¹zañ przez cz³onka Komisji Trybuna³ Sprawiedliwoœci, na wniosek Rady stanowi¹cej zwyk³¹ wiêkszoœci¹
lub Komisji, mo¿e orzec, stosownie do okolicznoœci, o jego dymisji, zgodnie z artyku³em 247, lub o pozbawieniu go prawa do emerytury lub innych podobnych korzyœci.
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Artyku³ 214 (uchylony)

Artyku³ 246 (215)
Poza przypadkami normalnej wymiany lub œmierci, funkcje cz³onka Komisji koñcz¹ siê z chwil¹ jego rezygnacji lub dymisji.
W przypadku wakatu spowodowanego przez rezygnacjê,
dymisjê lub œmieræ cz³onka Komisji jest on zastêpowany, na
okres pozostaj¹cy do zakoñczenia kadencji, przez nowego
cz³onka posiadaj¹cego tê sam¹ przynale¿noœæ pañstwow¹
mianowanego przez Radê za wspólnym porozumieniem
z przewodnicz¹cym Komisji po konsultacji z Parlamentem
Europejskim i zgodnie z kryteriami, o których mowa w artykule 17 ustêp 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.
Rada, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek przewodnicz¹cego Komisji, mo¿e podj¹æ decyzjê, aby nie zastêpowaæ takiego cz³onka, zw³aszcza je¿eli okres pozostaj¹cy do zakoñczenia jego kadencji jest krótki.
W przypadku rezygnacji, dymisji lub œmierci przewodnicz¹cy jest zastêpowany na okres pozostaj¹cy do zakoñczenia kadencji. Procedura
przewidziana w artykule 17 ustêp 7 akapit pierwszy Traktatu o Unii
Europejskiej ma zastosowanie do zast¹pienia przewodnicz¹cego.
W przypadku rezygnacji, dymisji lub œmierci, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa jest zastêpowany na okres pozostaj¹cy do zakoñczenia
kadencji, zgodnie z artyku³em 18 ustêp 1 Traktatu o Unii Europejskiej.
W przypadku kolegialnej rezygnacji cz³onków Komisji, pe³ni¹ oni swoje funkcje i nadal prowadz¹ sprawy bie¿¹ce do chwili
ich zast¹pienia, na okres pozostaj¹cy do zakoñczenia kadencji,
zgodnie z artyku³em 17 Traktatu o Unii Europejskiej.
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Artyku³ 247 (216)
Jeœli cz³onek Komisji nie spe³nia ju¿ warunków koniecznych do
wykonywania swych funkcji lub dopuœci³ siê powa¿nego uchybienia, Trybuna³ Sprawiedliwoœci mo¿e go zdymisjonowaæ, na wniosek Rady stanowi¹cej zwyk³¹ wiêkszoœci¹ lub Komisji.
Artyku³ 248 (217)
Bez uszczerbku dla artyku³u 18 ustêp 4 Traktatu o Unii Europejskiej, przewodnicz¹cy ustala zakres obowi¹zków Komisji
i rozdziela je pomiêdzy jej cz³onków, zgodnie z artyku³em 17
ustêp 6 tego Traktatu. Przewodnicz¹cy mo¿e dokonywaæ zmian
w rozdziale obowi¹zków w trakcie kadencji Komisji. Cz³onkowie Komisji wykonuj¹ funkcje powierzone im przez przewodnicz¹cego i jemu podlegaj¹.
Artyku³ 249 (218)
1. Komisja uchwala swój regulamin wewnêtrzny w celu zapewnienia, ¿e zarówno Komisja, jak i jej s³u¿by funkcjonuj¹. Zapewnia
ona publikacjê tego regulaminu.
2. (poprzedni art. 212) Komisja publikuje co roku, nie póŸniej ni¿ na
miesi¹c przed otwarciem sesji Parlamentu Europejskiego, ogólne
sprawozdanie z dzia³alnoœci Unii.
Artyku³ 250 (219)
Komisja podejmuje uchwa³y wiêkszoœci¹ jej cz³onków.
Regulamin wewnêtrzny Komisji okreœla kworum.
Sekcja 5
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej
Artyku³ 220 (uchylony)

Artyku³ 251 (221)
Trybuna³ Sprawiedliwoœci obraduje w izbach lub w sk³adzie wielkiej izby, na warunkach ustanowionych w tym celu w Statucie Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

W przypadkach przewidzianych w Statucie, Trybuna³ Sprawiedliwoœci mo¿e obradowaæ równie¿ w pe³nym sk³adzie Trybuna³u.
Artyku³ 252 (222)
Trybuna³ Sprawiedliwoœci jest wspomagany przez oœmiu rzeczników
generalnych. Je¿eli Trybuna³ Sprawiedliwoœci tego za¿¹da, Rada, stanowi¹c jednomyœlnie, mo¿e zwiêkszyæ liczbê rzeczników generalnych.
Zadaniem rzecznika generalnego jest publiczne przedstawianie, przy
zachowaniu ca³kowitej bezstronnoœci i niezale¿noœci, uzasadnionych
wniosków w sprawach, które zgodnie ze Statutem Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, wymagaj¹ jego zaanga¿owania.
Artyku³ 253 (223)
Sêdziowie i rzecznicy generalni Trybuna³u Sprawiedliwoœci s¹ wybierani spoœród osób o niekwestionowanej niezale¿noœci i maj¹cych
kwalifikacje wymagane w ich pañstwach do zajmowania najwy¿szych
stanowisk s¹dowych lub s¹ prawnikami o uznanej kompetencji. S¹
oni mianowani za wspólnym porozumieniem przez rz¹dy Pañstw
Cz³onkowskich na okres szeœciu lat, po konsultacji z komitetem
przewidzianym w artykule 255.
Co trzy lata nastêpuje czêœciowe odnowienie sk³adu sêdziowskiego i sk³adu rzeczników generalnych, na warunkach okreœlonych
w Statucie Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.
Sêdziowie wybieraj¹ spoœród siebie na okres trzech lat prezesa Trybuna³u Sprawiedliwoœci. Jego mandat jest odnawialny.
Ustêpuj¹cy sêdziowie i rzecznicy generalni mog¹ byæ mianowani
ponownie.
Trybuna³ Sprawiedliwoœci mianuje swojego sekretarza i okreœla jego
status.
Trybuna³ Sprawiedliwoœci ustanawia swój regulamin proceduralny. Wymaga on zatwierdzenia przez Radê.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

Artyku³ 254 (224)
Liczbê sêdziów S¹du okreœla Statut Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Statut mo¿e przewidywaæ, ¿e S¹d wspierany bêdzie przez rzeczników generalnych.
Cz³onkowie S¹du s¹ wybierani spoœród osób o niekwestionowanej niezale¿noœci i mog¹cych zajmowaæ wysokie stanowiska s¹dowe. S¹ oni mianowani za wspólnym porozumieniem przez rz¹dy
Pañstw Cz³onkowskich na okres szeœciu lat, po konsultacji z komitetem przewidzianym w artykule 255. Co trzy lata nastêpuje
czêœciowa wymiana sk³adu. Ustêpuj¹cy cz³onkowie mog¹ byæ mianowani ponownie.
Sêdziowie wybieraj¹ spoœród siebie na okres trzech lat prezesa
S¹du. Jego mandat jest odnawialny.
S¹d mianuje swojego sekretarza i okreœla jego status.
S¹d ustanawia swój regulamin proceduralny w porozumieniu z Trybuna³em Sprawiedliwoœci. Wymaga on zatwierdzenia przez Radê.
Z zastrze¿eniem odmiennych postanowieñ Statutu Trybuna³u
Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, postanowienia Traktatów
dotycz¹ce Trybuna³u Sprawiedliwoœci stosuj¹ siê do S¹du.
Artyku³ 255
Ustanawia siê komitet, którego zadaniem jest opiniowanie
kandydatów do wykonywania funkcji sêdziego i rzecznika
generalnego w Trybunale Sprawiedliwoœci i S¹dzie przed ich
mianowaniem przez rz¹dy Pañstw Cz³onkowskich zgodnie
z artyku³ami 253 i 254.
Komitet sk³ada siê z siedmiu osobistoœci wybranych spoœród by³ych cz³onków Trybuna³u Sprawiedliwoœci i S¹du,
cz³onków krajowych s¹dów najwy¿szych i prawników
o uznanej kompetencji, przy czym jedn¹ z kandydatur pro-
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ponuje Parlament Europejski. Rada przyjmuje decyzjê ustanawiaj¹c¹ regu³y funkcjonowania komitetu oraz decyzjê
mianuj¹c¹ jego cz³onków. Rada stanowi na wniosek prezesa
Trybuna³u Sprawiedliwoœci.
Artyku³ 256 (225)
1. S¹d jest w³aœciwy do rozpoznawania w pierwszej instancji skarg
okreœlonych w artyku³ach 263, 265, 268, 270 i 272, z wyj¹tkiem skarg
powierzonych s¹dowi wyspecjalizowanemu utworzonemu na
mocy artyku³u 257 i skarg zastrze¿onych na mocy Statutu Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Statut mo¿e przyznaæ S¹dowi w³aœciwoœæ w innych kategoriach skarg.
Od orzeczeñ wydanych przez S¹d na mocy niniejszego ustêpu
przys³uguje, na warunkach i w zakresie okreœlonym przez Statut,
prawo odwo³ania siê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci, ograniczone
do kwestii prawnych.
2. S¹d jest w³aœciwy do rozpoznawania skarg wniesionych przeciwko orzeczeniom s¹dów wyspecjalizowanych.
Orzeczenia wydane przez S¹d na mocy niniejszego ustêpu mog¹
zostaæ w drodze wyj¹tku, na warunkach i w zakresie okreœlonym
przez Statut, poddane kontroli Trybuna³u Sprawiedliwoœci, je¿eli
zachodzi powa¿ne ryzyko naruszenia jednoœci i spójnoœci prawa
Unii.
3. S¹d jest w³aœciwy do rozpoznawania pytañ prejudycjalnych
przedk³adanych na mocy artyku³u 267, w poszczególnych dziedzinach okreœlonych w Statucie.
Je¿eli S¹d uzna, ¿e sprawa wymaga orzeczenia co do zasad, które
mo¿e mieæ wp³yw na jednoœæ i spójnoœæ prawa Unii, mo¿e on przekazaæ tê sprawê do rozpoznania Trybuna³owi Sprawiedliwoœci.
Orzeczenia wydane przez S¹d w sprawach pytañ prejudycjalnych mog¹
zostaæ w drodze wyj¹tku, na warunkach i w zakresie okreœlonym przez
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Statut, poddane kontroli Trybuna³u Sprawiedliwoœci, je¿eli zachodzi powa¿ne ryzyko naruszenia jednoœci i spójnoœci prawa Unii.
Artyku³ 257 (225a)
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹, mog¹ utworzyæ przy S¹dzie s¹dy
wyspecjalizowane, do rozpoznawania w pierwszej instancji
niektórych kategorii skarg wniesionych w konkretnych dziedzinach. Parlament Europejski i Rada stanowi¹ w drodze
rozporz¹dzeñ na wniosek Komisji i po konsultacji z Trybuna³em Sprawiedliwoœci albo na wniosek Trybuna³u Sprawiedliwoœci i po konsultacji z Komisj¹.
Rozporz¹dzenie ustanawiaj¹ce s¹d wyspecjalizowany okreœla zasady organizacji s¹du i zakres przyznanej mu w³aœciwoœci.
Od orzeczeñ wydanych przez s¹dy wyspecjalizowane przys³uguje prawo odwo³ania siê do S¹d, ograniczone do kwestii prawnych lub — je¿eli jest to przewidziane w rozporz¹dzeniu ustanawiaj¹cym s¹d wyspecjalizowany — obejmuj¹ce równie¿ kwestie
faktyczne.
Cz³onkowie s¹dów wyspecjalizowanych s¹ wybierani spoœród osób
o niekwestionowanej niezale¿noœci i mog¹cych zajmowaæ stanowiska
s¹dowe. S¹ oni mianowani przez Radê, stanowi¹c¹ jednomyœlnie.
S¹dy wyspecjalizowane ustanawiaj¹ swój regulamin proceduralny w porozumieniu z Trybuna³em Sprawiedliwoœci. Wymaga on
zatwierdzenia przez Radê.
Z zastrze¿eniem odmiennych postanowieñ rozporz¹dzenia
ustanawiaj¹cego s¹d wyspecjalizowany, postanowienia Traktatów dotycz¹ce Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej
oraz postanowienia Statutu Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej, stosuj¹ siê do s¹dów wyspecjalizowanych. Tytu³
I Statutu oraz jego artyku³ 64 maj¹ zastosowanie w ka¿dym
przypadku do s¹dów wyspecjalizowanych.
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Artyku³ 258 (226)
Jeœli Komisja uzna, ¿e Pañstwo Cz³onkowskie uchybi³o jednemu
z zobowi¹zañ, które na nim ci¹¿¹ na mocy Traktatów, wydaje ona
uzasadnion¹ opiniê w tym przedmiocie, po uprzednim umo¿liwieniu temu Pañstwu przedstawienia swych uwag.
Jeœli Pañstwo to nie zastosuje siê do opinii w terminie okreœlonym
przez Komisjê, mo¿e ona wnieœæ sprawê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.
Artyku³ 259 (227)
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie mo¿e wnieœæ sprawê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, jeœli uznaje, ¿e inne Pañstwo Cz³onkowskie uchybi³o jednemu z zobowi¹zañ, które na nim
ci¹¿¹ na mocy Traktatów.
Zanim Pañstwo Cz³onkowskie wniesie przeciwko innemu Pañstwu Cz³onkowskiemu skargê opart¹ na zarzucanym naruszeniu zobowi¹zania, które na nim ci¹¿y na podstawie Traktatów, powinno
wnieœæ sprawê do Komisji.
Komisja wydaje uzasadnion¹ opiniê, po umo¿liwieniu zainteresowanym Pañstwom przedstawienia na zasadzie spornej uwag pisemnych i ustnych.
Jeœli Komisja nie wyda opinii w terminie trzech miesiêcy od wniesienia sprawy, brak opinii nie stanowi przeszkody we wniesieniu
sprawy do Trybuna³u.
Artyku³ 260 (228)
1. Jeœli Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej stwierdza, ¿e Pañstwo Cz³onkowskie uchybi³o jednemu z zobowi¹zañ,
które na nim ci¹¿¹ na mocy Traktatów, Pañstwo to jest zobowi¹zane podj¹æ œrodki, które zapewni¹ wykonanie wyroku Trybuna³u.
2. Je¿eli Komisja uzna, ¿e dane Pañstwo Cz³onkowskie nie
podjê³o œrodków zapewniaj¹cych wykonanie wyroku Trybu-
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na³u, mo¿e ona wnieœæ sprawê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, po umo¿liwieniu temu Pañstwu przedstawienia uwag. Wskazuje ona wysokoœæ rycza³tu lub okresowej kary pieniê¿nej do zap³acenia przez dane Pañstwo
Cz³onkowskie, jak¹ uzna za odpowiedni¹ do okolicznoœci.
Je¿eli Trybuna³ stwierdza, ¿e dane Pañstwo Cz³onkowskie nie zastosowa³o siê do jego wyroku, mo¿e na nie na³o¿yæ rycza³t lub okresow¹ karê pieniê¿n¹.
Procedura ta nie narusza artyku³u 259.
3. Je¿eli Komisja wniesie skargê do Trybuna³u zgodnie z artyku³em 258, uznaj¹c, ¿e dane Pañstwo Cz³onkowskie uchybi³o
obowi¹zkowi poinformowania o œrodkach podjêtych w celu
transpozycji dyrektywy przyjêtej zgodnie z procedur¹ prawodawcz¹, Komisja mo¿e, o ile uzna to za w³aœciwe, wskazaæ kwotê
rycza³tu lub okresowej kary pieniê¿nej do zap³acenia przez
dane Pañstwo, jak¹ uzna za odpowiedni¹ do okolicznoœci.
Je¿eli Trybuna³ stwierdzi, ¿e nast¹pi³o naruszenie prawa,
mo¿e na³o¿yæ na dane Pañstwo Cz³onkowskie rycza³t lub okresow¹ karê pieniê¿n¹ w wysokoœci nie przekraczaj¹cej kwoty
wskazanej przez Komisjê. Zobowi¹zanie do zap³aty staje siê
skuteczne w terminie okreœlonym w wyroku Trybuna³u.
Artyku³ 261 (229)
Rozporz¹dzenia uchwalone wspólnie przez Parlament Europejski
i Radê, i przez Radê, na mocy postanowieñ Traktatów, mog¹ przyznaæ Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej nieograniczone prawo orzekania w odniesieniu do kar przewidzianych
w tych rozporz¹dzeniach.
Artyku³ 262 (229a)
Bez uszczerbku dla innych postanowieñ Traktatów, Rada, stanowi¹c jednomyœlnie zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ pra-
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wodawcz¹ i po konsultacji z Parlamentem Europejskim,
mo¿e przyj¹æ postanowienia w sprawie przyznania Trybuna³owi
Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, w okreœlonym przez ni¹ zakresie, w³aœciwoœci w odniesieniu do sporów dotycz¹cych stosowania aktów przyjêtych na podstawie Traktatów, które tworz¹ europejskie tytu³y prawne w dziedzinie w³asnoœci intelektualnej.
Postanowienia te wchodz¹ w ¿ycie po ich zatwierdzeniu
przez Pañstwa Cz³onkowskie, zgodnie z ich odpowiednimi
wymogami konstytucyjnymi.
Artyku³ 263 (230)
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej kontroluje legalnoœæ aktów prawodawczych, aktów Rady, Komisji i Europejskiego Banku Centralnego, innych ni¿ zalecenia i opinie, oraz aktów
Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej zmierzaj¹cych do wywarcia skutków prawnych wobec podmiotów trzecich. Kontroluje
równie¿ legalnoœæ aktów organów lub jednostek organizacyjnych Unii, które zmierzaj¹ do wywarcia skutków prawnych
wobec osób trzecich.
W tym celu Trybuna³ jest w³aœciwy do orzekania w zakresie skarg
wniesionych przez Pañstwo Cz³onkowskie, Parlament Europejski,
Radê lub Komisjê, podnosz¹cych zarzut braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia Traktatów
lub jakiejkolwiek regu³y prawnej zwi¹zanej z jego stosowaniem lub
nadu¿ycia w³adzy.
Trybuna³ jest w³aœciwy, na tych samych warunkach, do orzekania
w zakresie skarg wniesionych przez Trybuna³ Obrachunkowy,
Europejski Bank Centralny i Komitet Regionów, zmierzaj¹cych do zapewnienia ochrony ich prerogatyw.
Ka¿da osoba fizyczna lub prawna mo¿e wnieœæ, na warunkach przewidzianych w akapitach pierwszym i drugim, skargê
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na akty, których jest adresatem lub które dotycz¹ jej bezpoœrednio i indywidualnie oraz na akty regulacyjne, które dotycz¹
jej bezpoœrednio i nie obejmuj¹ œrodków wykonawczych.
Akty tworz¹ce organy i jednostki organizacyjne Unii mog¹
przewidywaæ wymogi i warunki szczególne dotycz¹ce skarg
wniesionych przez osoby fizyczne lub prawne na akty tych
organów lub jednostek organizacyjnych zmierzaj¹ce do wywarcia skutków prawnych wobec tych osób.
Skargi przewidziane w niniejszym artykule powinny byæ wniesione w terminie dwóch miesiêcy, stosownie do przypadku, od daty
publikacji aktu lub jego notyfikowania skar¿¹cemu lub, w razie ich
braku, od daty powziêcia przez niego wiadomoœci o tym akcie.
Artyku³ 264 (231)
Je¿eli skarga jest zasadna, Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej orzeka o niewa¿noœci danego aktu.
Jednak¿e Trybuna³ Sprawiedliwoœci wskazuje, jeœli uzna to
za niezbêdne, które skutki aktu, o którego niewa¿noœci
orzek³, powinny byæ uwa¿ane za ostateczne.
Artyku³ 265 (232)
Jeœli Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja lub
Europejski Bank Centralny z naruszeniem Traktatów, zaniechaj¹ dzia³ania, Pañstwa Cz³onkowskie i inne instytucje Unii mog¹
wnieœæ skargê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej
w celu stwierdzenia tego naruszenia. Niniejszy artyku³ ma zastosowanie, na tych samych warunkach, do organów i jednostek organizacyjnych Unii, które zaniechaj¹ dzia³ania.
Skarga ta jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy dana instytucja, organ
lub jednostka organizacyjna zosta³a uprzednio wezwana do dzia³ania. Jeœli w terminie dwóch miesiêcy od tego wezwania instytucja,
organ lub jednostka organizacyjna nie zajê³a stanowiska, skarga
mo¿e byæ wniesiona w ci¹gu nastêpnych dwóch miesiêcy.
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Ka¿da osoba fizyczna lub prawna mo¿e wnieœæ sprawê do Trybuna³u, na warunkach okreœlonych w poprzednich akapitach, stawiaj¹c zarzut jednej z instytucji lub jednemu z organów lub jednostek organizacyjnych Unii, i¿ zaniecha³a wydania aktu skierowanego do niej, innego ni¿ zalecenie lub opinia.
Artyku³ 266 (233)
W przypadku orzeczenia o niewa¿noœci aktu przyjêtego przez instytucjê, organ lub jednostkê organizacyjn¹, organy lub jednostki organizacyjne lub stwierdzenia, i¿ zaniechanie przez ni¹
dzia³ania jest sprzeczne z Traktatami, jest ona zobowi¹zana do
podjêcia œrodków, które zapewni¹ wykonanie wyroku Trybuna³u
Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.
Zobowi¹zanie to nie narusza zobowi¹zania, jakie mo¿e wynikn¹æ
z zastosowania artyku³u 340 akapit drugi.
Artyku³ 267 (234)
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej i jest w³aœciwy
do orzekania w trybie prejudycjalnym:
a) o wyk³adni Traktatów;
b) o wa¿noœci i wyk³adni aktów przyjêtych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii;
W przypadku gdy pytanie z tym zwi¹zane jest podniesione przed
s¹dem jednego z Pañstw Cz³onkowskich, s¹d ten mo¿e, jeœli uzna,
¿e decyzja w tej kwestii jest niezbêdna do wydania wyroku, zwróciæ
siê do Trybuna³u z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.
W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawis³ej przed s¹dem krajowym, którego orzeczenia nie podlegaj¹ zaskar¿eniu wed³ug prawa wewnêtrznego, s¹d ten jest zobowi¹zany
wnieœæ sprawê do Trybuna³u.
Je¿eli takie pytanie jest podniesione w sprawie zawis³ej
przed s¹dem krajowym dotycz¹cej osoby pozbawionej wolnoœci, Trybuna³ stanowi w jak najkrótszym terminie.
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Artyku³ 268 (235)
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej jest w³aœciwy
do orzekania w sporach dotycz¹cych odszkodowañ okreœlonych
w artykule 340 akapity drugi i trzeci.
Artyku³ 269
Trybuna³ Sprawiedliwoœci jest w³aœciwy do orzekania
w sprawie legalnoœci aktu przyjêtego przez Radê Europejsk¹
lub Radê zgodnie z artyku³em 7 Traktatu o Unii Europejskiej wy³¹cznie na wniosek Pañstwa Cz³onkowskiego, którego dotyczy stwierdzenie Rady Europejskiej lub Rady, oraz
wy³¹cznie w odniesieniu do przestrzegania postanowieñ czysto proceduralnych przewidzianych w tym artykule.
Wniosek takie musi byæ z³o¿ony w terminie miesi¹ca od
daty tego stwierdzenia. Trybuna³ orzeka w terminie miesi¹ca od daty wniosku.
Artyku³ 270 (236)
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej jest w³aœciwy
do orzekania w ka¿dym sporze miêdzy Uni¹ i jej pracownikami,
w granicach i na warunkach okreœlonych w regulaminie pracowniczym urzêdników Unii oraz warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii.
Artyku³ 271 (237)
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej jest w³aœciwy
do orzekania, w poni¿szych granicach, w sporach dotycz¹cych:
a) wykonywania zobowi¹zañ Pañstw Cz³onkowskich, wynikaj¹cych ze Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
W tym zakresie Rada Dyrektorów Banku ma uprawnienia
przyznane Komisji przez artyku³ 258;
b) œrodków przyjêtych przez Radê Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W tym zakresie ka¿de Pañstwo
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Cz³onkowskie, Komisja i Rada Dyrektorów Banku mog¹
wnieœæ skargê na warunkach przewidzianych w artykule 263;
c) œrodków przyjêtych przez Radê Dyrektorów Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. Skargi na te œrodki mog¹ byæ wniesione, na warunkach okreœlonych w artykule 263, tylko przez
Pañstwa Cz³onkowskie lub Komisjê i jedynie w zwi¹zku z naruszeniem procedur przewidzianych w artykule 21 ustêpy 2
i 5–7 Statutu Banku;
d) wykonywania przez krajowe banki centralne zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Traktatów i Statutu ESBC i EBC. W tym zakresie Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego dysponuje wobec krajowych banków centralnych uprawnieniami przyznanymi Komisji wobec Pañstw Cz³onkowskich
przez artyku³ 258. Jeœli Trybuna³ Sprawiedliwoœci stwierdza,
¿e krajowy bank centralny uchybi³ jednemu ze zobowi¹zañ,
które na nim ci¹¿¹ na mocy Traktatów, bank ten jest zobowi¹zany podj¹æ œrodki, które zapewni¹ wykonanie wyroku Trybuna³u.
Artyku³ 272 (238)
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej jest w³aœciwy
do orzekania na mocy klauzuli arbitra¿owej umieszczonej w umowie prawa publicznego lub prywatnego, zawartej przez Uniê lub
w jej imieniu.
Artyku³ 273 (239)
Trybuna³ Sprawiedliwoœci jest w³aœciwy do orzekania w ka¿dym sporze miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, zwi¹zanym z przedmiotem
Traktatów, jeœli spór ten jest mu przed³o¿ony na mocy kompromisu.
Artyku³ 274 (240)
Z zastrze¿eniem w³aœciwoœci Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej okreœlonej Traktatami, spory, których stron¹ jest Unia,
nie s¹ z tego tytu³u wy³¹czone spod jurysdykcji s¹dów krajowych.
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Artyku³ 275
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej nie jest w³aœciwy w zakresie postanowieñ dotycz¹cych wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa ani w zakresie aktów przyjêtych na ich podstawie.
Trybuna³ jest jednak w³aœciwy w zakresie kontroli przestrzegania artyku³u 40 Traktatu o Unii Europejskiej oraz
orzekania w sprawie skarg wniesionych na warunkach przewidzianych w artykule 263 akapit czwarty niniejszego Traktatu, dotycz¹cych kontroli legalnoœci decyzji przewiduj¹cych
œrodki ograniczaj¹ce wobec osób fizycznych lub prawnych
przyjêtych przez Radê na podstawie tytu³u V rozdzia³ 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
Artyku³ 276
W wykonywaniu swoich uprawnieñ dotycz¹cych postanowieñ czêœci trzeciej tytu³ IV rozdzia³y 4 i 5 odnosz¹cych siê
do przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci,
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej nie jest w³aœciwy w zakresie kontroli wa¿noœci lub proporcjonalnoœci dzia³añ policji lub innych organów œcigania w Pañstwie Cz³onkowskim ani do orzekania w sprawie wykonywania przez
Pañstwa Cz³onkowskie obowi¹zków dotycz¹cych utrzymania porz¹dku publicznego i ochrony bezpieczeñstwa wewnêtrznego.
Artyku³ 277 (241)
Bez wzglêdu na up³yw terminu przewidzianego w artykule 263 akapit pi¹ty, ka¿da strona mo¿e, w postêpowaniu dotycz¹cym aktu o zasiêgu ogólnym przyjêtego przez instytucjê, organ lub jednostkê organizacyjn¹ Unii, podnieœæ zarzuty
okreœlone w artykule 263 akapit drugi, w celu powo³ania siê
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przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej na
niemo¿noœæ stosowania tego aktu.
Artyku³ 278 (242)
Skargi wniesione do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej nie maj¹ skutku zawieszaj¹cego. Jednak¿e Trybuna³ mo¿e,
jeœli uzna, ¿e okolicznoœci tego wymagaj¹, zarz¹dziæ zawieszenie wykonania zaskar¿onego aktu.
Artyku³ 279 (243)
W sprawach, które rozpatruje, Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej mo¿e zarz¹dziæ niezbêdne œrodki tymczasowe.
Artyku³ 280 (244)
Orzeczenia Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej
podlegaj¹ wykonaniu na warunkach okreœlonych w artykule 299.
Artyku³ 281 (245)
Statut Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej jest
okreœlony w odrêbnym protokole.
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹, mog¹ zmieniæ postanowienia Statutu, z wyj¹tkiem postanowieñ tytu³u I i artyku³u 64 tego Statutu.
Parlament Europejski i Rada stanowi¹ na wniosek Trybuna³u
Sprawiedliwoœci i po konsultacji z Komisj¹ albo na wniosek
Komisji i po konsultacji z Trybuna³em Sprawiedliwoœci.
Sekcja 6
Europejski Bank Centralny

Artyku³ 282
1. Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne stanowi¹ Europejski System Banków Centralnych (ESBC). Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne Pañstw
Cz³onkowskich, których walut¹ jest euro, tworz¹ce Eurosystem, prowadz¹ politykê pieniê¿n¹ Unii.
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2. ESBC jest kierowany przez organy decyzyjne Europejskiego Banku Centralnego. G³ównym celem ESBC jest utrzymywanie stabilnoœci cen. Bez uszczerbku dla tego celu,
wspiera on ogólne polityki gospodarcze w Unii, maj¹c na
wzglêdzie przyczynianie siê do osi¹gniêcia celów Unii.
3. Europejski Bank Centralny ma osobowoœæ prawn¹. Ma
wy³¹czne prawo do upowa¿niania do emisji euro. Jest niezale¿ny w wykonywaniu swoich uprawnieñ oraz w zarz¹dzaniu swoimi finansami. Instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz rz¹dy Pañstw Cz³onkowskich szanuj¹ tê
niezale¿noœæ.
4. Europejski Bank Centralny przyjmuje œrodki niezbêdne
do wykonywania swoich zadañ zgodnie z artyku³ami 127–133,
artyku³em 138 oraz warunkami przewidzianymi w Statucie
ESBC i EBC. Zgodnie z tymi artyku³ami Pañstwa Cz³onkowskie, których walut¹ nie jest euro, a tak¿e ich banki centralne zachowuj¹ swoje kompetencje w kwestiach pieniê¿nych.
5. W zakresie swoich uprawnieñ Europejski Bank Centralny
jest konsultowany w sprawie ka¿dego projektu aktu Unii i ka¿dego projektu regulacji na poziomie krajowym oraz mo¿e wydawaæ opinie.
Artyku³ 283 (dawny art. 112)
1. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego sk³ada
siê z cz³onków Zarz¹du Europejskiego Banku Centralnego i prezesów krajowych banków centralnych Pañstw Cz³onkowskich,
których walut¹ jest euro.
2. Zarz¹d sk³ada siê z prezesa, wiceprezesa i czterech innych cz³onków.
Prezes, wiceprezes i pozostali cz³onkowie Zarz¹du s¹ mianowani przez Radê Europejsk¹ stanowi¹c¹ wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ na zalecenie Rady i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz z Rad¹ Prezesów Europejskiego Banku Central-
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nego, spoœród osób o uznanym autorytecie i doœwiadczeniu zawodowym w dziedzinie pieni¹dza lub bankowoœci.
Ich mandat trwa osiem lat i nie jest odnawialny.
Cz³onkami Zarz¹du mog¹ byæ tylko obywatele Pañstw Cz³onkowskich.
Artyku³ 284 (dawny art. 113)
1. Przewodnicz¹cy Rady i cz³onek Komisji mog¹ uczestniczyæ, bez
prawa g³osowania, w posiedzeniach Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego.
Przewodnicz¹cy Rady mo¿e przed³o¿yæ wniosek do rozwa¿enia
przez Radê Prezesów Europejskiego Banku Centralnego.
2. Prezes Europejskiego Banku Centralnego jest zapraszany
do uczestniczenia w posiedzeniach Rady, kiedy dyskutuje ona o sprawach dotycz¹cych celów i zadañ ESBC.
3. Europejski Bank Centralny kieruje sprawozdanie roczne
z dzia³alnoœci ESBC i w sprawie polityki pieniê¿nej za rok ubieg³y
i rok bie¿¹cy do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, jak równie¿ do Rady Europejskiej. Prezes Europejskiego Banku Centralnego przedstawia to sprawozdanie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu, który mo¿e odbyæ debatê generaln¹ na tej podstawie.
Prezes Europejskiego Banku Centralnego i inni cz³onkowie
Zarz¹du mog¹, na ¿¹danie Parlamentu Europejskiego lub z inicjatywy w³asnej, byæ przes³uchani przez w³aœciwe komisje Parlamentu
Europejskiego.
Sekcja 5
Trybuna³ Obrachunkowy

Artyku³ 285 (246)
Trybuna³ Obrachunkowy sprawuje kontrolê rachunków Unii.
W sk³ad Trybuna³u Obrachunkowego wchodzi jeden obywatel z ka¿dego Pañstwa Cz³onkowskiego. Cz³onkowie Try-
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buna³u Obrachunkowego s¹ w pe³ni niezale¿ni w pe³nieniu
swoich funkcji, w ogólnym interesie Unii.
Artyku³ 286 (247)
1. Cz³onkowie Trybuna³u Obrachunkowego s¹ wybierani spoœród
osób, które wchodz¹ lub wchodzi³y w swych pañstwach w sk³ad
organów kontroli zewnêtrznej lub maj¹cych szczególne kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska. Ich niezale¿noœæ musi byæ niekwestionowana.
2. Cz³onkowie Trybuna³u Obrachunkowego s¹ mianowani na
okres szeœciu lat. Rada, po konsultacji z Parlamentem Europejskim,
przyjmuje listê cz³onków, sporz¹dzon¹ zgodnie z propozycjami ka¿dego z Pañstw Cz³onkowskich. Mandat cz³onków Trybuna³u Obrachunkowego jest odnawialny.
Wybieraj¹ oni spoœród siebie, na okres trzech lat, prezesa Trybuna³u Obrachunkowego. Jego mandat jest odnawialny.
3. W wykonywaniu swych obowi¹zków cz³onkowie Trybuna³u
Obrachunkowego nie zwracaj¹ siê o instrukcje ani ich nie przyjmuj¹ od ¿adnego rz¹du lub jakiegokolwiek organu. Powstrzymuj¹
siê od wszelkich czynnoœci niezgodnych z charakterem ich funkcji.
4. Cz³onkowie Trybuna³u Obrachunkowego nie mog¹ podczas pe³nienia swych funkcji wykonywaæ ¿adnej innej zarobkowej lub niezarobkowej dzia³alnoœci zawodowej. Obejmuj¹c stanowiska, uroczyœcie
zobowi¹zuj¹ siê szanowaæ, w trakcie pe³nienia funkcji i po ich zakoñczeniu, zobowi¹zania z nich wynikaj¹ce, zw³aszcza obowi¹zki uczciwoœci i roztropnoœci przy obejmowaniu pewnych stanowisk lub przyjmowaniu pewnych korzyœci po zakoñczeniu funkcji.
5. Poza przypadkami normalnej wymiany lub œmierci, funkcje
cz³onka Trybuna³u Obrachunkowego koñcz¹ siê z chwil¹ jego rezygnacji lub dymisji, orzeczonej przez Trybuna³ Sprawiedliwoœci
zgodnie z ustêpem 7.
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Osoba ta jest zastêpowana na okres pozostaj¹cy do zakoñczenia
mandatu.
Z wyj¹tkiem przypadku dymisji, cz³onkowie Trybuna³u Obrachunkowego pe³ni¹ swoje funkcje do chwili ich zast¹pienia.
6. Cz³onkowie Trybuna³u Obrachunkowego mog¹ byæ zwolnieni
z funkcji lub pozbawieni prawa do emerytury b¹dŸ innych podobnych korzyœci tylko wówczas, gdy Trybuna³ Sprawiedliwoœci stwierdzi, na ¿¹danie Trybuna³u Obrachunkowego, ¿e przestali odpowiadaæ wymaganym warunkom lub czyniæ zadoœæ zobowi¹zaniom wynikaj¹cym z ich urzêdu.
7. Rada, ustala warunki zatrudnienia prezesa i cz³onków Trybuna³u Obrachunkowego, a zw³aszcza ich uposa¿eñ, dodatków i emerytur. Ustala ona tak¿e, stanowi¹c t¹ sam¹ wiêkszoœci¹, wszelkie nale¿noœci p³atne zamiast wynagrodzenia.
8. Postanowienia Protoko³u w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, które maj¹ zastosowanie do sêdziów Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, stosuje siê tak¿e do
cz³onków Trybuna³u Obrachunkowego.
Artyku³ 287 (248)
1. Trybuna³ Obrachunkowy kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Unii. Kontroluje równie¿ rachunki wszystkich dochodów i wydatków wszystkich organów lub jednostek
organizacyjnych utworzonych przez Uniê, w zakresie, w jakim
akt za³o¿ycielski nie wyklucza takiej kontroli.
Trybuna³ Obrachunkowy przedk³ada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie poœwiadczenie wiarygodnoœci rachunków, jak równie¿
legalnoœci i prawid³owoœci operacji le¿¹cych u ich podstaw, które
jest publikowane w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej. Poœwiadczenie to mo¿e zostaæ uzupe³nione przez szczegó³owe oceny
ka¿dego z g³ównych obszarów dzia³alnoœci Unii.
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2. Trybuna³ Obrachunkowy kontroluje legalnoœæ i prawid³owoœæ
dochodów i wydatków oraz upewnia siê co do nale¿ytego zarz¹dzania finansami. Czyni¹c to, sygnalizuje w szczególnoœci wszelkie nieprawid³owoœci.
Kontrolê dochodów przeprowadza siê zarówno na podstawie za³o¿eñ dochodowych, jak i p³atnoœci przekazanych Unii.
Kontrolê wydatków przeprowadza siê zarówno na podstawie podjêtych zobowi¹zañ, jak i dokonanych wyp³at.
Kontrole te mog¹ byæ przeprowadzane przed zamkniêciem rozliczeñ w danym roku bud¿etowym.
3. Kontrola dotyczy dokumentów, a w razie potrzeby przeprowadzana jest na miejscu w innych instytucjach Unii, w pomieszczeniach ka¿dego organu lub jednostki organizacyjnej zarz¹dzaj¹cego dochodami i wydatkami w imieniu Unii oraz w Pañstwach
Cz³onkowskich, w tym w pomieszczeniach ka¿dej osoby fizycznej
lub prawnej otrzymuj¹cej p³atnoœci z bud¿etu. Kontrolê w Pañstwach Cz³onkowskich przeprowadza siê w powi¹zaniu z krajowymi instytucjami kontrolnymi lub, jeœli nie maj¹ one niezbêdnych
uprawnieñ, z w³aœciwymi s³u¿bami krajowymi. Trybuna³ Obrachunkowy oraz krajowe instytucje kontrolne Pañstw Cz³onkowskich
wspó³pracuj¹ na zasadzie wzajemnego zaufania, zachowuj¹c swoj¹
niezale¿noœæ. Instytucje te lub s³u¿by zawiadamiaj¹ Trybuna³ Obrachunkowy, czy zamierzaj¹ uczestniczyæ w kontroli.
Inne instytucje Unii, organy lub jednostki organizacyjne zarz¹dzaj¹ce dochodami i wydatkami w imieniu Unii, osoby fizyczne lub prawne otrzymuj¹ce p³atnoœci z bud¿etu oraz krajowe instytucje kontrolne b¹dŸ, jeœli nie maj¹ one niezbêdnych uprawnieñ,
w³aœciwe s³u¿by krajowe, przekazuj¹ Trybuna³owi Obrachunkowemu, na jego ¿¹danie, wszelkie dokumenty lub informacje niezbêdne do wykonywania jego zadania.
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W odniesieniu do dzia³alnoœci Europejskiego Banku Inwestycyjnego zwi¹zanej z zarz¹dzaniem dochodami i wydatkami Unii, prawo dostêpu Trybuna³u do informacji posiadanych przez Bank jest
regulowane umow¹ zawart¹ miêdzy Trybuna³em, Bankiem oraz Komisj¹. W przypadku braku umowy Trybuna³ ma wszak¿e dostêp do
informacji niezbêdnych do przeprowadzania kontroli dochodów
i wydatków Unii zarz¹dzanych przez Bank.
4. Trybuna³ Obrachunkowy sporz¹dza roczne sprawozdanie po
zamkniêciu ka¿dego roku bud¿etowego. Sprawozdanie to jest przesy³ane innym instytucjom Unii i publikowane w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej wraz z odpowiedziami tych instytucji na
uwagi Trybuna³u Obrachunkowego.
Ponadto Trybuna³ Obrachunkowy mo¿e przedstawiaæ w ka¿dej
chwili swoje uwagi, zw³aszcza w formie sprawozdañ specjalnych
w poszczególnych sprawach oraz wydawaæ opinie na ¿¹danie jednej
z pozosta³ych instytucji Unii.
Przyjmuje on swoje sprawozdania roczne, sprawozdania specjalne lub opinie wiêkszoœci¹ cz³onków wchodz¹cych w jego sk³ad. Jednak¿e, mo¿e on ustanowiæ wewnêtrzne izby, w celu przyjmowania
pewnych kategorii sprawozdañ lub opinii, na warunkach okreœlonych w jego regulaminie wewnêtrznym.
Pomaga on Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w wykonywaniu ich funkcji kontrolnych w zakresie wykonania bud¿etu.
Trybuna³ Obrachunkowy uchwala swój regulamin wewnêtrzny.
Wymaga on zatwierdzenia przez Radê.
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Rozdzia³ 2
Akty prawne unii, procedury przyjmowania i inne postanowienia

Sekcja 1
Akty prawne unii

Artyku³ 288 (249)
W celu wykonania kompetencji Unii instytucje przyjmuj¹
rozporz¹dzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie.
Rozporz¹dzenie ma zasiêg ogólny. Wi¹¿e w ca³oœci i jest bezpoœrednio stosowane we wszystkich Pañstwach Cz³onkowskich.
Dyrektywa wi¹¿e ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma byæ osi¹gniêty, pozostawia jednak organom krajowym swobodê wyboru formy i œrodków.
Decyzja wi¹¿e w ca³oœci. Decyzja, która wskazuje adresatów, wi¹¿e tylko tych adresatów.
Zalecenia i opinie nie maj¹ mocy wi¹¿¹cej.
Artyku³ 289
1. Zwyk³a procedura prawodawcza polega na przyjêciu rozporz¹dzenia, dyrektywy lub decyzji wspólnie przez Parlament Europejski i Radê na wniosek Komisji. Procedurê tê
okreœla artyku³ 294.
2. W szczególnych przypadkach przewidzianych w Traktatach przyjêcie rozporz¹dzenia, dyrektywy lub decyzji przez
Parlament Europejski z udzia³em Rady lub przez Radê
z udzia³em Parlamentu Europejskiego stanowi specjaln¹ procedurê prawodawcz¹.
3. Akty prawne przyjmowane w drodze procedury prawodawczej stanowi¹ akty prawodawcze.
4. W szczególnych przypadkach przewidzianych w Traktatach akty prawodawcze mog¹ byæ przyjmowane z inicjaty-
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wy grupy Pañstw Cz³onkowskich lub Parlamentu Europejskiego, na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego lub
na wniosek Trybuna³u Sprawiedliwoœci lub Europejskiego
Banku Inwestycyjnego.
Artyku³ 290
1. Akt prawodawczy mo¿e przekazywaæ Komisji uprawnienia do przyjêcia aktów o charakterze nieprawodawczym
o zasiêgu ogólnym, które uzupe³niaj¹ lub zmieniaj¹ niektóre, inne ni¿ istotne, elementy aktu prawodawczego.
Akty prawodawcze wyraŸnie okreœlaj¹ cele, treœæ, zakres
oraz czas obowi¹zywania przekazanych uprawnieñ. Przekazanie uprawnieñ nie mo¿e dotyczyæ istotnych elementów
danej dziedziny, poniewa¿ s¹ one zastrze¿one dla aktu prawodawczego.
2. Warunki, którym podlega przekazanie uprawnieñ, s¹ wyraŸnie okreœlone w aktach prawodawczych i mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
a) Parlament Europejski lub Rada mo¿e zadecydowaæ
o odwo³aniu przekazanych uprawnieñ;
b) akt delegowany mo¿e wejœæ w ¿ycie tylko wtedy, gdy
Parlament Europejski lub Rada nie wyra¿¹ sprzeciwu
w terminie przewidzianym przez akt prawodawczy.
Do celów litery a) i b) Parlament Europejski stanowi wiêkszoœci¹ g³osów wchodz¹cych w jego sk³ad cz³onków, a Rada
wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.
3. W nag³ówku aktów delegowanych dodaje siê przymiotnik „delegowane” albo „delegowana”.
Artyku³ 291
1. Pañstwa Cz³onkowskie przyjmuj¹ wszelkie œrodki prawa krajowego niezbêdne do wprowadzenia w ¿ycie prawnie
wi¹¿¹cych aktów Unii.
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2. Je¿eli konieczne s¹ jednolite warunki wykonywania prawnie wi¹¿¹cych aktów Unii, akty te powierzaj¹ uprawnienia
wykonawcze Komisji lub, w nale¿ycie uzasadnionych przypadkach oraz w przypadkach okreœlonych w artyku³ach 24
i 26 Traktatu o Unii Europejskiej, Radzie.
3. Do celów ustêpu 2 Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c
w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, ustanawiaj¹ z wyprzedzeniem przepisy i zasady ogólne dotycz¹ce trybu kontroli przez Pañstwa Cz³onkowskie wykonywania uprawnieñ wykonawczych przez Komisjê.
4. W nag³ówku aktów wykonawczych dodaje siê przymiotnik „wykonawcze” albo „wykonawcza”.
Artyku³ 292
Rada przyjmuje zalecenia. Rada stanowi na wniosek Komisji we wszystkich przypadkach, gdy Traktaty przewiduj¹
przyjmowanie aktów przez Radê na wniosek Komisji. Rada
stanowi jednomyœlnie w dziedzinach, w których jednomyœlnoœæ wymagana jest do przyjêcia aktu Unii. Komisja, a w
szczególnych przypadkach przewidzianych w Traktatach
równie¿ Europejski Bank Centralny, przyjmuj¹ zalecenia.
Sekcja 2
Procedury przyjmowania aktów i inne postanowienia

Artyku³ 293 (250)
1. Je¿eli na mocy Traktatów Rada stanowi na wniosek Komisji,
mo¿e ona zmieniæ ten wniosek wy³¹cznie jednomyœlnie, z wyj¹tkiem przypadków, o których mowa w artykule 294 ustêpy 10 i 13,
artyku³ach 310, 312, 314 oraz w artykule 315 akapit drugi.
2. Dopóki Rada nie podjê³a dzia³añ, Komisja mo¿e zmieniæ swój
projekt w ka¿dej chwili w toku procedur prowadz¹cych do przyjêcia aktu Unii.
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Artyku³ 294 (251)
1. W przypadku gdy w Traktatach czyni siê odwo³anie do zwyk³ej procedury prawodawczej w celu przyjêcia aktu, stosowana
jest nastêpuj¹ca procedura.
2. Komisja przedstawia projekt Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Pierwsze czytanie
3. Parlament Europejski uchwala stanowisko w pierwszym
czytaniu i przekazuje je Radzie.
4. Je¿eli Rada zatwierdzi stanowisko Parlamentu Europejskiego, projektowany akt zostaje przyjêty w brzmieniu, które odpowiada stanowisku Parlamentu Europejskiego.
5. Je¿eli Rada nie zatwierdzi stanowiska Parlamentu Europejskiego, przyjmuje w³asne stanowisko w pierwszym czytaniu i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu.
6. Rada informuje w pe³ni Parlament Europejski o powodach, które doprowadzi³y j¹ do przyjêcia jej stanowiska
w pierwszym czytaniu. Komisja informuje w pe³ni Parlament
Europejski o swoim stanowisku.
Drugie czytanie
7. Je¿eli w terminie trzech miesiêcy od tego przekazania
Parlament Europejski:
a) zatwierdzi stanowisko Rady w pierwszym czytaniu lub
nie wypowie siê, dany akt uwa¿a siê za przyjêty
w brzmieniu, które odpowiada stanowisku Rady;
b) odrzuci, wiêkszoœci¹ g³osów wchodz¹cych w jego sk³ad
cz³onków, stanowisko Rady w pierwszym czytaniu, proponowany akt uwa¿a siê za nieprzyjêty;
c) zaproponuje wiêkszoœci¹ g³osów wchodz¹cych w jego
sk³ad cz³onków poprawki do stanowiska Rady w pierw-
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szym czytaniu, zmieniony w ten sposób tekst jest przekazywany Radzie i Komisji, która wydaje opiniê
w przedmiocie tych poprawek.
8. Je¿eli w terminie trzech miesiêcy od otrzymania poprawek Parlamentu Europejskiego Rada, stanowi¹c wiêkszoœci¹
kwalifikowan¹:
a) przyjmie wszystkie te poprawki, dany akt uwa¿a siê za
przyjêty;
b) nie przyjmie wszystkich poprawek, przewodnicz¹cy Rady
w porozumieniu z przewodnicz¹cym Parlamentu Europejskiego zwo³uje komitet pojednawczy w terminie szeœciu tygodni.
9. Rada stanowi jednomyœlnie w sprawie poprawek, które
sta³y siê przedmiotem negatywnej opinii Komisji.
Procedura pojednawcza
10. Komitet pojednawczy, w którego sk³ad wchodz¹ cz³onkowie Rady lub ich przedstawiciele oraz taka sama liczba
cz³onków reprezentuj¹cych Parlament Europejski, ma za
zadanie doprowadziæ do porozumienia w sprawie wspólnego projektu wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ cz³onków Rady lub
ich przedstawicieli oraz wiêkszoœci¹ g³osów cz³onków reprezentuj¹cych Parlament Europejski, w terminie szeœciu
tygodni od jego zwo³ania, na podstawie stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady w drugim czytaniu.
11. Komisja uczestniczy w pracach komitetu pojednawczego i podejmuje wszelkie niezbêdne inicjatywy na rzecz zbli¿enia stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady.
12. Je¿eli w terminie szeœciu tygodni od jego zwo³ania komitet pojednawczy nie zatwierdzi wspólnego projektu, proponowany akt uwa¿a siê za nieprzyjêty.
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Trzecie czytanie
13. Je¿eli w tym terminie komitet pojednawczy zatwierdzi
wspólny projekt, Parlament Europejski i Rada dysponuj¹ terminem szeœciu tygodni od tego zatwierdzenia na przyjêcie
danego aktu zgodnie z tym projektem, przy czym Parlament
Europejski stanowi wiêkszoœci¹ oddanych g³osów, a Rada –
wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹. Je¿eli nie uczyni¹ tego, proponowany akt uwa¿a siê za nieprzyjêty.
14. Terminy trzech miesiêcy i szeœciu tygodni, o których
mowa w niniejszym artykule, s¹ przed³u¿ane najwy¿ej, odpowiednio, o miesi¹c i o dwa tygodnie, z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Postanowienia szczególne
15. Je¿eli, w przypadkach przewidzianych w Traktatach, akt
prawodawczy jest poddany zwyk³ej procedurze prawodawczej
z inicjatywy grupy Pañstw Cz³onkowskich, na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego lub na wniosek Trybuna³u Sprawiedliwoœci, ustêpu 2, ustêpu 6 zdanie drugie oraz ustêpu 9 nie
stosuje siê.
W takich przypadkach Parlament Europejski i Rada przekazuj¹ Komisji projekt aktu oraz swoje stanowiska w pierwszym
i drugim czytaniu. Parlament Europejski lub Rada mog¹, w toku ca³ej procedury, zwróciæ siê do Komisji o opiniê, któr¹ Komisja mo¿e wydaæ równie¿ z w³asnej inicjatywy. Mo¿e ona równie¿, je¿eli uzna to za niezbêdne, uczestniczyæ w pracach komitetu pojednawczego zgodnie z ustêpem 11.
Artyku³ 252 (uchylony)

Artyku³ 295
Parlament Europejski, Rada i Komisja konsultuj¹ siê wzajemnie oraz za wspólnym porozumieniem ustalaj¹ warunki
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wspó³pracy. W tym celu mog¹ one, w poszanowaniu Traktatów, zawieraæ porozumienia miêdzyinstytucjonalne, które
mog¹ mieæ charakter wi¹¿¹cy.
Artyku³ 296 (253)
Je¿eli Traktaty nie przewiduj¹ rodzaju przyjmowanego
aktu, instytucje dokonuj¹ wyboru, jakiego rodzaju akt ma
w danym przypadku zostaæ przyjêty, w poszanowaniu obowi¹zuj¹cych procedur oraz zasady proporcjonalnoœci.
Akty prawne s¹ uzasadniane i odnosz¹ siê do propozycji,
inicjatyw, zaleceñ, wniosków lub opinii przewidzianych
w Traktatach.
Rozpatruj¹c projekt aktu prawodawczego, Parlament Europejski i Rada powstrzymuj¹ siê od przyjmowania aktów
nieprzewidzianych przez procedurê prawodawcz¹ obowi¹zuj¹c¹ w danej dziedzinie.
Artyku³ 297 (254)
1. Akty prawodawcze przyjête zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ s¹ podpisywane przez przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego i przewodnicz¹cego Rady.
Akty prawodawcze przyjête zgodnie ze specjaln¹ procedur¹
prawodawcz¹ s¹ podpisywane przez przewodnicz¹cego instytucji, która je przyjê³a.
Akty prawodawcze s¹ publikowane w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej. Wchodz¹ one w ¿ycie z dniem w nich
okreœlonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich
publikacji.
2. Akty o charakterze nieprawodawczym przyjête w formie
rozporz¹dzeñ, dyrektyw oraz decyzji, w przypadku gdy te
ostatnie nie wskazuj¹ adresata, s¹ podpisywane przez przewodnicz¹cego instytucji, która je przyjê³a.
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Rozporz¹dzenia, dyrektywy, które s¹ skierowane do wszystkich Pañstw Cz³onkowskich, jak równie¿ decyzje, które nie
wskazuj¹ adresata, s¹ publikowane w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej. Wchodz¹ one w ¿ycie z dniem w nich
okreœlonym lub, w jego braku, dwudziestego dnia po ich
publikacji.
Inne dyrektywy, jak równie¿ decyzje, które wskazuj¹ adresata, s¹ notyfikowane adresatom i staj¹ siê skuteczne wraz
z t¹ notyfikacj¹.
Artyku³ 298
1. Wykonuj¹c swoje zadania, instytucje, organy i jednostki
organizacyjne Unii korzystaj¹ ze wsparcia otwartej, efektywnej i niezale¿nej administracji europejskiej.
2. Z poszanowaniem regulaminu i warunków przyjêtych na
podstawie artyku³u 336, Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, okreœlaj¹ stosowne przepisy.
Artyku³ 255 (otrzyma³ oznaczenie art. 15)
Artyku³ 299 (256)
Akty Rady, Komisji lub Europejskiego Banku Centralnego,
które nak³adaj¹ zobowi¹zanie pieniê¿ne na podmioty inne ni¿ Pañstwa stanowi¹ tytu³ wykonawczy.
Postêpowanie egzekucyjne jest regulowane przez przepisy procedury cywilnej obowi¹zuj¹ce w Pañstwie, na terytorium którego ma
ono miejsce. Klauzula wykonalnoœci jest nadawana, bez jakiejkolwiek kontroli innej ni¿ weryfikacja autentycznoœci tytu³u, przez wyznaczony w tym celu przez rz¹d Pañstwa Cz³onkowskiego organ
krajowy, o którym zostanie powiadomiona Komisja i Trybuna³
Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.
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Po dope³nieniu tych formalnoœci na wniosek zainteresowanego,
mo¿e on przyst¹piæ do egzekucji zgodnie z ustawodawstwem krajowym, wnosz¹c sprawê bezpoœrednio do w³aœciwego organu.
Postêpowanie egzekucyjne mo¿e byæ zawieszone wy³¹cznie na
mocy orzeczenia Trybuna³u. Jednak¿e, kontrola prawid³owoœci przeprowadzenia egzekucji podlega w³aœciwoœci s¹dów krajowych.
Rozdzia³ 3
Organy doradcze Unii

Artyku³ 300
1. Parlament Europejski, Rada i Komisja s¹ wspomagane
przez Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny i Komitet Regionów, które pe³ni¹ funkcje doradcze.
2. W sk³ad Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego wchodz¹
przedstawiciele organizacji pracodawców, pracowników oraz
inni przedstawiciele podmiotów reprezentuj¹cych spo³eczeñstwo obywatelskie, w szczególnoœci z dziedzin spo³eczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury.
3. W sk³ad Komitetu Regionów wchodz¹ przedstawiciele
spo³ecznoœci regionalnych i lokalnych, posiadaj¹cy mandat
wyborczy spo³ecznoœci regionalnej lub lokalnej albo odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.
4. Cz³onków Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów nie wi¹¿¹ ¿adne instrukcje. S¹ w pe³ni niezale¿ni w wykonywaniu swoich funkcji, w ogólnym interesie Unii.
5. W regularnych odstêpach czasu Rada dokonuje przegl¹du zasad, o których mowa w ustêpach 2 i 3, odnosz¹cych siê
do charakteru sk³adu Komitetów, w celu uwzglêdnienia rozwoju gospodarczego, spo³ecznego i demograficznego w Unii.
W tym celu Rada na wniosek Komisji przyjmuje decyzje.
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Sekcja 1
Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny
Artyku³ 257 (uchylony)

Artyku³ 301 (258)
Liczba cz³onków Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego nie przekracza 350.
Rada, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek Komisji, przyjmuje decyzjê okreœlaj¹c¹ sk³ad Komitetu.
Rada, okreœla diety cz³onków Komitetu.
Artyku³ 302 (259)
1. Cz³onkowie Komitetu s¹ mianowani na okres piêciu lat.
Rada, przyjmuje listê cz³onków sporz¹dzon¹ zgodnie z propozycjami ka¿dego z Pañstw Cz³onkowskich. Mandat cz³onków Komitetu
jest odnawialny.
2. Rada stanowi po konsultacji z Komisj¹. Mo¿e ona zasiêgn¹æ opinii organizacji europejskich reprezentuj¹cych ró¿ne sektory gospodarcze i spo³eczne oraz spo³eczeñstwo obywatelskie, których dotyczy dzia³alnoœæ Unii.
Artyku³ 303 (260)
Komitet wybiera spoœród swoich cz³onków przewodnicz¹cego
i prezydium na okres dwóch i pó³ roku.
Uchwala on swój regulamin wewnêtrzny.
Komitet jest zwo³ywany przez przewodnicz¹cego na ¿¹danie Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji. Mo¿e równie¿ zbieraæ siê z inicjatywy w³asnej.
Artyku³ 261 (uchylony)

Artyku³ 304 (262)
Komitet jest konsultowany przez Parlament Europejski, Radê
lub Komisjê w przypadkach przewidzianych w Traktatach. Mo¿e
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byæ konsultowany przez te instytucje, w przypadkach gdy uznaj¹ to
za stosowne. Mo¿e on wydawaæ opinie z w³asnej inicjatywy, w przypadkach gdy uzna to za stosowne.
Parlament Europejski, Rada lub Komisja wyznaczaj¹ Komitetowi,
jeœli uznaj¹ to za niezbêdne, termin na dostarczenie opinii, który nie
mo¿e byæ krótszy ni¿ miesi¹c od daty skierowania do przewodnicz¹cego zawiadomienia w tej sprawie. Po up³ywie wyznaczonego terminu
brak opinii nie stanowi przeszkody w podjêciu dalszych dzia³añ.
Opinia Komitetu, jak równie¿ protokó³ z obrad, s¹ przesy³ane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.
Sekcja 2
Komitet Regionów

Artyku³ 305 (263)
Liczba cz³onków Komitetu Regionów nie przekracza 350.
Rada, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek Komisji, przyjmuje decyzjê okreœlaj¹c¹ sk³ad Komitetu.
Cz³onkowie Komitetu oraz w równej liczbie zastêpcy cz³onków
s¹ mianowani na okres piêciu lat. Ich mandat jest odnawialny. Rada,
przyjmuje listê cz³onków oraz zastêpców cz³onków, sporz¹dzon¹
zgodnie z propozycjami ka¿dego z Pañstw Cz³onkowskich. Kadencja cz³onków Komitetu koñczy siê automatycznie, gdy mandat,
o którym mowa w artykule 300 ustêp 3, na podstawie którego
zostali zaproponowani, dobiega koñca. S¹ oni wówczas zastêpowani na czas pozostaj¹cy do zakoñczenia kadencji, zgodnie z t¹ sam¹
procedur¹. Cz³onkowie Komitetu nie mog¹ byæ równoczeœnie cz³onkami Parlamentu Europejskiego.
Artyku³ 306 (264)
Komitet Regionów wybiera spoœród swoich cz³onków przewodnicz¹cego i prezydium na okres dwóch i pó³ roku.
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Uchwala on swój regulamin wewnêtrzny.
Komitet jest zwo³ywany przez przewodnicz¹cego na ¿¹danie Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji. Mo¿e równie¿ zbieraæ siê z inicjatywy w³asnej.
Artyku³ 307 (265)
Komitet Regionów jest konsultowany przez Parlament Europejski, Radê lub Komisjê w przypadkach przewidzianych w Traktatach oraz we wszelkich innych przypadkach, w szczególnoœci gdy
maj¹ zwi¹zek ze wspó³prac¹ transgraniczn¹, o ile jedna z tych instytucji uzna to za stosowne.
Parlament Europejski, Rada lub Komisja wyznaczaj¹ Komitetowi,
jeœli uznaj¹ to za niezbêdne, termin na dostarczenie opinii, który nie
mo¿e byæ krótszy ni¿ miesi¹c od daty skierowania do przewodnicz¹cego zawiadomienia w tej sprawie. Po up³ywie wyznaczonego terminu
brak opinii nie stanowi przeszkody w podjêciu dalszych dzia³añ.
W przypadku gdy Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny jest konsultowany na mocy artyku³u 304, Komitet Regionów jest informowany przez Parlament Europejski, Radê lub Komisjê o ¿¹daniu
wydania opinii. Komitet Regionów mo¿e, jeœli uzna, ¿e wchodz¹
w grê specyficzne interesy regionalne, wydaæ opiniê w tym przedmiocie.
Mo¿e on wydawaæ opinie z w³asnej inicjatywy w przypadkach gdy
uzna to za stosowne.
Opinia Komitetu, jak równie¿ protokó³ z obrad s¹ przesy³ane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.
Rozdzia³ 4
Europejski Bank Inwestycyjny

Artyku³ 308 (266)
Europejski Bank Inwestycyjny ma osobowoœæ prawn¹.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

Cz³onkami Europejskiego Banku Inwestycyjnego s¹ Pañstwa
Cz³onkowskie.
Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego stanowi przedmiot
protoko³u za³¹czonego do Traktatów. Rada, stanowi¹c jednomyœlnie zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹ na ¿¹danie
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisj¹, b¹dŸ na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, mo¿e zmieniæ Statut Banku.
Artyku³ 309 (267)
Zadaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest przyczynianie siê, poprzez odwo³anie siê do rynku kapita³owego i zasobów
w³asnych, do zrównowa¿onego i sta³ego rozwoju rynku wewnêtrznego w interesie Unii. W tym celu Bank, nie d¹¿¹c do osi¹gania
zysków, udziela po¿yczek i gwarancji, które sprzyjaj¹ finansowaniu
poni¿szych projektów we wszystkich sektorach gospodarki:
a) projektów zmierzaj¹cych do rozwoju regionów mniej rozwiniêtych;
b) projektów modernizacji lub przekszta³cania przedsiêbiorstw
lub tworzenia nowych dziedzin dzia³alnoœci, wynikaj¹cych
z ustanowienia lub funkcjonowania rynku wewnêtrznego, które z uwagi na swoje rozmiary lub charakter nie mog¹
byæ ca³kowicie sfinansowane z ró¿nych œrodków dostêpnych
w poszczególnych Pañstwach Cz³onkowskich;
c) projektów stanowi¹cych przedmiot wspólnego zainteresowania kilku Pañstw Cz³onkowskich, które z uwagi na swoje rozmiary lub charakter nie mog¹ byæ ca³kowicie sfinansowane
z ró¿nych œrodków dostêpnych w poszczególnych Pañstwach
Cz³onkowskich.
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Wykonuj¹c swoje zadania Bank u³atwia finansowanie programów
inwestycyjnych w powi¹zaniu z pomoc¹ funduszy strukturalnych
i innych instrumentów finansowych Unii.
Tytu³ II
POSTANOWIENIA FINANSOWE
Artyku³ 310 (268)
1. Wszystkie dochody i wydatki Unii, powinny stanowiæ przedmiot
preliminarza na ka¿dy rok bud¿etowy i byæ wpisane do bud¿etu.
Parlament Europejski i Rada ustanawiaj¹ roczny bud¿et
Unii zgodnie z artyku³em 314.
Bud¿et powinien byæ zrównowa¿ony w odniesieniu do dochodów
i wydatków.
2. Wydatki wpisane do bud¿etu s¹ zatwierdzane na czas
trwania roku bud¿etowego, zgodnie z rozporz¹dzeniem,
o którym mowa w artykule 322.
3. Dokonanie wydatków wpisanych do bud¿etu wymaga
uprzedniego przyjêcia prawnie wi¹¿¹cego aktu Unii stanowi¹cego podstawê prawn¹ jej dzia³ania oraz dokonania odpowiednich wydatków zgodnie z rozporz¹dzeniem, o którym mowa w artykule 322, z zastrze¿eniem wyj¹tków w nim
okreœlonych.
4. W celu zapewnienia dyscypliny bud¿etowej Unia nie
przyjmuje ¿adnego aktu, który mo¿e mieæ istotny wp³yw na
bud¿et, bez zapewnienia mo¿liwoœci finansowania wydatków wynikaj¹cych z takich aktów w granicach zasobów w³asnych Unii i w poszanowaniu wieloletnich ram finansowych,
o których mowa w artykule 312.
5. Bud¿et jest wykonywany zgodnie z zasad¹ nale¿ytego zarz¹dzania finansami. Pañstwa Cz³onkowskie wspó³pracuj¹
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z Uni¹ w celu zagwarantowania wykorzystania œrodków
wpisanych do bud¿etu zgodnie z t¹ zasad¹.
6. Unia i Pañstwa Cz³onkowskie, zgodnie z postanowieniami
artyku³u 325, zwalczaj¹ nadu¿ycia finansowe i wszelkie inne
nielegalne dzia³ania naruszaj¹ce interesy finansowe Unii.
Rozdzia³ 1
Zasoby w³asne Unii

Artyku³ 311 (269)
Unia pozyskuje œrodki niezbêdne do osi¹gniêcia swoich
celów i nale¿ytego prowadzenia swoich polityk.
Bez uszczerbku dla innych dochodów bud¿et jest finansowany
ca³kowicie z zasobów w³asnych.
Rada, stanowi¹c zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, jednomyœlnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmuje decyzjê okreœlaj¹c¹ przepisy maj¹ce zastosowanie do systemu zasobów w³asnych Unii. W tym kontekœcie mo¿na ustanawiaæ nowe lub uchylaæ istniej¹ce kategorie zasobów w³asnych. Decyzja ta wchodzi w ¿ycie dopiero
po jej zatwierdzeniu przez Pañstwa Cz³onkowskie, zgodnie
z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.
Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzenia zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, ustanawia œrodki wykonawcze w odniesieniu do systemu zasobów w³asnych Unii w zakresie, w jakim zosta³o to przewidziane w decyzji przyjêtej
na podstawie akapitu trzeciego. Rada stanowi po uzyskaniu
zgody Parlamentu Europejskiego.
Artyku³ 270 (uchylony)
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Rozdzia³ 2
Wieloletnie ramy finansowe

Artyku³ 312
1. Wieloletnie ramy finansowe maj¹ na celu zapewnienie
dokonywania wydatków Unii w sposób usystematyzowany i w
granicach jej zasobów w³asnych.
Ramy ustala siê na okres co najmniej piêciu lat.
Roczny bud¿et Unii jest zgodny z wieloletnimi ramami finansowymi.
2. Rada, stanowi¹c zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, przyjmuje rozporz¹dzenie okreœlaj¹ce wieloletnie
ramy finansowe. Rada stanowi jednomyœlnie po uzyskaniu
zgody Parlamentu Europejskiego, który stanowi wiêkszoœci¹
g³osów wchodz¹cych w jego sk³ad cz³onków.
Rada Europejska mo¿e jednomyœlnie przyj¹æ decyzjê upowa¿niaj¹c¹ Radê do stanowienia wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹
przy przyjmowaniu rozporz¹dzenia, o którym mowa w akapicie pierwszym.
3. Ramy finansowe okreœlaj¹ kwoty rocznych pu³apów œrodków na zobowi¹zania z podzia³em na kategorie wydatków
oraz rocznego pu³apu œrodków na p³atnoœci. Kategorie wydatków, w liczbie ograniczonej, odpowiadaj¹ g³ównym sektorom dzia³alnoœci Unii.
Ramy finansowe zawieraj¹ wszelkie inne postanowienia wymagane dla prawid³owego prowadzenia rocznej procedury
bud¿etowej.
4. Je¿eli rozporz¹dzenie Rady ustanawiaj¹ce nowe ramy finansowe nie zosta³o przyjête przed wygaœniêciem poprzednich
ram finansowych, pu³apy i inne przepisy dotycz¹ce ostatniego
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roku obowi¹zywania tych ram przed³u¿a siê do czasu przyjêcia tego aktu.
5. W toku ca³ej procedury prowadz¹cej do przyjêcia ram finansowych Parlament Europejski, Rada i Komisja podejmuj¹
wszelkie œrodki niezbêdne do u³atwienia takiego przyjêcia.
Rozdzia³ 3
Roczny bud¿et Unii

Artyku³ 313 (dawny ust. 1 art. 272)
Rok bud¿etowy rozpoczyna siê 1 stycznia i koñczy 31 grudnia.
Artyku³ 271 (otrzyma³ oznaczenie art. 316)
Artyku³ 272 (ust. 1 otrzyma³ oznaczenie art. 313)
Artyku³ 314 (dawne ust. 2–10 art. 272)

Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, ustanawiaj¹ roczny bud¿et
Unii zgodnie z poni¿szymi postanowieniami.
1. Ka¿da instytucja, z wyj¹tkiem Europejskiego Banku Centralnego, sporz¹dza przed 1 lipca swój preliminarz wydatków na nastêpny rok bud¿etowy. Komisja ³¹czy te preliminarze w projekt bud¿etu, który mo¿e zawieraæ ró¿ne warianty preliminarzy.
Projekt bud¿etu obejmuje prognozê dochodów i wydatków.
2. Komisja przedk³ada wniosek zawieraj¹cy projekt bud¿etu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nie póŸniej ni¿ 1
wrzeœnia roku poprzedzaj¹cego rok, w którym bud¿et ma
byæ wykonywany.
Komisja mo¿e zmieniaæ projekt bud¿etu w toku procedury do czasu powo³ania komitetu pojednawczego, o którym
mowa w ustêpie 5.
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3. Rada przyjmuje stanowisko w sprawie projektu bud¿etu
i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu nie póŸniej ni¿
1 paŸdziernika roku poprzedzaj¹cego rok, w którym bud¿et
ma byæ wykonywany. Rada w pe³ni informuje Parlament
Europejski o powodach, które doprowadzi³y j¹ do przyjêcia
jej stanowiska.
4. Je¿eli w terminie czterdziestu dwóch dni od tego przekazania Parlament Europejski:
a) zatwierdzi stanowisko Rady, bud¿et zostaje przyjêty;
b) nie podejmie decyzji, bud¿et uwa¿a siê za przyjêty;
c) przyjmie wiêkszoœci¹ g³osów wchodz¹cych w jego sk³ad
cz³onków poprawki, zmieniony projekt jest przekazywany Radzie i Komisji. Przewodnicz¹cy Parlamentu
Europejskiego w porozumieniu z przewodnicz¹cym
Rady niezw³ocznie zwo³uje komitet pojednawczy. Jednak komitet pojednawczy nie zbiera siê, je¿eli w terminie dziesiêciu dni od przekazania projektu, Rada
poinformuje Parlament Europejski o przyjêciu wszystkich jego poprawek.
5. Komitet pojednawczy, w którego sk³ad wchodz¹ cz³onkowie Rady lub ich przedstawiciele oraz taka sama liczba
cz³onków reprezentuj¹cych Parlament Europejski, ma za
zadanie na podstawie stanowisk Parlamentu Europejskiego
i Rady osi¹gn¹æ porozumienie w sprawie wspólnego projektu wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ cz³onków Rady lub ich przedstawicieli oraz wiêkszoœci¹ g³osów cz³onków reprezentuj¹cych Parlament Europejski, w terminie dwudziestu jeden dni
od jego zwo³ania.
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Komisja uczestniczy w pracach komitetu pojednawczego
i podejmuje wszelkie niezbêdne inicjatywy na rzecz zbli¿enia stanowisk Parlamentu Europejskiego i Rady.
6. Je¿eli w terminie dwudziestu jeden dni, o którym mowa
w ustêpie 5, komitet pojednawczy doprowadzi do porozumienia w sprawie wspólnego projektu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada dysponuj¹ terminem czternastu dni od daty
tego porozumienia na przyjêcie wspólnego projektu.
7. Je¿eli w terminie czternastu dni, o którym mowa w ustêpie 6:
a) Parlament Europejski i Rada zatwierdz¹ wspólny projekt lub nie podejm¹ decyzji, lub je¿eli jedna z tych
instytucji zatwierdzi wspólny projekt, podczas gdy druga nie podejmie decyzji, bud¿et uznaje siê za ostatecznie przyjêty zgodnie ze wspólnym projektem; lub
b) Parlament Europejski, stanowi¹c wiêkszoœci¹ g³osów
wchodz¹cych w jego sk³ad cz³onków, i Rada odrzuc¹
wspólny projekt, lub jedna z tych instytucji odrzuci
wspólny projekt, podczas gdy druga nie podejmie decyzji, Komisja przedk³ada nowy projekt bud¿etu; lub
c) Parlament Europejski, stanowi¹c wiêkszoœci¹ g³osów
wchodz¹cych w jego sk³ad cz³onków, odrzuci wspólny
projekt, podczas gdy Rada go zatwierdzi, Komisja
przedk³ada nowy projekt bud¿etu; lub
d) Parlament Europejski zatwierdzi wspólny projekt,
podczas gdy Rada go odrzuci, Parlament Europejski
mo¿e, w terminie czternastu dni od dnia odrzucenia
projektu przez Radê i stanowi¹c wiêkszoœci¹ g³osów
wchodz¹cych w jego sk³ad cz³onków i trzech pi¹tych
oddanych g³osów, zdecydowaæ o potwierdzeniu wszystkich lub niektórych poprawek, o których mowa w ustê-
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pie 4 litera c). Je¿eli którakolwiek z poprawek Parlamentu Europejskiego nie zostanie potwierdzona, stanowisko uzgodnione w ramach komitetu pojednawczego w sprawie linii bud¿etowej, która jest przedmiotem
tej zmiany, zostaje utrzymane. Bud¿et uznaje siê za
ostatecznie przyjêty na tej podstawie.
8. Je¿eli w terminie dwudziestu jeden dni, o którym mowa
w ustêpie 5, komitet pojednawczy nie doprowadzi do porozumienia w sprawie wspólnego projektu, Komisja przedk³ada nowy projekt bud¿etu.
9. W przypadku gdy procedura przewidziana w niniejszym artykule zosta³a zakoñczona, przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego stwierdza, ¿e bud¿et jest ostatecznie przyjêty.
10. Ka¿da instytucja korzysta z uprawnieñ przyznanych jej
w niniejszym artykule zgodnie z Traktatami oraz aktami przyjêtymi na ich mocy, w szczególnoœci w dziedzinie zasobów w³asnych Unii oraz równowagi miêdzy dochodami i wydatkami.
Artyku³ 315 (273)
Jeœli na pocz¹tku roku bud¿etowego bud¿et nie by³ jeszcze ostatecznie przyjêty, wydatki mog¹ byæ dokonywane miesiêcznie na
rozdzia³, wed³ug przepisów rozporz¹dzenia wydanego w wykonaniu artyku³u 322, w granicach jednej dwunastej œrodków przyznanych w ramach danego rozdzia³u bud¿etu w poprzednim
roku bud¿etowym, przy czym kwota ta nie mo¿e przekraczaæ jednej dwunastej œrodków przewidzianych w tym samym rozdziale w projekcie bud¿etu.
Rada na wniosek Komisji, i z zastrze¿eniem poszanowania innych warunków okreœlonych w poprzednim akapicie, mo¿e upowa¿niæ do dokonywania wydatków przekraczaj¹cych jedn¹ dwunast¹, zgodnie z rozporz¹dzeniem przyjêtym na mocy artyku-

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

³u 322. Rada niezw³ocznie przekazuje decyzjê Parlamentowi Europejskiemu.
Decyzja, o której mowa w akapicie drugim, przewiduje niezbêdne œrodki w zakresie zasobów dla stosowania niniejszego artyku³u, w poszanowaniu aktów, o których mowa w artykule 311.
Wchodzi ona w ¿ycie trzydziestego dnia od jej przyjêcia,
je¿eli w tym terminie Parlament Europejski, stanowi¹c wiêkszoœci¹ g³osów wchodz¹cych w jego sk³ad cz³onków, nie zdecydowa³ o ograniczeniu tych wydatków.
Artyku³ 316 (dawny art. 271)
Zgodnie z warunkami okreœlonymi na mocy artyku³u 322, œrodki
inne ni¿ dotycz¹ce wydatków personalnych, które nie zostan¹ wykorzystane na koniec roku bud¿etowego, mog¹ byæ przeniesione
wy³¹cznie na nastêpny rok bud¿etowy.
Wydatki klasyfikowane s¹ w rozdzia³y grupuj¹ce wydatki wed³ug
ich charakteru i przeznaczenia, oraz dzielone dalej, zgodnie z rozporz¹dzeniem uchwalonym na mocy artyku³u 322.
Wydatki Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady,
Komisji, jak równie¿ Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej s¹ przedmiotem odrêbnych czêœci bud¿etu, bez uszczerbku dla szczególnych zasad odnosz¹cych siê do niektórych wydatków wspólnych.
Rozdzia³ 4
Wykonanie bud¿etu i absolutorium

Artyku³ 317 (274)
Komisja wykonuje bud¿et we wspó³pracy z Pañstwami
Cz³onkowskimi zgodnie z przepisami rozporz¹dzeñ wydanych na
podstawie artyku³u 322, na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i w granicach
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przyznanych œrodków, zgodnie z zasad¹ nale¿ytego zarz¹dzania finansami. Pañstwa Cz³onkowskie wspó³pracuj¹ z Komisj¹ w celu zapewnienia, aby œrodki by³y wykorzystywane zgodnie z zasadami nale¿ytego zarz¹dzania finansami.
Rozporz¹dzenie przewiduje obowi¹zki kontroli i audytu
Pañstw Cz³onkowskich w zakresie wykonania bud¿etu oraz wynikaj¹c¹ z nich odpowiedzialnoœæ. Przewiduje ono tak¿e obowi¹zki i szczegó³owe zasady, wed³ug których ka¿da instytucja
uczestniczy w wykonywaniu swoich w³asnych wydatków.
W ramach bud¿etu Komisja mo¿e, w granicach i na warunkach
okreœlonych w rozporz¹dzeniach wydanych w wykonaniu artyku³u
322, przenosiæ œrodki z rozdzia³u do rozdzia³u b¹dŸ z podrozdzia³u
do podrozdzia³u.
Artyku³ 318 (275)
Komisja przedk³ada corocznie Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie rozliczenia za poprzedni rok bud¿etowy odnosz¹ce siê do
wykonania bud¿etu. Komisja przekazuje im tak¿e bilans finansowy
przedstawiaj¹cy aktywa i pasywa Unii.
Komisja przedstawia tak¿e Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie sprawozdanie oceniaj¹ce finanse Unii oparte na
uzyskanych wynikach, w szczególnoœci w odniesieniu do
wskazañ udzielonych przez Parlament Europejski i Radê na
podstawie artyku³u 319.
Artyku³ 319 (276)
1. Parlament Europejski, na zalecenie Rady udziela Komisji absolutorium z wykonania bud¿etu. W tym celu Rada i Parlament kolejno badaj¹ rachunki, bilans finansowy i sprawozdanie oceniaj¹ce, o których mowa w artykule 318, roczne sprawozdanie Trybuna³u Obrachunkowego, wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji na
uwagi Trybuna³u Obrachunkowego, oœwiadczenie o wiarygodnoœci
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okreœlone w artykule 287 ustêp 1 drugi akapit, jak równie¿ odpowiednie sprawozdania specjalne Trybuna³u Obrachunkowego.
2. Przed udzieleniem Komisji absolutorium lub w jakichkolwiek
innych celach pozostaj¹cych w zwi¹zku z wykonywaniem jego
uprawnieñ w dziedzinie realizacji bud¿etu, Parlament Europejski
mo¿e ¿¹daæ przes³uchania Komisji w sprawie wykonywania wydatków lub funkcjonowania systemów kontroli finansowej. Komisja
przedk³ada Parlamentowi Europejskiemu, na jego ¿¹danie, wszelkie niezbêdne informacje.
3. Komisja podejmuje wszelkie dzia³ania w celu uwzglêdnienia
uwag towarzysz¹cych decyzjom o absolutorium i innych uwag Parlamentu Europejskiego dotycz¹cych wykonywania wydatków, jak
równie¿ komentarzy towarzysz¹cych zaleceniom odnosz¹cym siê
do absolutorium przyjêtym przez Radê.
Na ¿¹danie Parlamentu Europejskiego lub Rady Komisja sk³ada
sprawozdanie co do œrodków podjêtych w kontekœcie tych uwag i komentarzy, a zw³aszcza co do instrukcji udzielonych s³u¿bom odpowiedzialnym za wykonanie bud¿etu. Sprawozdania te s¹ równie¿
przesy³ane do Trybuna³u Obrachunkowego.
Rozdzia³ 5
Postanowienia wspólne

Artyku³ 320 (277)
Wieloletnie ramy finansowe i bud¿et roczny s¹ ustanawiane w euro.
Artyku³ 321 (278)
Komisja mo¿e, z zastrze¿eniem, i¿ poinformuje o tym w³aœciwe
w³adze zainteresowanych Pañstw Cz³onkowskich, przelewaæ w walucie jednego z Pañstw Cz³onkowskich aktywa, które posiada w walucie innego Pañstwa Cz³onkowskiego, w zakresie koniecznym do
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ich wykorzystania w celach, na które s¹ one przeznaczone w Traktatach. Komisja unika w miarê mo¿liwoœci dokonywania takich
przelewów, jeœli ma dostêpne lub daj¹ce siê zgromadziæ aktywa w walutach, których potrzebuje.
Komisja komunikuje siê z ka¿dym z Pañstw Cz³onkowskich za
poœrednictwem organu, który one wyznacz¹. W wykonywaniu operacji finansowych korzysta ona z us³ug banku emisyjnego zainteresowanego Pañstwa Cz³onkowskiego lub innej instytucji finansowej
przez niego uznanej.
Artyku³ 322 (279)
1. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze
zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po konsultacji z Trybuna³em Obrachunkowym, przyjmuj¹ w drodze rozporz¹dzenia:
a) zasady finansowe okreœlaj¹ce w szczególnoœci warunki uchwalania i wykonywania bud¿etu oraz przedstawiania i kontrolowania rachunków;
b) zasady, które organizuj¹ kontrolê odpowiedzialnoœci
podmiotów finansowych, w szczególnoœci urzêdników
zatwierdzaj¹cych i ksiêgowych.
2. Rada, stanowi¹c na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz Trybuna³em Obrachunkowym, okreœla sposoby i procedurê, wed³ug których dochody bud¿etowe przewidziane w ramach systemu zasobów w³asnych Unii s¹ pozostawione do dyspozycji Komisji oraz okreœla œrodki stosowane, w razie potrzeby, w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych.
Artyku³ 323
Parlament Europejski, Rada i Komisja zapewniaj¹ dostêpnoœæ œrodków finansowych umo¿liwiaj¹cych Unii wykonywanie jej zobowi¹zañ prawnych wobec stron trzecich.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

Artyku³ 324
Regularne spotkania przewodnicz¹cych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji s¹ zwo³ywane z inicjatywy Komisji w ramach procedur bud¿etowych, o których mowa w niniejszym rozdziale. Przewodnicz¹cy podejmuj¹ wszelkie
œrodki niezbêdne do popierania uzgodnieñ i zbli¿ania stanowisk instytucji, którymi kieruj¹, w celu u³atwienia wykonania niniejszego tytu³u.
Rozdzia³ 6
Zwalczanie nadu¿yæ finansowych

Artyku³ 325 (280)
1. Unia i Pañstwa Cz³onkowskie zwalczaj¹ nadu¿ycia finansowe
i wszelkie inne dzia³ania nielegalne naruszaj¹ce interesy finansowe
Unii za pomoc¹ œrodków podejmowanych zgodnie z niniejszym
artyku³em, które maj¹ skutek odstraszaj¹cy i zapewniaj¹ skuteczn¹
ochronê w Pañstwach Cz³onkowskich oraz we wszystkich instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii.
2. Pañstwa Cz³onkowskie podejmuj¹ takie same œrodki do zwalczania nadu¿yæ finansowych naruszaj¹cych interesy finansowe Unii,
jakie podejmuj¹ do zwalczania nadu¿yæ finansowych naruszaj¹cych
ich w³asne interesy finansowe.
3. Z zastrze¿eniem innych postanowieñ Traktatów, Pañstwa
Cz³onkowskie koordynuj¹ swoje dzia³ania zmierzaj¹ce do ochrony
interesów finansowych Unii przed nadu¿yciami finansowymi.
W tym celu organizuj¹ z Komisj¹ œcis³¹ i regularn¹ wspó³pracê miêdzy w³aœciwymi w³adzami.
4. Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹
procedur¹ prawodawcz¹, po konsultacji z Trybuna³em Obrachunkowym, uchwala niezbêdne œrodki w dziedzinach zapobiegania nad-
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u¿yciom finansowym naruszaj¹cym interesy finansowe Unii i zwalczania tych nadu¿yæ w celu zapewnienia skutecznej i równowa¿nej
ochrony w Pañstwach Cz³onkowskich oraz we wszystkich instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii.
5. Komisja, we wspó³pracy z Pañstwami Cz³onkowskimi kieruje corocznie do Parlamentu Europejskiego i Rady sprawozdanie w sprawie
œrodków podjêtych w celu wykonania niniejszego artyku³u.
Tytu³ III
WZMOCNIONA WSPÓ£PRACA
(dodany tytu³ III „WZMOCNIONA WSPÓ£PRACA” oraz art. 326–334, które wraz
z art. 20 TUE zastêpuj¹ art. 27a–27e, 40–40b i 43–45 dotychczasowego TUE oraz
art. 11 i 11a TWE.

Artyku³ 326
Wzmocniona wspó³praca jest podejmowana w poszanowaniu Traktatów i prawa Unii.
Wspó³praca ta nie mo¿e naruszaæ rynku wewnêtrznego ani
spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej. Nie mo¿e
ona stanowiæ przeszkody ani dyskryminacji w handlu miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, ani prowadziæ do zak³ócenia konkurencji miêdzy nimi.
Artyku³ 327
Wzmocniona wspó³praca nie narusza kompetencji, praw
i obowi¹zków Pañstw Cz³onkowskich, które w niej nie
uczestnicz¹. Pañstwa te nie utrudniaj¹ wprowadzania jej
w ¿ycie przez uczestnicz¹ce Pañstwa Cz³onkowskie.
Artyku³ 328
1. Od chwili jej ustanowienia, wzmocniona wspó³praca pozostaje otwarta dla wszystkich Pañstw Cz³onkowskich, pod
warunkiem spe³nienia ewentualnych warunków uczestnic-
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twa okreœlonych w decyzji upowa¿niaj¹cej. Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ przyst¹piæ do wspó³pracy tak¿e w dowolnym
innym momencie, o ile, poza spe³nieniem wy¿ej wymienionych warunków, bêd¹ równie¿ przestrzegaæ aktów ju¿ przyjêtych w ramach tej wspó³pracy.
Komisja i Pañstwa Cz³onkowskie uczestnicz¹ce we wzmocnionej wspó³pracy zapewniaj¹ wsparcie dla uczestnictwa
w niej mo¿liwie najwiêkszej liczby Pañstw Cz³onkowskich.
2. Komisja oraz, w stosownym przypadku, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa regularnie informuj¹ Parlament Europejski i Radê
o rozwoju wzmocnionej wspó³pracy.
Artyku³ 329
1. Pañstwa Cz³onkowskie, które pragn¹ ustanowiæ miêdzy sob¹
wzmocnion¹ wspó³pracê w jednej z dziedzin, o których mowa
w Traktatach, z wyj¹tkiem dziedzin kompetencji wy³¹cznej
oraz wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, kieruj¹
wniosek do Komisji, okreœlaj¹c zakres zastosowania i cele przewidywanej wzmocnionej wspó³pracy. Komisja mo¿e przed³o¿yæ Radzie odpowiedni wniosek. Je¿eli Komisja nie przed³o¿y
takiego wniosku, zawiadamia o tym zainteresowane Pañstwa
Cz³onkowskie, podaj¹c uzasadnienie.
Upowa¿nienie do podjêcia wzmocnionej wspó³pracy, o której mowa w akapicie pierwszym, jest udzielane przez Radê
na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
2. Wniosek Pañstw Cz³onkowskich, które chc¹ ustanowiæ miêdzy sob¹ wzmocnion¹ wspó³pracê w ramach wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa, jest kierowany do Rady. Jest on
przekazywany przez ni¹ wysokiemu przedstawicielowi Unii do
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spraw Zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, który wydaje
opiniê o spójnoœci przewidywanej wzmocnionej wspó³pracy ze
wspóln¹ polityk¹ zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa Unii, oraz Komisji, która wydaje opiniê dotycz¹c¹ w szczególnoœci spójnoœci przewidywanej wzmocnionej wspó³pracy z innymi politykami Unii. Wniosek przekazywany jest równie¿ do wiadomoœci Parlamentowi Europejskiemu.
Upowa¿nienie do podjêcia wzmocnionej wspó³pracy jest
udzielane na mocy decyzji Rady stanowi¹cej jednomyœlnie.
Artyku³ 330
W obradach Rady mog¹ uczestniczyæ wszyscy jej cz³onkowie, jednak w g³osowaniu bior¹ udzia³ tylko cz³onkowie Rady
reprezentuj¹cy Pañstwa Cz³onkowskie uczestnicz¹ce we
wzmocnionej wspó³pracy.
Jednomyœlnoœæ jest osi¹gana wy³¹cznie g³osami przedstawicieli uczestnicz¹cych Pañstw Cz³onkowskich.
Wiêkszoœæ kwalifikowan¹ okreœla siê zgodnie z artyku³em
238 ustêp 3.
Artyku³ 331
1. Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie, które pragnie uczestniczyæ w ju¿ realizowanej wzmocnionej wspó³pracy w jednej
z dziedzin, o których mowa w artykule 329 ustêp 1, notyfikuje swój zamiar Radzie i Komisji.
Komisja potwierdza, w terminie czterech miesiêcy od otrzymania tej notyfikacji, uczestnictwo danego Pañstwa Cz³onkowskiego. Stwierdza ona, w stosownych przypadkach, ¿e
warunki uczestnictwa zosta³y spe³nione i przyjmuje niezbêdne œrodki przejœciowe dotycz¹ce stosowania aktów ju¿ przyjêtych w ramach wzmocnionej wspó³pracy.
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Je¿eli jednak Komisja uwa¿a, ¿e warunki uczestnictwa nie
zosta³y spe³nione, wskazuje œrodki, które nale¿y podj¹æ w celu spe³nienia tych warunków i okreœla termin ponownego
rozpatrzenia wniosku. Po up³ywie terminu, rozpatruje ona
ponownie wniosek zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w akapicie drugim. Je¿eli Komisja uwa¿a, ¿e warunki uczestnictwa nadal pozostaj¹ niespe³nione, zainteresowane Pañstwo
Cz³onkowskie mo¿e przekazaæ sprawê Radzie, która podejmuje decyzjê w sprawie wniosku. Rada stanowi zgodnie z artyku³em 330. Rada mo¿e równie¿ na wniosek Komisji przyj¹æ œrodki przejœciowe, o których mowa w akapicie drugim.
2. Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie, które pragnie uczestniczyæ
w realizowanej ju¿ wzmocnionej wspó³pracy w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, notyfikuje swój
zamiar Radzie, wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa oraz Komisji.
Rada potwierdza uczestnictwo danego Pañstwa Cz³onkowskiego po konsultacji z wysokim przedstawicielem Unii do
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa i po stwierdzeniu, w stosownych przypadkach, ¿e warunki uczestnictwa zosta³y spe³nione. Rada, na wniosek wysokiego przedstawiciela
Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa, mo¿e
tak¿e przyj¹æ niezbêdne œrodki przejœciowe dotycz¹ce stosowania aktów ju¿ przyjêtych w ramach wzmocnionej wspó³pracy. Je¿eli jednak Rada uwa¿a, ¿e warunki uczestnictwa nie zosta³y spe³nione, wskazuje œrodki, które nale¿y podj¹æ w celu
spe³nienia tych warunków i okreœla termin ponownego rozpatrzenia wniosku w sprawie uczestnictwa.
Do celów niniejszego ustêpu Rada stanowi jednomyœlnie,
zgodnie z artyku³em 330.
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Artyku³ 332
Wydatki wynikaj¹ce z realizacji wzmocnionej wspó³pracy, inne
ni¿ koszty administracyjne ponoszone przez instytucje, obci¹¿aj¹ uczestnicz¹ce we wspó³pracy Pañstwa Cz³onkowskie, chyba ¿e Rada, stanowi¹c jednomyœlnie g³osami wszystkich swoich cz³onków, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, zadecyduje inaczej.
Artyku³ 333
1. Je¿eli postanowienie Traktatów, które mo¿e byæ zastosowane w ramach wzmocnionej wspó³pracy przewiduje, ¿e
Rada stanowi jednomyœlnie, Rada, stanowi¹c jednomyœlnie
zgodnie z zasadami zawartymi w artykule 330, mo¿e podj¹æ
decyzjê o stanowieniu wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.
2. Je¿eli postanowienie Traktatów, które mo¿e byæ zastosowane w ramach wzmocnionej wspó³pracy przewiduje, ¿e
Rada przyjmuje akty zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, Rada, stanowi¹c jednomyœlnie zgodnie z zasadami zawartymi w artykule 330, mo¿e przyj¹æ decyzjê o stanowieniu zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹. Rada
stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
3. Ustêpów 1 i 2 nie stosuje siê do decyzji maj¹cych wp³yw
na kwestie wojskowe lub obronne.
Artyku³ 334
Rada i Komisja zapewniaj¹ spójnoœæ dzia³añ podejmowanych w ramach wzmocnionej wspó³pracy oraz ich zgodnoœæ
z politykami Unii, wspó³pracuj¹c w tym celu ze sob¹.
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Czêœæ siódma

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOÑCOWE
Artyku³ 281 (uchylony)

Artyku³ 335 (282)
W ka¿dym z Pañstw Cz³onkowskich Unia posiada zdolnoœæ prawn¹ i zdolnoœæ do czynnoœci prawnych o najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwa krajowe osobom prawnym; mo¿e ona
zw³aszcza nabywaæ lub zbywaæ mienie ruchome i nieruchome oraz
stawaæ przed s¹dem. W tym zakresie jest ona reprezentowana przez
Komisjê. Unia jest jednak reprezentowana przez ka¿d¹ z instytucji, z tytu³u ich autonomii administracyjnej, w sprawach
zwi¹zanych z funkcjonowaniem ka¿dej z nich.
Artyku³ 336 (283)
Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c w drodze rozporz¹dzeñ zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹ i po
konsultacji z innymi zainteresowanymi instytucjami, uchwalaj¹ a regulamin pracowniczy urzêdników Unii Europejskiej oraz
warunki zatrudnienia innych pracowników Unii.
Artyku³ 337 (284)
W celu wype³nienia zadañ, które s¹ jej powierzone, Komisja mo¿e
zbieraæ wszelkie informacje i dokonywaæ wszelkich niezbêdnych weryfikacji w granicach i na warunkach okreœlonych przez Radê stanowi¹c¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ zgodnie z postanowieniami Traktatów.
Artyku³ 338 (285)
1. Z zastrze¿eniem artyku³u 5 Protoko³u w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Parlament Europejski i Rada, stanowi¹c zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ prawodawcz¹, uchwala œrodki w celu tworzenia statystyk, je¿eli jest to konieczne do wykonywania dzia³añ Unii.
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2. Tworzenie statystyk odbywa siê w poszanowaniu bezstronnoœci, rzetelnoœci, obiektywizmu, niezale¿noœci naukowej, efektywnoœci pod wzglêdem kosztów oraz poufnoœci informacji statystycznych; nie powinno to poci¹gaæ za sob¹ nadmiernych obci¹¿eñ dla
podmiotów gospodarczych.
Artyku³ 286 (zast¹piony art. 16)

Artyku³ 339 (287)
Cz³onkowie instytucji Unii, cz³onkowie komitetów, jak równie¿
urzêdnicy i inni pracownicy Unii s¹ zobowi¹zani, równie¿ po zaprzestaniu pe³nienia swoich funkcji, nie ujawniaæ informacji objêtych ze wzglêdu na swój charakter tajemnic¹ zawodow¹; a zw³aszcza informacji dotycz¹cych przedsiêbiorstw i ich stosunków handlowych lub kosztów w³asnych.
Artyku³ 340 (288)
Odpowiedzialnoœæ umowna Unii podlega prawu w³aœciwemu dla
danej umowy.
W dziedzinie odpowiedzialnoœci pozaumownej Unia powinna naprawiæ, zgodnie z zasadami ogólnymi, wspólnymi dla praw Pañstw
Cz³onkowskich, szkody wyrz¹dzone przez jej instytucje lub jej pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.
Na zasadzie odstêpstwa od akapitu drugiego, Europejski
Bank Centralny jest zobowi¹zany do naprawienia, zgodnie
z ogólnymi zasadami wspólnymi dla praw Pañstw Cz³onkowskich, szkód wyrz¹dzonych przez Bank lub jego pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.
Odpowiedzialnoœæ osobist¹ pracowników wobec Unii okreœlaj¹
przepisy ich regulaminu pracowniczego lub maj¹cych zastosowanie
warunków zatrudnienia.
Artyku³ 341 (289)
Siedzibê instytucji Unii okreœla wspólne porozumienie rz¹dów
Pañstw Cz³onkowskich.
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Artyku³ 342 (290)
System jêzykowy instytucji Unii okreœla Rada stanowi¹c jednomyœlnie w drodze rozporz¹dzeñ, bez uszczerbku dla postanowieñ Statutu Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.
Artyku³ 343 (291)
Unia korzysta na terytorium Pañstw Cz³onkowskich z przywilejów i immunitetów koniecznych do wykonywania jej zadañ, na warunkach okreœlonych w Protokole z 8 kwietnia 1965 roku w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej. Jest tak równie¿ w przypadku Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Artyku³ 344 (292)
Pañstwa Cz³onkowskie zobowi¹zuj¹ siê nie poddawaæ sporów dotycz¹cych wyk³adni lub stosowania Traktatów procedurze rozstrzygania innej ni¿ w nich przewidziana.
Artyku³ 293 (uchylony)
Artyku³ 294 (otrzyma³ oznaczenie 55)

Artyku³ 345 (295)
Traktaty nie przes¹dzaj¹ w niczym zasad prawa w³asnoœci w Pañstwach Cz³onkowskich.
Artyku³ 346 (296)
1. Postanowienia Traktatów nie stanowi¹ przeszkody w stosowaniu nastêpuj¹cych regu³:
a) ¿adne Pañstwo Cz³onkowskie nie ma obowi¹zku udzielania
informacji, których ujawnienie uznaje za sprzeczne z podstawowymi interesami jego bezpieczeñstwa;
b) ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie mo¿e podejmowaæ œrodki, jakie
uwa¿a za konieczne w celu ochrony podstawowych interesów
jego bezpieczeñstwa, a które odnosz¹ siê do produkcji lub handlu broni¹, amunicj¹ lub materia³ami wojennymi; œrodki takie
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nie mog¹ negatywnie wp³ywaæ na warunki konkurencji na rynku wewnêtrznym w odniesieniu do produktów, które nie s¹
przeznaczone wy³¹cznie do celów wojskowych.
2. Rada, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek Komisji, mo¿e wprowadzaæ zmiany do sporz¹dzonej przez siebie 15 kwietnia 1958 roku
listy produktów, do których maj¹ zastosowanie postanowienia ustêpu 1 lit. b).
Artyku³ 347 (297)
Pañstwa Cz³onkowskie konsultuj¹ siê ze sob¹ w celu wspólnego podjêcia dzia³añ niezbêdnych, aby œrodki do podjêcia których Pañstwo
Cz³onkowskie mo¿e byæ sk³onione w przypadku powa¿nych zaburzeñ
wewnêtrznych zagra¿aj¹cych porz¹dkowi publicznemu, w przypadku
wojny, powa¿nego napiêcia miêdzynarodowego stanowi¹cego groŸbê
wojny lub w celu wype³nienia zobowi¹zañ przyjêtych przez nie w celu
utrzymania pokoju i bezpieczeñstwa miêdzynarodowego nie mia³y
wp³ywu na funkcjonowanie rynku wewnêtrznego.
Artyku³ 348 (298)
Je¿eli œrodki podjête w przypadkach przewidzianych w artyku³ach
346 i 347 powoduj¹ zak³ócenie warunków konkurencji na rynku
wewnêtrznym, Komisja bada z zainteresowanym Pañstwem sposoby dostosowania tych œrodków do zasad ustanowionych w Traktatach.
Na zasadzie odstêpstwa od procedury przewidzianej w artyku³ach
258 i 259, Komisja lub ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie mog¹ wnieœæ
bezpoœrednio do Trybuna³u Sprawiedliwoœci skargê, je¿eli uznaj¹,
¿e inne Pañstwo Cz³onkowskie nadu¿ywa uprawnieñ przewidzianych w artyku³ach 346 i 347. Trybuna³ Sprawiedliwoœci orzeka z wy³¹czeniem jawnoœci.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

Artyku³ 349* (299)
Art. 299 ust. 2 akapit pierwszy oraz ust. 3–6 otrzyma³y oznaczenie art. 355.

Bior¹c pod uwagê strukturaln¹ sytuacjê gospodarcz¹ i spo³eczn¹
Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Reunionu, SaintBarthélemy, Saint-Martin, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich,
pogorszon¹ ich oddaleniem, charakterem wyspiarskim, niewielkimi
rozmiarami, trudn¹ topografi¹ i klimatem, ich zale¿noœci¹ gospodarcz¹
od niewielkiej liczby produktów, podczas gdy trwa³oœæ i ³¹czne wystêpowanie tych czynników powa¿nie szkodz¹ ich rozwojowi, Rada, na
wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmuje specyficzne œrodki zmierzaj¹ce w szczególnoœci do okreœlenia
warunków stosowania Traktatów do tych regionów, w tym wspólnych polityk. W przypadku gdy wspomniane specyficzne œrodki
przyjmowane s¹ przez Radê zgodnie ze specjaln¹ procedur¹
prawodawcz¹, stanowi ona równie¿ na wniosek Komisji i po
konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Œrodki, o których mowa w akapicie pierwszym, dotycz¹
w szczególnoœci polityk celnych i handlowych, polityki fiskalnej,
stref wolnoc³owych, polityk w dziedzinach rolnictwa i rybo³ówstwa,
warunków zaopatrzenia w surowce i dobra konsumpcyjne pierwszej potrzeby, pomocy pañstwowej i warunków dostêpu do funduszy strukturalnych oraz programów horyzontalnych Unii.
Rada przyjmuje œrodki okreœlone w pierwszym akapicie, bior¹c pod
uwagê szczególne cechy charakterystyczne i ograniczenia regionów peryferyjnych, bez podwa¿ania integralnoœci i spójnoœci porz¹dku prawnego Unii, w tym rynku wewnêtrznego i wspólnych polityk.
Artyku³ 300 (zast¹piony art. 218)
Artyku³ 301 (zast¹piony art. 215)
Artyku³y 302—304 (zast¹pione art. 220)
Artyku³ 305 (uchylony)
*

Traktat z Lizbony zmieni¹jc art.299 (po przenumerowaniu 349) w art. 2 pkt 287 lit. d)
odsy³a do akapitu 4, lecz po wprowadzeniu zmiany lit. a) pozosta³y tylko 3 akapity
— przyp. red.
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Artyku³ 350 (306)
Postanowienia Traktatów nie wykluczaj¹ istnienia lub powstania
zwi¹zków regionalnych miêdzy Belgi¹ i Luksemburgiem, jak równie¿ miêdzy Belgi¹, Luksemburgiem i Niderlandami, w zakresie,
w jakim cele tych zwi¹zków regionalnych nie s¹ osi¹gniête w wyniku zastosowania Traktatów.
Artyku³ 351 (307)
Postanowienia Traktatów nie naruszaj¹ praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z umów zawartych przed 1 stycznia 1958 roku lub, wobec Pañstw przystêpuj¹cych, przed dat¹ ich przyst¹pienia, miêdzy
jednym lub wiêksz¹ liczb¹ Pañstw Cz³onkowskich z jednej strony
a jednym lub wiêksz¹ liczb¹ pañstw trzecich z drugiej strony.
W zakresie, w jakim umowy te nie s¹ zgodne z Traktatami, dane
Pañstwo lub Pañstwa Cz³onkowskie zastosuj¹ wszelkie w³aœciwe
œrodki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodnoœci. W razie potrzeby Pañstwa Cz³onkowskie udzielaj¹ sobie wzajemnie pomocy dla osi¹gniêcia tego celu i w odpowiednim przypadku przyjmuj¹ wspóln¹ postawê.
Przy stosowaniu umów, o których mowa w pierwszym akapicie,
Pañstwa Cz³onkowskie uwzglêdniaj¹ fakt, ¿e korzyœci uzgodnione
w Traktatach przez ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie wi¹¿¹ siê integralnie z ustanowieniem Unii i z tego tytu³u s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z utworzeniem wspólnych instytucji, powierzeniem im kompetencji i przyznaniem takich samych korzyœci przez wszystkie pozosta³e Pañstwa Cz³onkowskie.
Artyku³ 352 (308)
1. Je¿eli dzia³anie Unii oka¿e siê niezbêdne do osi¹gniêcia,
w ramach polityk okreœlonych w Traktatach, jednego z celów, o których mowa w Traktatach, a Traktat nie przewidzia³
uprawnieñ do dzia³ania wymaganego w tym celu, Rada, sta-
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nowi¹c jednomyœlnie na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, przyjmuje stosowne przepisy. Je¿eli przepisy te s¹ przyjmowane przez Radê zgodnie ze
specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹, stanowi ona równie¿ jednomyœlnie na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
2. W ramach procedury kontroli stosowania zasady pomocniczoœci okreœlonej w artykule 5 ustêp 3 Traktatu o Unii Europejskiej Komisja zwraca uwagê parlamentów narodowych
na wnioski, których podstaw¹ jest niniejszy artyku³.
3. Œrodki, których podstaw¹ jest niniejszy artyku³, nie mog¹
prowadziæ do harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Pañstw Cz³onkowskich, je¿eli Traktaty wykluczaj¹
tak¹ harmonizacjê.
4. Niniejszy artyku³ nie mo¿e s³u¿yæ jako podstawa do osi¹gania celów zwi¹zanych ze wspóln¹ polityk¹ zagraniczn¹
i bezpieczeñstwa, a wszelkie akty przyjête zgodnie z niniejszym artyku³em przestrzegaj¹ granic okreœlonych w artykule 40 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej.
Artyku³ 353
Artyku³u 48 ustêp 7 Traktatu o Unii Europejskiej nie stosuje siê do nastêpuj¹cych artyku³ów:
— artyku³u 311 akapit trzeci i czwarty,
— artyku³u 312 ustêp 2 akapit pierwszy,
— artyku³u 352, oraz
— artyku³u 354.
Artyku³ 354 (309)
Do celów artyku³u 7 Traktatu o Unii Europejskiej dotycz¹cego zawieszenia niektórych praw wynikaj¹cych z cz³onkostwa
w Unii, cz³onek Rady Europejskiej lub Rady reprezentuj¹cy
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dane Pañstwo Cz³onkowskie nie bierze udzia³u w g³osowaniu,
a dane Pañstwo Cz³onkowskie nie jest uwzglêdniane przy obliczaniu jednej trzeciej lub czterech pi¹tych Pañstw Cz³onkowskich przewidzianych w ustêpach 1 i 2 wspomnianego artyku³u. Wstrzymanie siê od g³osu cz³onków obecnych lub reprezentowanych nie stanowi przeszkody w przyjêciu decyzji, o których mowa w ustêpie 2 wspomnianego artyku³u.
Do celów przyjêcia decyzji, o których mowa w artykule 7
ustêp 3 i 4 Traktatu o Unii Europejskiej, wiêkszoœæ kwalifikowan¹ okreœla siê zgodnie z artyku³em 238 ustêp 3 litera b)
niniejszego Traktatu.
Je¿eli w wyniku podjêcia decyzji o zawieszeniu prawa do g³osowania zgodnie z artyku³em 7 ustêp 3 Traktatu o Unii Europejskiej Rada stanowi wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ na podstawie jednego z postanowieñ Traktatów, wiêkszoœæ kwalifikowan¹ okreœla siê zgodnie z artyku³em 238 ustêp 3 litera b) niniejszego Traktatu, lub je¿eli Rada stanowi na wniosek Komisji lub wysokiego
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa — zgodnie z artyku³em 238 ustêp 3 litera a).
Do celów artyku³u 7 Traktatu o Unii Europejskiej Parlament Europejski stanowi wiêkszoœci¹ dwóch trzecich oddanych g³osów, reprezentuj¹cych wiêkszoœæ wchodz¹cych w jego sk³ad cz³onków.
Artyku³ 310 (otrzyma³ oznaczenie art. 217)
Artyku³ 311 (uchylony)
Artyku³ 355 (art. 299 ust. 2 akapit pierwszy oraz ust. 3–6)

Poza postanowieniami artyku³u 52 Traktatu o Unii Europejskiej dotycz¹cymi terytorialnego zakresu stosowania
Traktatów stosuje siê nastêpuj¹ce postanowienia:
1. Postanowienia Traktatów stosuj¹ siê do Gwadelupy, Gujany
Francuskiej, Martyniki, Reunionu, Saint-Barthélemy, Saint-
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Martin, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich, zgodnie z artyku³em 349.
2. Szczególne zasady stowarzyszania okreœlone w czêœci czwartej
stosuj¹ siê do krajów i terytoriów zamorskich, których lista zawarta
jest w za³¹czniku II.
Traktaty nie maj¹ zastosowania do krajów i terytoriów zamorskich utrzymuj¹cych szczególne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej, które nie s¹ umieszczone na wymienionej liœcie.
3. Postanowienia Traktatów stosuj¹ siê do terytoriów europejskich, za których stosunki zewnêtrzne odpowiedzialne jest Pañstwo
Cz³onkowskie.
4. Postanowienia Traktatów stosuj¹ siê do Wysp Alandzkich, zgodnie z postanowieniami Protoko³u nr 2 do Aktu dotycz¹cego warunków przyst¹pienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji.
5. Na zasadzie odstêpstwa od artyku³u 52 Traktatu o Unii
Europejskiej i ustêpów 1–4 niniejszego artyku³u:
a) Traktaty nie maj¹ zastosowania do Wysp Owczych;
b) Traktaty nie maj¹ zastosowania do stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej
na Cyprze;
c) Traktaty stosuje siê do wysp Kana³u La Manche i Wyspy Man
tylko w zakresie niezbêdnym do zapewnienia stosowania ustaleñ dotycz¹cych tych wysp, zawartych w traktacie dotycz¹cym
przyst¹pienia nowych Pañstw Cz³onkowskich do Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej podpisanym 22 stycznia 1972 roku.
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6. Rada Europejska mo¿e, z inicjatywy zainteresowanego Pañstwa Cz³onkowskiego, przyj¹æ decyzjê zmieniaj¹c¹ wobec Unii
status duñskiego, francuskiego lub niderlandzkiego kraju lub
terytorium, o którym mowa w ustêpach 1 i 2. Rada Europejska
stanowi jednomyœlnie po konsultacji z Komisj¹.
Artyku³ 356 (312)
Niniejszy Traktat zawiera siê na czas nieograniczony.
Artyku³ 357 (313)
Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiaj¹ce
siê Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostan¹ z³o¿one do depozytu Rz¹dowi Republiki W³oskiej.
Niniejszy Traktat wchodzi w ¿ycie pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po z³o¿eniu do depozytu dokumentu ratyfikacyjnego
przez Pañstwo-Sygnatariusza, które jako ostatnie spe³ni tê formalnoœæ. Je¿eli jednak z³o¿enie to ma miejsce w okresie krótszym ni¿
15 dni przed rozpoczêciem nastêpnego miesi¹ca, wejœcie w ¿ycie
Traktatu jest od³o¿one do pierwszego dnia drugiego miesi¹ca po dacie
z³o¿enia do depozytu.
Artyku³ 358
Postanowienia artyku³u 55 Traktatu o Unii Europejskiej stosuje siê do niniejszego Traktatu.
Artyku³ 314 (uchylony)

(podpisy pominiêto)
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Traktat

USTANAWIAJ¥CY EUROPEJSK¥ WSPÓLNOTÊ
ENERGII ATOMOWEJ
JEGO KRÓLEWSKA MOŒÆ KRÓL BELGÓW, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI W£OSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA WYSOKOŒÆ WIELKA KSIÊ¯NA LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA
MOŒÆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,
UZNAJ¥C, ¿e energia atomowa stanowi zasadnicze Ÿród³o rozwoju i o¿ywienia
przemys³u, które umo¿liwi rozprzestrzenienie idei pokoju,
PRZEKONANI, ¿e jedynie wspólny wysi³ek podjêty natychmiastowo mo¿e zaowocowaæ osi¹gniêciami proporcjonalnymi do twórczego potencja³u ich krajów,
ZDECYDOWANI stworzyæ warunki niezbêdne do rozwoju silnego przemys³u
j¹drowego zapewniaj¹cego szeroki dostêp do zasobów energetycznych, prowadz¹cego
do modernizacji procesów technicznych i zapewniaj¹cego, dziêki wielu innym zastosowaniom, dobrobyt ich narodów,
PRAGN¥C stworzyæ warunki bezpieczeñstwa niezbêdne do eliminacji zagro¿eñ
dla ¿ycia i zdrowia ludnoœci,
PRAGN¥C w³¹czyæ inne kraje w swoje prace i wspó³pracowaæ z organizacjami
miêdzynarodowymi zaanga¿owanymi w pokojowe wykorzystanie energii atomowej,
POSTANOWILI ustanowiæ Europejsk¹ Wspólnotê Energii Atomowej (EURATOM) i w tym celu powo³ali jako swych pe³nomocników:
(tu nastêpuj¹ podpisy pe³nomocników)
KTÓRZY, po wymianie swych pe³nomocnictw uznanych za nale¿yte i sporz¹dzone we w³aœciwej formie, uzgodnili co nastêpuje:
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Tytu³ I
ZADANIA WSPÓLNOTY
Artyku³ 1
Niniejszym Traktatem WYSOKIE UMAWIAJ¥CE SIÊ STRONY ustanawiaj¹ miêdzy sob¹ Europejsk¹ Wspólnotê Energii Atomowej (EURATOM).
Zadaniem Wspólnoty jest przyczynianie siê do podwy¿szania poziomu ¿ycia w Pañstwach Cz³onkowskich i rozwijania stosunków
z innymi pañstwami poprzez ustanowienie warunków niezbêdnych
do stworzenia i szybkiego rozwoju przemys³u j¹drowego.
Artyku³ 2
Aby wykonaæ to zadanie, Wspólnota, na warunkach przewidzianych w niniejszym Traktacie:
a) wspiera badania naukowe i zapewnia rozpowszechnianie wiedzy technicznej ;
b) tworzy jednolite normy bezpieczeñstwa maj¹ce chroniæ zdrowie pracowników i ludnoœci oraz zapewnia ich stosowanie;
c) u³atwia inwestycje i zapewnia, w szczególnoœci stymuluj¹c
dzia³ania ze strony przedsiêbiorstw, tworzenie podstawowych
instalacji niezbêdnych do rozwoju energetyki j¹drowej we
Wspólnocie;
d) gwarantuje wszystkim u¿ytkownikom Wspólnoty regularne
i sprawiedliwe dostawy rud i paliw j¹drowych;
e) zapewnia, poprzez odpowiedni nadzór, niestosowanie materia³ów j¹drowych do celów innych ni¿ planowane;
f) wykonuje przyznane jej prawo w³asnoœci specjalnych materia³ów rozszczepialnych;
g) zapewnia powszechn¹ mo¿liwoœæ zbytu i dostêp do najlepszych rozwi¹zañ technicznych poprzez tworzenie wspólnego
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rynku specjalistycznych materia³ów i sprzêtu, swobodny przep³yw kapita³u do celów inwestycji w sferze energetyki j¹drowej oraz swobodê zatrudnienia specjalistów we Wspólnocie;
h) nawi¹zuje z innymi pañstwami i organizacjami miêdzynarodowymi stosunki umo¿liwiaj¹ce postêp w pokojowym wykorzystaniu energii j¹drowej.
Artyku³ 3 (uchylony)

Tytu³ II
POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE WSPIERANIA POSTÊPU
W ENERGETYCE J¥DROWEJ
Rozdzia³ I
Rozwój badañ

Artyku³ 4
1. Komisja jest odpowiedzialna za wspieranie i u³atwianie badañ
j¹drowych w Pañstwach Cz³onkowskich oraz za uzupe³nianie ich
poprzez realizacjê programu badawczo-szkoleniowego w ramach
Wspólnoty.
2. W tym celu, Komisja podejmuje dzia³ania w dziedzinach wymienionych w za³¹czniku I do niniejszego Traktatu.
Lista ta mo¿e zostaæ zmieniona przez Radê, stanowi¹c¹ wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ na wniosek Komisji. Komisja zasiêga opinii Komitetu Naukowo-Technicznego przewidzianego w artykule 134.
Artyku³ 5
W celu koordynacji i uzupe³niania badañ prowadzonych w Pañstwach Cz³onkowskich, Komisja, kieruj¹c wniosek do okreœlonego
adresata, przekazywany tak¿e danemu rz¹dowi, lub wystêpuj¹c z
wnioskiem publicznym, zwraca siê do Pañstw Cz³onkowskich, osób
lub przedsiêbiorstw z proœb¹ o informacje na temat programów dotycz¹cych badañ wskazanych we wniosku.
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Komisja mo¿e wydaæ uzasadnion¹ opiniê na temat ka¿dego z programów, o których zosta³a poinformowana po umo¿liwieniu zainteresowanym stronom wypowiedzenia siê. Komisja jest obowi¹zana wydaæ tak¹ opiniê je¿eli zwróci siê o to Pañstwo, osoba lub przedsiêbiorstwo informuj¹ce o programie.
Komisja za pomoc¹ tych opinii zapobiega zbêdnemu powielaniu
prac i kieruje badania ku sektorom niedostatecznie rozpoznanym.
Komisja nie mo¿e publikowaæ tych programów bez zgody informuj¹cego Pañstwa, osoby lub przedsiêbiorstwa.
Komisja regularnie publikuje listê sektorów badañ j¹drowych, które
uznaje za niedostatecznie rozpoznane.
Komisja mo¿e kontaktowaæ ze sob¹ przedstawicieli publicznych
i prywatnych oœrodków badawczych oraz innych specjalistów zaanga¿owanych w badania w takich samych lub podobnych sektorach,
w celu prowadzenia wzajemnych konsultacji i wymiany informacji.
Artyku³ 6
Aby zachêciæ do realizacji przedstawionych jej programów badawczych, Komisja mo¿e:
a) zapewniaæ pomoc finansow¹ na podstawie umów badawczych,
jednak bez mo¿liwoœci dotowania;
b) dostarczaæ na cele tych programów, nieodp³atnie lub za wynagrodzeniem, wszelkie dostêpne jej materia³y wyjœciowe lub
specjalne materia³y rozszczepialne;
c) udostêpniaæ instalacje, sprzêt lub specjalistyczn¹ pomoc Pañstwom Cz³onkowskim, osobom lub przedsiêbiorstwom nieodp³atnie lub za wynagrodzeniem;
d) zachêcaæ do wspólnego finansowania przez zainteresowane
Pañstwa Cz³onkowskie, osoby lub przedsiêbiorstwa.
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Artyku³ 7
Rada, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek Komisji, która zasiêga
opinii Komitetu Naukowo-Technicznego, uchwala programy badawczo-szkoleniowe.
Programy te opracowuje siê na okres nie d³u¿szy ni¿ piêæ lat.
Fundusze niezbêdne do realizacji tych programów s¹ przewidziane co roku w bud¿ecie badawczo-inwestycyjnym Wspólnoty.
Komisja zapewnia realizacjê programów i przedk³ada Radzie roczne
sprawozdanie w tej kwestii.
Komisja powiadamia Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny o ogólnym zarysie programów badawczo-szkoleniowych Wspólnoty.
Artyku³ 8
1. Po konsultacji z Komitetem Naukowo-Technicznym, Komisja
tworzy Wspólny Oœrodek Badañ J¹drowych.
Oœrodek ten zapewnia realizacjê programów badawczych i inne
zadania zlecone przez Komisjê.
Oœrodek zapewnia równie¿ opracowanie jednolitej terminologii
i znormalizowanego systemu pomiarowego w atomistyce.
Oœrodek organizuje centralne biuro ds. pomiarów j¹drowych.
2. Oœrodek mo¿e prowadziæ swoj¹ dzia³alnoœæ w oddzielnych zak³adach z przyczyn geograficznych lub funkcjonalnych.
Artyku³ 9
1. Po uzyskaniu opinii Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego Komisja mo¿e utworzyæ, w ramach Wspólnego Oœrodka Badañ J¹drowych, jednostki szkolenia specjalistów, zw³aszcza w dziedzinie pozyskiwania minera³ów, wytwarzania materia³ów j¹drowych wysokiej czystoœci, przetwarzania paliwa napromienionego, in¿ynierii atomowej, zdrowia i bezpieczeñstwa oraz produkcji i u¿ytkowania izotopów promieniotwórczych.
Szczegó³y szkoleñ ustala Komisja.
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2. Utworzona zostanie jednostka o statusie wy¿szej uczelni, której
sposób funkcjonowania okreœla Rada, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, na wniosek Komisji.
Artyku³ 10
Komisja mo¿e powierzyæ, w drodze umowy, realizacjê okreœlonych czêœci programu badawczego Wspólnoty Pañstwom Cz³onkowskim, osobom, przedsiêbiorstwom, a tak¿e pañstwom trzecim,
organizacjom miêdzynarodowym lub obywatelom pañstw trzecich.
Artyku³ 11
Komisja publikuje programy badawcze wymienione w artyku³ach 7, 8 i 10 oraz regularne sprawozdania na temat postêpów w ich
realizacji.
Rozdzia³ II
Rozpowszechnianie informacji

Sekcja I
Informacje pozostaj¹ce w gestii Wspólnoty

Artyku³ 12
Pañstwa Cz³onkowskie, osoby i przedsiêbiorstwa maj¹ prawo
otrzymywaæ, na wniosek z³o¿ony Komisji, niewy³¹czne licencje z
patentów, tymczasowo chronionych praw patentowych, wzorów
u¿ytkowych lub wniosków patentowych bêd¹cych w³asnoœci¹ Wspólnoty, o ile s¹ w stanie efektywnie u¿ytkowaæ objête nimi wynalazki.
Na takich samych warunkach Komisja udziela sublicencji z patentów, tymczasowo chronionych praw patentowych, wzorów u¿ytkowych lub wniosków patentowych, o ile Wspólnota jest posiadaczem uprawniaj¹cych do tego licencji umownych.
Komisja udziela tych licencji lub sublicencji na warunkach uzgodnionych z licencjobiorc¹ i przekazuje wszystkie informacje niezbêdne
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do ich u¿ytkowania. Warunki te dotycz¹ w szczególnoœci odpowiedniego wynagrodzenia i, w odpowiednim przypadku, prawa licencjobiorcy do udzielania sublicencjistronom trzecim oraz obowi¹zku objêcia informacji tajemnic¹ handlow¹.
Je¿eli umowa nie zawiera warunków wymienionych w akapicie
trzecim, licencjobiorca mo¿e przekazaæ sprawê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej w celu ustalenia odpowiednich
warunków.
Artyku³ 13
Komisja przekazuje Pañstwom Cz³onkowskim, osobom i przedsiêbiorstwom informacje uzyskane przez Wspólnotê nie objête postanowieniami artyku³u 12, o ile pochodz¹ one z jej w³asnego programu badawczego lub zosta³y udostêpnione Komisji z prawem do
swobodnego dysponowania.
Komisja mo¿e jednak uzale¿niæ ujawnienie tych informacji od zachowania poufnoœci i nieprzekazywania ich stronom trzecim.
Komisja nie mo¿e ujawniaæ informacji objêtych ograniczeniami co
do u¿ytkowania lub rozpowszechniania — na przyk³ad. oznaczonych
jako tajne — o ile nie zapewni przestrzegania tych ograniczeñ.
Sekcja II
Inne informacje

a) Rozpowszechnianie na podstawie ugody
Artyku³ 14
Komisja dok³ada starañ, na podstawie ugody, aby zapewniæ zarówno
przekazywanie informacji u¿ytecznych dla Wspólnoty w realizacji
jej celów, jak i udzielanie licencji z patentów, tymczasowo chronionych praw patentowych, wzorów u¿ytkowych lub wniosków patentowych obejmuj¹cych te informacje.
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Artyku³ 15
Komisja ustanawia procedurê, w ramach której Pañstwa Cz³onkowskie, osoby lub przedsiêbiorstwa mog¹ wykorzystywaæ j¹ jako
poœrednika do wymiany tymczasowych lub ostatecznych wyników
ich badañ, o ile wyniki te nie zosta³y uzyskane przez Wspólnotê na
podstawie umów badawczych zawartych przez Komisjê.
Procedura ta musi zapewniaæ poufny charakter wymiany. Jednak¿e,
Komisja mo¿e przekazywaæ udostêpnione wyniki Wspólnemu Oœrodkowi Badañ J¹drowych do celów dokumentacyjnych, bez prawa u¿ytkowania w sposób nie zatwierdzony przez stronê udostêpniaj¹c¹.
b) Informacje przekazywane Komisji z urzêdu
Artyku³ 16
1. Niezw³ocznie po wp³yniêciu wniosku o patent lub wzór u¿ytkowy z zakresu œciœle j¹drowego w Pañstwie Cz³onkowskim, Pañstwo to zwraca siê z proœb¹ do wnioskodawcy o zgodê na bezzw³oczne przekazanie treœci wniosku Komisji.
W przypadku zgody wnioskodawcy, treœæ wniosku zostaje przekazana w ci¹gu trzech miesiêcy od daty jego wp³yniêcia. W przypadku
braku zgody wnioskodawcy, Pañstwo Cz³onkowskie zawiadamia Komisjê w tym samym terminie o wp³yniêciu wniosku.
Komisja mo¿e zwróciæ siê z proœb¹ do Pañstwa Cz³onkowskiego
o ujawnienie treœci wniosku, o którym zosta³a powiadomiona.
Komisja zwraca siê z tak¹ proœb¹ w ci¹gu dwóch miesiêcy od daty
otrzymania powiadomienia. Przed³u¿enie tego terminu powoduje odpowiednie przed³u¿enie terminu okreœlonego w szóstym akapicie.
Po otrzymaniu proœby Komisji, Pañstwo Cz³onkowskie ponownie zwraca siê do wnioskodawcy z proœb¹ o zgodê na przekazanie
treœci wniosku. W przypadku zgody wnioskodawcy, wniosek przekazuje siê bezzw³ocznie.
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W przypadku braku zgody wnioskodawcy, Pañstwo Cz³onkowskie jest mimo to obowi¹zane ujawniæ Komisji treœæ wniosku w ci¹gu 18 miesiêcy od daty jego wp³yniêcia.
2. Pañstwa Cz³onkowskie informuj¹ Komisjê w ci¹gu 18 miesiêcy
od daty jego wp³yniêcia o ka¿dym nieopublikowanym jeszcze wniosku o patent lub wzór u¿ytkowy, który, pomimo i¿ nie le¿y w zakresie œciœle j¹drowym, to jednak, zdaniem tych Pañstw, mo¿e byæ bezpoœrednio zwi¹zany z rozwojem energetyki j¹drowej we Wspólnocie i mieæ dla niego zasadnicze znaczenie.
Treœæ wniosku przekazuje siê Komisji na jej proœbê w terminie
dwóch miesiêcy.
3. Aby umo¿liwiæ niezw³oczn¹ publikacjê, Pañstwa Cz³onkowskie redukuj¹ do minimum okres rozpatrywania wniosków o przyznanie patentu lub wzoru u¿ytkowego zwi¹zanego z zagadnieniami
wymienionymi w ustêpach 1 i 2, których dotyczy³a proœba Komisji.
4. Komisja traktuje powy¿sze informacje jako poufne. Mog¹ one byæ
przekazywane wy³¹cznie do celów dokumentacyjnych. Niemniej jednak, Komisja mo¿e wykorzystywaæ wynalazki, o których zosta³a poinformowana, za zgod¹ wnioskodawcy lub zgodnie z artyku³ami 17–23.
5. Postanowienia niniejszego artyku³u nie maj¹ zastosowania je¿eli umowa zawarta z pañstwem trzecim lub organizacj¹ miêdzynarodow¹ wyklucza przekazywanie informacji.
c) Przyznanie licencji w drodze arbitra¿u lub z urzêdu
Artyku³ 17
1. W przypadku braku ugody, niewy³¹czne licencje mog¹ zostaæ
udzielone w drodze arbitra¿u lub z urzêdu, na warunkach przewidzianych w artyku³ach 18–23:
a) na rzecz Wspólnoty lub wspólnych przedsiêbiorstw, którym
to prawo zosta³o przyznane na mocy artyku³u 48 w odniesie-
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niu do patentów, tymczasowo chronionych praw patentowych
lub wzorów u¿ytkowych chroni¹cych wynalazki bezpoœrednio dotycz¹ce badañ j¹drowych, je¿eli udzielenie tych licencji
jest konieczne do kontynuacji ich w³asnych badañ lub niezbêdne do funkcjonowania ich instalacji.
Na wniosek Komisji, licencje te przewiduj¹ prawo do upowa¿niania stron trzecich do wykorzystywania wynalazku, je¿eli strony te
wykonuj¹ prace lub zlecenia na rachunek Wspólnoty lub wspólnych
przedsiêbiorstw;
b) na rzecz osób lub przedsiêbiorstw wystêpuj¹cych do Komisji
o licencje z patentów, tymczasowo chronionych praw patentowych lub wzorów u¿ytkowych chroni¹cych wynalazki bezpoœrednio dotycz¹ce i zasadnicze dla rozwoju energetyki j¹drowej we Wspólnocie, o ile spe³nione s¹ wszystkie z nastêpuj¹cych warunków:
i) co najmniej cztery lata up³ynê³y od daty z³o¿enia wniosku
o udzielenie patentu, za wyj¹tkiem wynalazków z zakresu
œciœle j¹drowego;
ii) wymogi warunkuj¹ce rozwój energetyki j¹drowej, zdefiniowany przez Komisjê, nie s¹ spe³niane w odniesieniu do
danego wynalazku na terenie Pañstwa Cz³onkowskiego, na
którym podlega on ochronie;
iii) w³aœciciel nie spe³ni³ tych wymogów osobiœcie ani poprzez swoich licencjobiorców pomimo wezwania;
iv) osoby lub przedsiêbiorstwa wnioskuj¹ce o licencje s¹
w stanie efektywnie spe³niæ te wymogi poprzez wdro¿enie
wynalazku.
Aby spe³niæ te wymogi, Pañstwa Cz³onkowskie nie mog¹ podejmowaæ œrodków przymusu przewidzianych w ich krajowych przepisach, które ograniczy³yby zakres ochrony wynalazku, chyba ¿e Komisja wyst¹pi o to z uprzednim wnioskiem.
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2. Niewy³¹czna licencja nie mo¿e zostaæ udzielona na warunkach
przewidzianych w ustêpie 1, je¿eli w³aœciciel udowodni zaistnienie
uzasadnionych przyczyn, w szczególnoœci fakt nieprzyznania mu
odpowiedniego terminu.
3. Licencja udzielona na podstawie ustêpu 1 uprawnia do pe³nego
odszkodowania, którego wysokoœæ uzgadnia w³aœciciel patentu, tymczasowo chronionego prawa patentowego lub wzoru u¿ytkowego
wraz z licencjobiorc¹.
4. Postanowienia niniejszego artyku³u nie naruszaj¹ postanowieñ
Konwencji Paryskiej o Ochronie W³asnoœci Przemys³owej.
Artyku³ 18
Dla celów przewidzianych w niniejszej sekcji powo³uje siê Komitet
Arbitra¿owy. Cz³onków komitetu mianuje oraz jego regulamin uchwala
Rada na wniosek Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.
Strony mog¹ wnieœæ odwo³anie ze skutkiem zawieszaj¹cym od decyzji Komitetu Arbitra¿owego do Trybuna³u Sprawiedliwoœci
Unii Europejskiej w ci¹gu miesi¹ca od daty jej dorêczenia. Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej kontroluje jedynie
formaln¹ wa¿noœæ decyzji i wyk³adniê postanowieñ niniejszego Traktatu przez Komitet Arbitra¿owy.
Ostateczne decyzje Komitetu Arbitra¿owego s¹ dla zainteresowanych stron prawomocne. Podlegaj¹ one wykonaniu zgodnie z artyku³em 164.
Artyku³ 19
Je¿eli w przypadku braku ugody Komisja podejmie decyzjê o przyznaniu licencji w jednym z przypadków wymienionych w artykule 17, zawiadamia o tym w³aœciciela patentu, tymczasowo chronionego prawa patentowego, wzoru u¿ytkowego lub wniosku o patent,
podaj¹c w zawiadomieniu nazwê wnioskodawcy i zakres licencji.
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Artyku³ 20
W ci¹gu miesi¹ca od daty otrzymania zawiadomienia o którym
mowa w artykule 19, w³aœciciel mo¿e zaproponowaæ Komisji i, w odpowiednim przypadku, wnioskodawcy zawarcie szczególnego porozumienia i przekazanie sprawy Komitetowi Arbitra¿owemu.
Je¿eli Komisja lub wnioskodawca odmówi zawarcia porozumienia,
Komisja nie mo¿e zwracaæ siê do Pañstwa Cz³onkowskiego ani jego w³aœciwych w³adz o udzielenie licencji lub spowodowanie jej udzielenia.
Je¿eli Komitet Arbitra¿owy po otrzymaniu sprawy na mocy szczególnego porozumienia uzna, ¿e wniosek Komisji jest zgodny z postanowieniami artyku³u 17, wydaje uzasadnion¹ decyzjê, zawieraj¹c¹ licencjê na rzecz wnioskodawcy oraz okreœlaj¹c¹ warunki licencji
i zwi¹zane z ni¹ wynagrodzenie, w zakresie, w którym strony nie
uzyska³y porozumienia w tych kwestiach.
Artyku³ 21
W przypadku, gdy w³aœciciel nie proponuje przekazania sprawy
Komitetowi Arbitra¿owemu, Komisja mo¿e wezwaæ dane Pañstwo
Cz³onkowskie lub jego w³aœciwe w³adze do udzielenia licencji lub
spowodowania jej udzielenia.
Je¿eli po rozpatrzeniu sprawy w³aœciciela Pañstwo Cz³onkowskie
lub jego w³aœciwe w³adze uznaj¹, ¿e warunki przewidziane w artykule 17 nie zosta³y spe³nione, Pañstwo to zawiadamia Komisjê o
odmowie udzielenia licencji lub spowodowania jej udzielenia.
W przypadku odmowy udzielenia licencji lub spowodowania jej
udzielenia lub je¿eli w ci¹gu czterech miesiêcy od daty wniosku nie
zostan¹ przekazane ¿adne informacje dotycz¹ce udzielenia licencji,
Komisja mo¿e w terminie dwóch miesiêcy wnieœæ sprawê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.
Podczas postêpowania przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej w³aœciciel musi mieæ mo¿liwoœæ z³o¿enia zeznañ.
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Je¿eli Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej uzna, ¿e
warunki przewidziane w artykule 17 zosta³y spe³nione, dane Pañstwo Cz³onkowskie lub jego w³aœciwe w³adze podejmuj¹ œrodki w
celu wykonania tego orzeczenia.
Artyku³ 22
1. Je¿eli w³aœciciel patentu, tymczasowo chronionego prawa patentowego lub wzoru u¿ytkowego i licencjobiorca nie uzgodni¹ wysokoœci odszkodowania, strony te mog¹ zawrzeæ porozumienie o
przekazaniu sprawy Komitetowi Arbitra¿owemu.
Tym samym strony zrzekaj¹ siê prawa do wszczynania postêpowania innego ni¿ przewidziane w artykule 18.
2. Je¿eli licencjobiorca odmówi zawarcia porozumienia, udzielon¹ mu licencjê uwa¿a siê za niewa¿n¹.
Je¿eli w³aœciciel odmówi zawarcia specjalnego porozumienia, odszkodowanie wymienione w niniejszym artykule ustalaj¹ w³aœciwe
w³adze krajowe.
Artyku³ 23
Po up³ywie roku decyzje Komitetu Arbitra¿owego lub w³aœciwych
w³adz krajowych mog¹ zostaæ poddane kontroli w odniesieniu do
warunków licencji, je¿eli uzasadniaj¹ to nowe okolicznoœci.
Kontroli dokonuje instytucja, która wyda³a dan¹ decyzjê.
Sekcja III
Postanowienia dotycz¹ce tajnoœci

Artyku³ 24
Informacje uzyskane przez Wspólnotê dziêki realizacji programu
badawczego, których ujawnienie mo¿e naruszyæ interesy obronne
jednego lub wiêcej Pañstw Cz³onkowskich, s¹ objête systemem tajnoœci zgodnie z poni¿szymi postanowieniami:
1. Rada, stanowi¹c na wniosek Komisji, uchwala przepisy bezpieczeñstwa okreœlaj¹ce, z uwzglêdnieniem postanowieñ niniejszego
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artyku³u, ró¿ne stopnie tajnoœci i œrodki przewidziane dla ka¿dego
stopnia.
2. Je¿eli Komisja uzna, ¿e ujawnienie okreœlonych informacji mo¿e
naruszyæ interesy obronne jednego lub wiêcej Pañstw Cz³onkowskich,
zastosuje tymczasowo do tych informacji stopieñ tajnoœci wymagany w
takim przypadku przez przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa.
Komisja niezw³ocznie przekazuje te informacje Pañstwom Cz³onkowskim, które s¹ zobowi¹zane do tymczasowego utrzymania ich
w tajemnicy na tych samych warunkach.
Pañstwa Cz³onkowskie informuj¹ Komisjê w ci¹gu trzech miesiêcy o tym, czy zamierzaj¹ utrzymaæ stopieñ przyznany tymczasowo,
zast¹piæ go innym lub odtajniæ informacje
Po wygaœniêciu tego okresu stosuje siê najwy¿szy ze zg³oszonych stopni. Komisja odpowiednio zawiadamia Pañstwa Cz³onkowskie.
Na wniosek Komisji lub Pañstwa Cz³onkowskiego, Rada mo¿e w dowolnym czasie, stanowi¹c jednomyœlnie, zastosowaæ inny stopieñ tajnoœci lub odtajniæ informacje. Rada zasiêga opinii Komisji przed podjêciem jakichkolwiek dzia³añ na wniosek Pañstwa Cz³onkowskiego.
3. Postanowienia artyku³ów 12 i 13 nie maj¹ zastosowania do informacji objêtych systemem tajnoœci.
Niemniej jednak, o ile podjêto odpowiednie œrodki bezpieczeñstwa,
a) Komisja mo¿e przekazaæ informacje wymienione w artyku³ach 12 i 13:
i) wspólnemu przedsiêbiorstwu;
ii) osobie lub przedsiêbiorstwu innemu ni¿ wspólne przedsiêbiorstwo, za poœrednictwem Pañstwa Cz³onkowskiego,
na którego obszarze osoba ta lub przedsiêbiorstwo dzia³a;
b) Pañstwo Cz³onkowskie mo¿e przekazaæ informacje wymienione w artykule 13 osobie lub przedsiêbiorstwu, innemu ni¿
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wspólne przedsiêbiorstwo, dzia³aj¹cemu na obszarze tego Pañstwa, pod warunkiem powiadomienia o tym Komisji;
c) ponadto, ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie ma prawo wymagaæ
od Komisji udzielenia licencji na podstawie artyku³u 12 w celu
zaspokojenia potrzeb tego Pañstwa lub osoby b¹dŸ przedsiêbiorstwa dzia³aj¹cego na jego terytorium.
Artyku³ 25
1. Pañstwo Cz³onkowskie zawiadamiaj¹ce o wp³yniêciu wniosku
lub ujawniaj¹ce treœæ wniosku o patent b¹dŸ wzór u¿ytkowy dotycz¹cy kwestii wymienionej w artykule 16 ustêp 1 lub 2, zwraca uwagê,
w odpowiednim przypadku, na potrzebê stosowania odpowiedniego stopnia tajnoœci z przyczyn obronnych, okreœlaj¹c jednoczeœnie
przewidywany okres jego stosowania.
Komisja przekazuje wszystkie informacje otrzymane na podstawie poprzedniego akapitu pozosta³ym Pañstwom Cz³onkowskim.
Komisja i Pañstwa Cz³onkowskie podejmuj¹ œrodki, które w myœl
przepisów bezpieczeñstwa odpowiadaj¹ stopniowi tajnoœci wymaganemu przez Pañstwo pochodzenia.
2. Komisja mo¿e przekazaæ te informacje tak¿e wspólnym przedsiêbiorstwom lub, za poœrednictwem Pañstwa Cz³onkowskiego, osobie b¹dŸ przedsiêbiorstwu, innemu ni¿ wspólne przedsiêbiorstwo,
dzia³aj¹cemu na terytorium tego Pañstwa.
Wynalazki bêd¹ce przedmiotem wniosków wymienionych w ustêpie 1 mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie za zgod¹ wnioskodawcy lub
zgodnie z artyku³ami 17–23.
Przekazywanie informacji i, w odpowiednim przypadku, jej u¿ytkowanie wymienione w niniejszym ustêpie podlegaj¹ œrodkom, które
w myœl przepisów bezpieczeñstwa odpowiadaj¹ stopniowi tajnoœci
wymaganemu przez pañstwo pochodzenia.
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Informacje mog¹ byæ przekazywane wy³¹cznie za zgod¹ pañstwa
pochodzenia. Zgoda na przekazanie informacji lub u¿ytkowanie
mo¿e zostaæ wstrzymana wy³¹cznie z przyczyn obronnych.
3. Na wniosek Komisji lub Pañstwa Cz³onkowskiego, Rada mo¿e w
dowolnym czasie stanowi¹c jednomyœlnie zastosowaæ inny stopieñ tajnoœci lub odtajniæ informacje. Rada zasiêga opinii Komisji przed podjêciem jakichkolwiek dzia³añ na wniosek Pañstwa Cz³onkowskiego.
Artyku³ 26
1. Je¿eli informacje objête patentami, wnioskami o patent, tymczasowo chronionymi prawami patentowymi, wzorami u¿ytkowymi lub wnioskami o wzory u¿ytkowe zosta³y utajnione zgodnie z
artyku³ami 24–25, Pañstwa wnioskuj¹ce o to utajnienie nie mog¹
zabroniæ sk³adania podobnych wniosków w innych Pañstwach
Cz³onkowskich.
Pañstwa Cz³onkowskie podejmuj¹ œrodki niezbêdne do utrzymania ochrony poufnoœci tych praw i wniosków zgodnie z procedurami
przewidzianymi w ich w³asnych przepisach ustawodawczych i wykonawczych.
2. Wnioski dotycz¹ce informacji utajnionych zgodnie z artyku³em 24
nie mog¹ byæ sk³adane poza Pañstwami Cz³onkowskimi, chyba ¿e wyra¿¹ one na to jednomyœln¹ zgodê. W przypadku niezajêcia przez nie
stanowiska, uznaje siê, ¿e zgoda ta zosta³a wyra¿ona po up³ywie szeœciu
miesiêcy od daty przekazania im informacji przez Komisjê.
Artyku³ 27
Odszkodowanie za wszelkie szkody poniesione przez wnioskuj¹cego
wskutek utajnienia informacji z przyczyn obronnych podlega przepisom prawnym Pañstw Cz³onkowskich; za odszkodowanie odpowiedzialne jest Pañstwo, które z³o¿y³o wniosek o takie utajnienie, uzyska³o
wy¿szy stopieñ lub przed³u¿enie utajnienia albo spowodowa³o wprowadzenie zakazu sk³adania wniosku poza Wspólnot¹.
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Je¿eli kilka Pañstw Cz³onkowskich uzyska³o wy¿szy stopieñ lub
przed³u¿enie utajnienia albo spowodowa³o wprowadzenie zakazu
sk³adania wniosku poza Wspólnot¹, za naprawienie wszelkich szkód
wynikaj¹cych z ich dzia³añ Pañstwa te odpowiadaj¹ solidarnie.
Wspólnota nie mo¿e domagaæ siê odszkodowania na podstawie niniejszego artyku³u.
Sekcja IV
Postanowienia szczególne

Artyku³ 28
Je¿eli przekazanie Komisji nieopublikowanych wniosków o patenty lub wzory u¿ytkowe albo patentów lub wzorów u¿ytkowych
utajnionych z przyczyn obronnych spowodowa³o ich niew³aœciwie
wykorzystanie b¹dŸ podanie do wiadomoœci osobie nieupowa¿nionej, Komisja rekompensuje szkody poniesione przez dan¹ stronê.
Nie naruszaj¹c w³asnych praw w stosunku do osoby odpowiedzialnej za szkodê, Wspólnota nabywa wszelkie prawa dzia³ania przys³uguj¹ce danej stronie w stosunku do stron trzecich, w zakresie dokonanej rekompensaty za szkodê. Nie narusza to prawa Wspólnoty do
podejmowania dzia³añ przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodê na podstawie ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
Artyku³ 29
Je¿eli porozumienie lub umowa w sprawie wymiany informacji naukowych b¹dŸ przemys³owych w dziedzinie atomistyki miêdzy Pañstwem Cz³onkowskim, osob¹ lub przedsiêbiorstwem z jednej strony,
a pañstwem trzecim, organizacj¹ miêdzynarodow¹ b¹dŸ obywatelem
pañstwa trzeciego z drugiej strony wymaga sygnowania, po dowolnej
stronie, przez pañstwo dzia³aj¹ce w ramach swoich suwerennych kompetencji , porozumienie to lub umowê zawiera Komisja.
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Komisja mo¿e upowa¿niæ Pañstwo Cz³onkowskie, osobê lub
przedsiêbiorstwo do zawierania takich umów, na warunkach uznanych przez siebie za w³aœciwe, z zastrze¿eniem postanowieñ artyku³ów 103 i 104.
Rozdzia³ III
Ochrona zdrowia i bezpieczeñstwo

Artyku³ 30
W ramach Wspólnoty ustanawia siê podstawowe normy ochrony
zdrowia pracowników i ludnoœci przed niebezpieczeñstwem promieniowania jonizuj¹cego.
Pojêcie „podstawowe normy” oznacza:
a) maksymalne dopuszczalne dawki nie stanowi¹ce zagro¿enia;
b) maksymalne dopuszczalne poziomy nara¿enia na promieniowanie i ska¿enia;
c) podstawowe zasady opieki medycznej nad pracownikami.
Artyku³ 31
Podstawowe normy opracowuje Komisja po uzyskaniu opinii grupy
osób wyznaczonych przez Komitet Naukowo-Techniczny spoœród
ekspertów naukowych, zw³aszcza w dziedzinie zdrowia publicznego, z Pañstw Cz³onkowskich. Komisja uzyskuje opiniê Komitetu
Ekonomiczno-Spo³ecznego odnoœnie do tych norm.
Po konsultacji ze Zgromadzeniem, Rada, stanowi¹c wiêkszoœci¹
kwalifikowan¹ na wniosek Komisji, która przekazuje jej zebrane
przez siebie opinie tych komitetów, ustanawia normy podstawowe.
Artyku³ 32
Na wniosek Komisji lub Pañstwa Cz³onkowskiego, podstawowe
normy mog¹ zostaæ zweryfikowane lub uzupe³nione zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w artykule 31.
Komisja rozpatruje ka¿dy wniosek Pañstw Cz³onkowskich .
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Artyku³ 33
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie przyjmuje odpowiednie przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne w celu zapewnienia przestrzegania ustanowionych podstawowych norm oraz podejmuje niezbêdne
œrodki w zakresie nauczania, kszta³cenia i szkolenia zawodowego.
Komisja kieruje odpowiednie zalecenia dotycz¹ce harmonizacji przepisów stosowanych w tej dziedzinie w Pañstwach Cz³onkowskich.
W tym celu, Pañstwa Cz³onkowskie powiadamiaj¹ Komisjê o przepisach obowi¹zuj¹cych w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszego Traktatu
oraz o wszelkich kolejnych projektach takich przepisów.
Komisja kieruje wszelkie ewentualne zalecenia dotycz¹ce tych projektów w ci¹gu trzech miesiêcy od daty ich otrzymania.
Artyku³ 34
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie, na którego obszarze prowadzone
s¹ szczególnie niebezpieczne doœwiadczenia, podejmuje dodatkowe
œrodki w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa, po uzyskaniu
opinii Komisji na ich temat.
Zgoda Komisji jest wymagana w przypadku, gdy skutki tych doœwiadczeñ mog¹ ulec rozprzestrzenieniu na obszary innych Pañstw
Cz³onkowskich.
Artyku³ 35
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie tworzy instalacje niezbêdne do sta³ego kontrolowania poziomu napromieniowania powietrza, wód i
gleby oraz do kontrolowania przestrzegania podstawowych norm.
Komisja ma prawo dostêpu do tych instalacji; mo¿e sprawdzaæ ich
dzia³anie i sprawnoœæ.
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Artyku³ 36
W³aœciwe w³adze okresowo przekazuj¹ Komisji wyniki kontroli wymienionych w artykule 35, w celu zapewnienia jej sta³ych informacji o
poziomie promieniotwórczoœci, na któr¹ nara¿ona jest ludnoœæ.
Artyku³ 37
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie udostêpnia Komisji ogólne dane
dotycz¹ce ka¿dego planu sk³adowania odpadów radioaktywnych
w dowolnej formie, tak, aby umo¿liwiæ ustalenie, czy realizacja tego
planu mo¿e spowodowaæ promieniotwórcze ska¿enie wód, gleby
lub powietrza w innym Pañstwie Cz³onkowskim.
Komisja wydaje opiniê w ci¹gu szeœciu miesiêcy, po konsultacji
z grup¹ specjalistów okreœlon¹ w artykule 31.
Artyku³ 38
Komisja kieruje do Pañstw Cz³onkowskich zalecenia dotycz¹ce
poziomu promieniotwórczoœci w powietrzu, wodach i glebie.
W razie pilnej potrzeby Komisja wydaje dyrektywê nakazuj¹c¹ danemu Pañstwu Cz³onkowskiemu podjêcie, w okresie wyznaczonym przez
Komisjê, œrodków niezbêdnych do uniemo¿liwienia naruszania podstawowych norm oraz zapewnienia przestrzegania przepisów.
Jeœli Pañstwo to nie zastosuje siê do dyrektywy Komisji w okreœlonym terminie, Komisja lub dowolne zainteresowane Pañstwo Cz³onkowskie mo¿e bezzw³ocznie, na zasadzie odstêpstwa od artyku³ów 258
i 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wnieœæ sprawê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.
Artyku³ 39
Niezw³ocznie po za³o¿eniu Wspólnego Oœrodka Badañ J¹drowych,
Komisja tworzy w nim wydzia³ dokumentacji i analizy kwestii ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa.
Wydzia³ ten ma za zadanie w szczególnoœci gromadziæ dokumentacjê
i informacje wymienione w artyku³ach 33, 36 i 37 oraz wspieraæ Komisjê w realizacji zadañ na³o¿onych na ni¹ w niniejszym rozdziale.
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Rozdzia³ IV
Inwestycje

Artyku³ 40
W celu pobudzenia dzia³alnoœci osób i przedsiêbiorstw oraz usprawnienia skoordynowanego rozwoju ich inwestycji w dziedzinie atomistyki, Komisja okresowo publikuje informacje na temat przyk³adowych
programów, wskazuj¹c okreœlone cele produkcyjne energetyki j¹drowej oraz wszelkie typy inwestycji niezbêdne do ich osi¹gniêcia.
Przed opublikowaniem tych programów Komisja zasiêga opinii
Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego.
Artyku³ 41
Osoby i przedsiêbiorstwa prowadz¹ce dzia³alnoœæ przemys³ow¹ wymienion¹ w za³¹czniku II do niniejszego Traktatu przekazuj¹ Komisji projekty inwestycyjne dotycz¹ce nowych instalacji, wymiany
lub przebudowy istniej¹cych; rodzaj i zakres projektów, które nale¿y przed³o¿yæ, wyznacza siê wed³ug kryteriów okreœlonych przez
Radê na wniosek Komisji.
Rada mo¿e zmodyfikowaæ wymienion¹ wy¿ej listê rodzajów dzia³alnoœci przemys³owej, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ na
wniosek Komisji, która zasiêga uprzednio opinii Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego.
Artyku³ 42
Projekty wymienione w artykule 41 przekazuje siê Komisji oraz, do
celów informacyjnych, zainteresowanym Pañstwom Cz³onkowskim,
nie póŸniej ni¿ trzy miesi¹ce przed zawarciem pierwszej umowy z dostawcami lub, je¿eli prace ma prowadziæ przedsiêbiorstwo dysponuj¹ce
w³asnymi zasobami, trzy miesi¹ce przed rozpoczêciem prac.
Rada, stanowi¹c na wniosek Komisji, mo¿e zmieniæ ten termin.
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Artyku³ 43
Komisja omawia z osobami lub przedsiêbiorstwami wszystkie aspekty projektów inwestycyjnych zwi¹zane z celami niniejszego Traktatu.
Komisja informuje zainteresowane Pañstwa Cz³onkowskie o swoim stanowisku.
Artyku³ 44
Komisja mo¿e opublikowaæ przekazane jej projekty inwestycyjne
za zgod¹ zainteresowanych Pañstw Cz³onkowskich, osób lub przedsiêbiorstw.
Rozdzia³ V
Wspólne przedsiêbiorstwa

Artyku³ 45
Przedsiêbiorstwa o podstawowym znaczeniu dla rozwoju przemys³u j¹drowego we Wspólnocie mog¹ byæ tworzone jako wspólne
przedsiêbiorstwa w rozumieniu niniejszego Traktatu, zgodnie z postanowieniami poni¿szych artyku³ów.
Artyku³ 46
1. Ka¿dy projekt wspólnego przedsiêbiorstwa, opracowany przez
Komisjê, Pañstwo Cz³onkowskie lub inn¹ stronê, podlega zbadaniu
przez Komisjê.
W tym celu, Komisja zasiêga opinii Pañstw Cz³onkowskich i wszelkich instytucji publicznych lub prywatnych, które mog¹, jej zdaniem, udzieliæ u¿ytecznych porad.
2. Komisja przekazuje Radzie projekt ustanowienia wspólnego
przedsiêbiorstwa, wraz ze swoj¹ uzasadnion¹ opini¹.
W przypadku pozytywnego zaopiniowania przez Komisjê projektu wspólnego przedsiêbiorstwa, Komisja sk³ada Radzie propozycje
dotycz¹ce:
a) lokalizacji;
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b) statutu;
c) skali i harmonogramu finansowania;
d) ewentualnego udzia³u Wspólnoty w finansowaniu wspólnego przedsiêbiorstwa;
e) ewentualnego udzia³u pañstwa trzeciego, organizacji miêdzynarodowej lub obywatela pañstwa trzeciego w finansowaniu
lub zarz¹dzaniu wspólnym przedsiêbiorstwem;
f) przyznania wszystkich lub niektórych korzyœci wymienionych
w za³¹czniku III do niniejszego Traktatu.
Komisja za³¹cza szczegó³owe sprawozdanie na temat projektu jako
ca³oœci.
Artyku³ 47
Po przejêciu sprawy Rada mo¿e wyst¹piæ do Komisji o przekazanie dalszych informacji lub podjêcie dalszych analiz, uznanych przez
Radê za niezbêdne.
Je¿eli Rada, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, uzna ¿e projekt
zaopiniowany przez Komisjê negatywnie winien byæ jednak realizowany, Komisja przekazuje Radzie szczegó³owe sprawozdanie i propozycje przewidziane w artykule 46.
Zarówno w przypadku pozytywnej opinii Komisji, jak i w przypadku okreœlonym w poprzednim akapicie, Rada stanowi wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ w sprawie ka¿dego wniosku Komisji.
Jednak¿e, Rada stanowi jednomyœlnie w przypadku:
a) udzia³u Wspólnoty w finansowaniu wspólnego przedsiêbiorstwa;
b) udzia³u pañstwa trzeciego, organizacji miêdzynarodowej lub
obywatela pañstwa trzeciego w finansowaniu lub zarz¹dzaniu
wspólnym przedsiêbiorstwem.
Artyku³ 48
Rada, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek Komisji, mo¿e przyznaæ wspólnemu przedsiêbiorstwu niektóre lub wszystkie korzyœci
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wymienione w za³¹czniku III do niniejszego Traktatu; ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie zapewnia ze swej strony ich uzyskanie.
W tym samym trybie, Rada mo¿e okreœliæ warunki reguluj¹ce przyznawanie tych korzyœci.
Artyku³ 49
Wspólne przedsiêbiorstwa tworzy siê decyzj¹ Rady.
Ka¿de wspólne przedsiêbiorstwo ma osobowoœæ prawn¹.
W ka¿dym z Pañstw Cz³onkowskich posiada ono zdolnoœæ prawn¹ i zdolnoœæ do czynnoœci prawnych o najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwa krajowe osobom prawnym; mo¿e ono
zw³aszcza nabywaæ lub zbywaæ mienie nieruchome i ruchome oraz
stawaæ przed s¹dem.
Z zastrze¿eniem odmiennych postanowieñ niniejszego Traktatu
lub statutu wspólnego przedsiêbiorstwa podlega ono zasadom obowi¹zuj¹cym przedsiêbiorstwa przemys³owe lub handlowe; statut taki
mo¿e zawieraæ pomocnicze odniesienie do krajowych przepisów
Pañstw Cz³onkowskich.
O ile niniejszy Traktat nie przewiduje w³aœciwoœci Trybuna³u
Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, spory dotycz¹ce wspólnych
przedsiêbiorstw rozstrzygaj¹ w³aœciwe s¹dy krajowe.
Artyku³ 50
Statut wspólnego przedsiêbiorstwa ulega zmianom, w razie potrzeby, zgodnie z jego szczególnymi przepisami ustanowionymi
w tym celu.
Zmiany wchodz¹ w ¿ycie dopiero po zatwierdzeniu przez Radê,
stanowi¹c¹ zgodnie z procedur¹ ustanowion¹ w artykule 47, na wniosek Komisji.
Artyku³ 51
Komisja jest odpowiedzialna za wykonanie wszystkich decyzji Rady
dotycz¹cych utworzenia wspólnych przedsiêbiorstw do czasu utworzenia organów zapewniaj¹cych ich funkcjonowanie.
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Rozdzia³ VI
Zaopatrzenie

Artyku³ 52
1. Dostawy rud, materia³ów wyjœciowych i specjalnych materia³ów rozszczepialnych zapewnia siê, zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdzia³u, w ramach wspólnej polityki zaopatrzeniowej
w zakresie równego dostêpu do Ÿróde³ zaopatrzenia.
2. W tym celu i na warunkach ustanowionych w niniejszym rozdziale:
a) wszelkie praktyki maj¹ce zapewniæ uprzywilejowan¹ pozycjê
okreœlonych u¿ytkowników s¹ zabronione;
b) niniejszym powo³uje siê Agencjê z prawem pierwokupu do
rud, materia³ów wyjœciowych i specjalnych materia³ów rozszczepialnych wyprodukowanych na obszarze Pañstw Cz³onkowskich oraz wy³¹cznym prawem do zawierania umów o
dostawy rud, materia³ów wyjœciowych i specjalnych materia³ów rozszczepialnych pochodz¹cych ze Wspólnoty lub spoza
niej.
Agencja nie mo¿e w ¿aden sposób dyskryminowaæ u¿ytkowników
z powodu planowanego przez nich wykorzystania wnioskowanych
dostaw, chyba ¿e wykorzystanie to jest bezprawne lub niezgodne z
warunkami na³o¿onymi przez dostawców spoza Wspólnoty na dan¹
dostawê.
Sekcja I
Agencja

Artyku³ 53
Agencjê nadzoruje Komisja, która wydaje obowi¹zuj¹ce j¹ dyrektywy, posiada prawo weta w stosunku do jej decyzji oraz mianuje jej
dyrektora generalnego i jego zastêpcê.
Zainteresowane strony mog¹ wystêpowaæ do Komisji w sprawie
ka¿dego dzia³ania lub zaniechania
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konywaniu jej prawa pierwokupu lub wy³¹cznego prawa do zawierania umów o dostawy, zaœ Komisja wydaje decyzjê w takiej sprawie
w ci¹gu miesi¹ca.
Artyku³ 54
Agencja ma osobowoœæ prawn¹ oraz jest niezale¿na finansowo.
Rada ustanawia statut Agencji, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ na wniosek Komisji.
Statut mo¿e zostaæ zmieniony w tym samym trybie.
Statut okreœla kapita³ Agencji i warunki jego utworzenia. Kontrolna czêœæ kapita³u zawsze pozostaje w³asnoœci¹ Wspólnoty i Pañstw
Cz³onkowskich. Wp³aty na poczet kapita³u okreœlaj¹ Pañstwa Cz³onkowskie za wspólnym porozumieniem.
Zasady zarz¹dzania komercyjnymi dzia³aniami Agencji okreœla statut. Statut mo¿e przewidywaæ op³atê od transakcji, w celu pokrycia
kosztów dzia³ania Agencji.
Artyku³ 55
Pañstwa Cz³onkowskie przekazuj¹ lub powoduj¹ przekazanie Agencji wszelkich informacji niezbêdnych do wykonywania przez ni¹ prawa
pierwokupu i wy³¹cznego prawa do zawierania umów na dostawy.
Artyku³ 56
Pañstwa Cz³onkowskie s¹ odpowiedzialne za zapewnienie swobodnego funkcjonowania Agencji na ich terytoriach.
Mog¹ one utworzyæ instytucjê lub instytucje reprezentuj¹ce przed
Agencj¹ producentów i u¿ytkowników z obszarów pozaeuropejskich
pozostaj¹cych pod jurysdykcj¹ danego Pañstwa.
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Sekcja II
Rudy, materia³y wyjœciowe i specjalne materia³y rozszczepialne
pochodz¹ce ze Wspólnoty

Artyku³ 57
1. Prawo pierwokupu przys³uguj¹ce Agencji obejmuje:
a) nabycie praw u¿ytkowania i zu¿ycia materia³ów bêd¹cych w³asnoœci¹ Komisji na podstawie postanowieñ rozdzia³u VIII;
b) nabycie prawa w³asnoœci we wszystkich innych przypadkach.
2. Agencja wykonuje prawo pierwokupu zawieraj¹c umowy z producentami rud, materia³ów wyjœciowych i specjalnych materia³ów
rozszczepialnych.
Z zastrze¿eniem artyku³ów 58, 62 i 63, wszyscy producenci s¹ zobowi¹zani zaoferowaæ Agencji rudy, materia³y wyjœciowe i specjalne materia³y rozszczepialne produkowane przez siebie na terenie Pañstw
Cz³onkowskich, przed ich u¿yciem, przekazaniem lub sk³adowaniem.
Artyku³ 58
Je¿eli producent prowadzi prace na ró¿nych etapach produkcji, od
wydobycia rudy do wytworzenia metalu w³¹cznie, mo¿e on zaoferowaæ produkt Agencji na dowolnym wybranym przez siebie etapie.
To samo dotyczy dwóch lub wiêcej powi¹zanych przedsiêbiorstw,
o ile powi¹zanie to zosta³o odpowiednio zg³oszone Komisji i omówione z ni¹ zgodnie z procedur¹ ustanowion¹ w artyku³ach 43 i 44.
Artyku³ 59
Je¿eli Agencja nie wykona prawa pierwokupu w odniesieniu do
ca³oœci lub dowolnej czêœci produkcji, wówczas producent:
a) mo¿e przetworzyæ lub zleciæ przetworzenie rud, materia³ów
wyjœciowych b¹dŸ specjalnych materia³ów rozszczepialnych,
w³asnymi œrodkami lub na podstawie umowy, o ile zaoferuje
Agencji produkt takiego przetworzenia;
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b) jest upowa¿niony, na mocy decyzji Komisji, do zbycia dostêpnej produkcji poza Wspólnot¹, o ile zaoferowane przez
niego warunki nie bêd¹ korzystniejsze ni¿ uprzednio zaoferowane Agencji. Niemniej jednak, specjalne materia³y rozszczepialne mo¿na wywoziæ wy³¹cznie za poœrednictwem Agencji i zgodnie z postanowieniami artyku³u 62.
Komisja nie mo¿e udzieliæ upowa¿nienia, je¿eli odbiorcy dostaw nie
gwarantuj¹ przestrzegania ogólnych interesów Wspólnoty lub je¿eli warunki takiej umowy s¹ sprzeczne z celami niniejszego Traktatu.
Artyku³ 60
Potencjalni u¿ytkownicy okresowo informuj¹ Agencjê o swoich zapotrzebowaniach, podaj¹c iloœci, cechy fizyczne i chemiczne, miejsce
pochodzenia, przeznaczenie, daty dostawy i warunki cenowe, które maj¹
zostaæ zawarte w planowanej przez nich umowie na dostawy.
Z kolei producenci informuj¹ Agencjê o ofertach, które s¹ w stanie z³o¿yæ, podaj¹c wszelkie istotne dane, w szczególnoœci czas obowi¹zywania umów niezbêdny do opracowania ich programów produkcyjnych. Umowy te nie mog¹ obowi¹zywaæ d³u¿ej ni¿ 10 lat,
chyba ¿e Komisja wyrazi na to zgodê.
Agencja informuje potencjalnych u¿ytkowników o ofertach i o iloœci otrzymanych wniosków oraz wzywa ich do sk³adania zamówieñ
w okreœlonym terminie.
Po otrzymaniu wszystkich zamówieñ, Agencja przedstawia warunki, na których mog¹ one zostaæ zrealizowane.
Je¿eli Agencja nie mo¿e zrealizowaæ otrzymanych zamówieñ w pe³nym zakresie, rozdziela dostawy proporcjonalnie wœród zamówieñ dotycz¹cych ka¿dej oferty, z zastrze¿eniem postanowieñ artyku³ów 68 i 69.
Regulamin Agencji, wymagaj¹cy zatwierdzenia Komisji, okreœla
sposób zrównowa¿enia popytu i poda¿y.
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Artyku³ 61
Agencja realizuje wszystkie zamówienia, chyba ¿e jest to niemo¿liwe z przyczyn prawnych lub materialnych.
Zawieraj¹c umowê, Agencja mo¿e zobowi¹zaæ u¿ytkowników,
przestrzegaj¹c postanowieñ artyku³u 52, do dokonania odpowiednich przedp³at jako depozyt lub wsparcie dla d³ugofalowych zobowi¹zañ Agencji wobec producentów, je¿eli s¹ one niezbêdne do wykonania zamówienia.
Artyku³ 62
1. Agencja wykonuje prawo pierwokupu w odniesieniu do specjalnych materia³ów rozszczepialnych wyprodukowanych na obszarze Pañstw Cz³onkowskich w celu:
a) zaspokojenia zapotrzebowania u¿ytkowników we Wspólnocie zgodnie z artyku³em 60,
b) sk³adowania tych materia³ów we w³asnym zakresie,
c) wywozu tych materia³ów za zgod¹ Komisji, dzia³aj¹cej zgodnie z artyku³em 59 litera b) akapit drugi.
2. Niemniej jednak, z zastrze¿eniem postanowieñ rozdzia³u VII,
materia³y te i wszelkie nadaj¹ce siê do przerobu odpady pozostaj¹
w³asnoœci¹ producenta, tak aby móg³ on:
a) sk³adowaæ je za zgod¹ Agencji,
b) u¿ytkowaæ je w ramach w³asnych potrzeb,
c) udostêpniaæ je przedsiêbiorstwom ze Wspólnoty, w ramach
ich w³asnych potrzeb, je¿eli w celu realizacji programu odpowiednio przekazanego Komisji, przedsiêbiorstwa te pozostaj¹
z producentem w bezpoœrednim zwi¹zku, nie maj¹cym na celu
ani nie prowadz¹cym do ograniczenia produkcji, rozwoju technicznego lub inwestycji ani do nieuczciwego tworzenia nierównoœci pomiêdzy u¿ytkownikami we Wspólnocie.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

3. Postanowienia artyku³u 89 ustêp 1 litera a) maj¹ zastosowanie
do tych specjalnych materia³ów rozszczepialnych produkowanych
na obszarze Pañstw Cz³onkowskich, w odniesieniu do których Agencja nie wykona³a prawa pierwokupu.
Artyku³ 63
Rudy, materia³y wyjœciowe i specjalne materia³y rozszczepialne
wyprodukowane przez wspólne przedsiêbiorstwa przyznaje siê u¿ytkownikom zgodnie z zasadami przewidzianymi w statutach lub umowach tych przedsiêbiorstw.
Sekcja III
Rudy, materia³y wyjœciowe i specjalne materia³y rozszczepialne
pochodz¹ce spoza Wspólnoty

Artyku³ 64
Z wyj¹tkiem postanowieñ przewidzianych w niniejszym Traktacie, Agencja, w miarê potrzeby dzia³aj¹ca w ramach umów zawartych pomiêdzy Wspólnot¹ i pañstwem trzecim lub organizacj¹ miêdzynarodow¹, posiada wy³¹czne prawo zawierania porozumieñ lub
umów, których g³ównym celem jest dostawa rud, materia³ów wyjœciowych lub specjalnych materia³ów rozszczepialnych pochodz¹cych spoza Wspólnoty.
Artyku³ 65
Artyku³ 60 ma zastosowanie do wniosków u¿ytkowników i do
umów zawartych przez u¿ytkowników z Agencj¹ o dostawy rud,
materia³ów wyjœciowych lub specjalnych materia³ów rozszczepialnych pochodz¹cych spoza Wspólnoty.
Niemniej jednak, Agencja mo¿e okreœlaæ geograficzne pochodzenie dostaw, pod warunkiem, ¿e u¿ytkownik bêdzie mia³ zagwarantowane warunki nie mniej korzystne ni¿ wskazane w zamówieniu.
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Artyku³ 66
Je¿eli Komisja stwierdzi, na wniosek zainteresowanych u¿ytkowników, ¿e Agencja nie jest w stanie zrealizowaæ w rozs¹dnym terminie ca³oœci lub czêœci zamówionych dostaw lub mo¿e je zrealizowaæ
po zbyt wysokich cenach, u¿ytkownicy maj¹ prawo zawrzeæ bezpoœrednie umowy na dostawy spoza Wspólnoty, o ile umowy te spe³niaj¹ zasadnicze wymogi okreœlone w ich zamówieniach.
Prawo to przys³uguje przez okres jednego roku i mo¿e zostaæ przed³u¿one w przypadku trwania okolicznoœci uzasadniaj¹cych jego udzielenie.
U¿ytkownicy korzystaj¹cy z prawa okreœlonego w niniejszym artykule zawiadamiaj¹ Komisjê o planowanych przez siebie umowach
bezpoœrednich. W ci¹gu miesi¹ca Komisja mo¿e nie wyraziæ na nie
zgody w przypadku ich sprzecznoœci z celami niniejszego Traktatu.
Sekcja IV
Ceny

Artyku³ 67
Z wyj¹tkiem postanowieñ zawartych w niniejszym Traktacie, ceny
s¹ ustalane w wyniku zrównowa¿enia poda¿y i popytu zgodnie z
postanowieniami artyku³u 60; krajowe przepisy prawne Pañstw
Cz³onkowskich nie mog¹ naruszaæ tych postanowieñ.
Artyku³ 68
Praktyki cenowe maj¹ce zapewniæ uprzywilejowan¹ pozycjê niektórym u¿ytkownikom z naruszeniem zasady równego dostêpu, przewidzianej w postanowieniach niniejszego rozdzia³u, s¹ zabronione.
Je¿eli Agencja stwierdzi stosowanie takich praktyk, zawiadamia
o nich Komisjê.
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W przypadku potwierdzenia przez Komisjê ich wystêpowania,
mo¿e ona ustaliæ cenê ofert na poziomie zapewniaj¹cym przestrzeganie zasady równego dostêpu.
Artyku³ 69
Ceny mo¿e ustalaæ Rada, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek Komisji.
Okreœlaj¹c warunki realizacji zamówieñ na podstawie artyku³u 60,
Agencja mo¿e zaproponowaæ u¿ytkownikom sk³adaj¹cym zamówienia wyrównanie cen.
Sekcja V
Postanowienia dotycz¹ce polityki zaopatrzenia

Artyku³ 70
W ramach bud¿etu Wspólnoty, Komisja mo¿e udzielaæ pomocy
finansowej programom poszukiwawczym prowadzonym na terenie Pañstw Cz³onkowskich, na okreœlonych przez siebie warunkach.
Komisja mo¿e kierowaæ do Pañstw Cz³onkowskich zalecenia maj¹ce na celu rozwijanie poszukiwañ i eksploatacjê z³ó¿.
Pañstwa Cz³onkowskie przekazuj¹ Komisji roczne sprawozdanie
na temat rozwoju poszukiwañ i produkcji, przewidywanych rezerw
i inwestycji górniczych, podjêtych lub planowanych na ich obszarach. Sprawozdania s¹ przekazywane Radzie wraz z opini¹ Komisji,
która wskazuje w szczególnoœci dzia³ania podjête przez Pañstwa
Cz³onkowskie w odpowiedzi na zalecenia skierowane na podstawie
poprzedniego akapitu.
Je¿eli na wniosek Komisji Rada uzna, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, ¿e, pomimo ekonomicznego uzasadnienia wydobycia
w d³u¿szej perspektywie, prace poszukiwawcze i rozwój eksploatacji pozostaj¹ na zdecydowanie niewystarczaj¹cym poziomie, wówczas uwa¿a siê, ¿e przez ca³y okres, w którym sytuacja ta nie zostanie naprawiona, dane Pañstwo Cz³onkowskie zrzeka siê w imieniu
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w³asnym i swoich obywateli prawa równego dostêpu do innych Ÿróde³ dostaw we Wspólnocie.
Artyku³ 71
Komisja kieruje do Pañstw Cz³onkowskich wszelkie odpowiednie zalecenia dotycz¹ce przepisów podatkowych b¹dŸ górniczych.
Artyku³ 72
Stosuj¹c materia³y dostêpne we Wspólnocie i poza ni¹, Agencja
mo¿e tworzyæ niezbêdne rezerwy handlowe w celu u³atwienia dostaw lub realizacji bie¿¹cych dostaw we Wspólnocie.
Komisja mo¿e, w razie potrzeby, podejmowaæ decyzje o tworzeniu
rezerw awaryjnych. Metody finansowania tych rezerw zatwierdza Rada,
stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, na wniosek Komisji.
Sekcja VI
Postanowienia szczególne

Artyku³ 73
Je¿eli porozumienie lub umowa miêdzy Pañstwem Cz³onkowskim, osob¹ lub przedsiêbiorstwem z jednej strony a pañstwem trzecim, organizacj¹ miêdzynarodow¹ b¹dŸ obywatelem pañstwa trzeciego z drugiej strony przewiduje równie¿ dostawê produktów podlegaj¹cych w³aœciwoœci Agencji, zawarcie lub odnowienie tego porozumienia lub umowy wymaga uprzedniej zgody Komisji w zakresie dostawy tych produktów.
Artyku³ 74
Komisja mo¿e wy³¹czyæ stosowanie niniejszego rozdzia³u do przekazywania, przywozu lub wywozu niewielkich iloœci rud, materia³ów wyjœciowych lub specjalnych materia³ów rozszczepialnych,
zwykle stosowanych do badañ.
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Agencja powinna byæ informowana o ka¿dym przypadku przekazywania, przywozu lub wywozu, zaistnia³ym na podstawie niniejszego postanowienia.
Artyku³ 75
Postanowienia niniejszego rozdzia³u nie maj¹ zastosowania do zobowi¹zañ w zakresie przetwarzania, przekszta³cania lub formowania rud, materia³ów wyjœciowych albo specjalnych materia³ów rozszczepialnych, w przypadkach:
a) zobowi¹zañ miêdzy osobami lub przedsiêbiorstwami, je¿eli materia³ ma po przetwarzaniu, przekszta³caniu lub formowaniu powróciæ do osoby lub przedsiêbiorstwa, od których pochodzi;
b) zobowi¹zañ miêdzy osob¹ lub przedsiêbiorstwem a organizacj¹ miêdzynarodow¹ lub obywatelem pañstwa trzeciego, je¿eli materia³ ma zostaæ przetworzony, przekszta³cony lub uformowany poza Wspólnot¹, a nastêpnie zwrócony osobie b¹dŸ
przedsiêbiorstwu, od którego pochodzi;
c) zobowi¹zañ miêdzy osob¹ lub przedsiêbiorstwem a organizacj¹
miêdzynarodow¹ lub obywatelem pañstwa trzeciego, je¿eli materia³ ma zostaæ przetworzony, przekszta³cony lub uformowany
we Wspólnocie, a nastêpnie zwrócony organizacji b¹dŸ obywatelowi, od których pochodzi, albo innemu odbiorcy poza Wspólnot¹, wskazanemu przez tê organizacjê lub obywatela.
Zainteresowane osoby lub przedsiêbiorstwa zawiadamiaj¹ Agencjê o
istniej¹cych zobowi¹zaniach i, niezw³ocznie po podpisaniu umów, o iloœciach przemieszczanych materia³ów. Komisja mo¿e zabroniæ realizacji
podjêtych zobowi¹zañ okreœlonych w literze b), je¿eli uzna, ¿e przekszta³canie lub formowanie nie mo¿e zostaæ dokonane efektywnie i
bezpiecznie bez straty materia³u ze szkod¹ dla Wspólnoty.
Materia³y objête tymi zobowi¹zaniami podlegaj¹ na obszarach
Pañstw Cz³onkowskich œrodkom bezpieczeñstwa okreœlonym w roz-
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dziale VII. Niemniej jednak, postanowienia rozdzia³u VIII nie maj¹
zastosowania do specjalnych materia³ów rozszczepialnych objêtych
zobowi¹zaniami wymienionymi w literze c) powy¿ej.
Artyku³ 76
Z inicjatywy Pañstwa Cz³onkowskiego lub Komisji, zw³aszcza gdy
nieprzewidziane okolicznoœci powoduj¹ generalne niedobory, Rada
mo¿e zmieniæ postanowienia niniejszego rozdzia³u, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek Komisji, po konsultacji ze Zgromadzeniem.
Komisja bada ka¿d¹ tak¹ propozycjê Pañstwa Cz³onkowskiego.
Po up³ywie siedmiu lat od 1 stycznia 1958 roku, Rada mo¿e zatwierdziæ niniejsze postanowienia w ca³oœci. W przeciwnym razie, nowe postanowienie dotycz¹ce przedmiotu niniejszego rozdzia³u przyjmuje siê
zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w poprzednim akapicie.
Rozdzia³ VII
Œrodki bezpieczeñstwa

Artyku³ 77
Zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdzia³u, Komisja upewnia siê, czy na obszarach Pañstw Cz³onkowskich:
a) rudy, materia³y wyjœciowe i specjalne materia³y rozszczepialne nie s¹ eksploatowane niezgodnie z przeznaczeniem zadeklarowanym przez u¿ytkowników;
b) postanowienia dotycz¹ce dostaw i wszelkie zobowi¹zania w zakresie bezpieczeñstwa przyjête przez Wspólnotê na mocy umowy zawartej z pañstwem trzecim lub organizacj¹ miêdzynarodow¹ s¹ przestrzegane.
Artyku³ 78
Ka¿dy, kto uruchamia lub eksploatuje instalacje s³u¿¹ce do produkcji, rozdzielania lub innego wykorzystania materia³ów wyjœcio-
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wych lub specjalnych materia³ów rozszczepialnych, lub do przetworzenia napromienionych paliw j¹drowych, zg³asza Komisji podstawowe parametry techniczne tej instalacji, w zakresie, w jakim
znajomoœæ tych parametrów jest niezbêdna do realizacji celów okreœlonych w artykule 77.
Techniki, które maja byæ u¿yte do chemicznego przetworzenia materia³ów napromienionych, musz¹ zostaæ zatwierdzone przez Komisjê,
w zakresie niezbêdnym do realizacji celów okreœlonych w artykule 77.
Artyku³ 79
Komisja nak³ada obowi¹zek przechowywania i udostêpniania danych dotycz¹cych eksploatacji w celu rozliczenia u¿ytkowanych lub
produkowanych rud, materia³ów wyjœciowych i specjalnych materia³ów rozszczepialnych. Ten sam wymóg obowi¹zuje w przypadku
transportu materia³ów wyjœciowych lub specjalnych materia³ów rozszczepialnych.
Osoby objête powy¿szym obowi¹zkiem zawiadamiaj¹ w³adze danego Pañstwa Cz³onkowskiego o przekazaniu Komisji danych zgodnie z artyku³em 78 i pierwszym akapitem niniejszego artyku³u.
Charakter i zakres wymogów wymienionych w pierwszym akapicie niniejszego artyku³u s¹ okreœlone w rozporz¹dzeniu Komisji,
zatwierdzonym przez Radê.
Artyku³ 80
Komisja mo¿e za¿¹daæ, aby wszelkie nadwy¿ki specjalnych materia³ów rozszczepialnych odzyskane lub otrzymane jako produkt
uboczny oraz faktycznie nie u¿ytkowane i nie gotowe do u¿ytku
zosta³y z³o¿one w depozycie Agencji lub innego sk³adu nadzorowanego lub mog¹cego byæ nadzorowanym przez Komisjê.
Specjalne materia³y rozszczepialne zdeponowane w ten sposób musz¹ byæ niezw³ocznie zwrócone zainteresowanym stronom na ich
wniosek.
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Artyku³ 81
Komisja mo¿e oddelegowaæ swoich inspektorów na terytorium
Pañstw Cz³onkowskich. Przed wys³aniem inspektora z pierwsz¹ misj¹ na terytorium danego Pañstwa, Komisja przeprowadza z tym
Pañstwem konsultacje; ustalenia te reguluj¹ równie¿ wszystkie przysz³e zadania tego inspektora.
Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów uprawniaj¹cych, inspektorzy maj¹ zawsze prawo dostêpu do wszystkich miejsc, danych i
osób, które ze wzglêdu na wykonywany zawód s¹ zwi¹zane z materia³ami, sprzêtem lub instalacjami objêtymi œrodkami bezpieczeñstwa okreœlonymi w niniejszym rozdziale, w zakresie niezbêdnym do zastosowania tych œrodków do rud, materia³ów wyjœciowych i specjalnych materia³ów rozszczepialnych oraz do zastosowania postanowieñ artyku³u
77. Na wniosek zainteresowanego Pañstwa Cz³onkowskiego, inspektorom mianowanym przez Komisjê towarzysz¹ przedstawiciele w³adz
tego Pañstwa, którzy jednak nie mog¹ opóŸniaæ ani utrudniaæ wykonywania przez nich obowi¹zków.
W przypadku sprzeciwu, co do dokonania danej inspekcji, Komisja
wystêpuje do prezesa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej o wydanie nakazu jej przeprowadzenia. Prezes Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej rozstrzyga sprawê w ci¹gu trzech dni.
W przypadku niebezpieczeñstwa zaistnienia zw³oki, Komisja mo¿e
samodzielnie wydaæ pisemny nakaz dokonania inspekcji, w formie
decyzji. Nakaz ten przekazuje siê niezw³ocznie prezesowi Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej do zatwierdzenia.
Po wydaniu nakazu lub decyzji, w³adze danego Pañstwa Cz³onkowskiego zapewniaj¹ dostêp inspektorów do miejsc wskazanych
w nakazie lub decyzji.
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Artyku³ 82
Inspektorów wyznacza Komisja.
Inspektorzy s¹ odpowiedzialni za uzyskanie i weryfikacjê danych
wymienionych w artykule 79. Informuj¹ oni Komisjê o wszelkich
nieprawid³owoœciach.
Komisja mo¿e wydaæ dyrektywê wzywaj¹c¹ dane Pañstwo Cz³onkowskie do podjêcia œrodków niezbêdnych do usuniêcia nieprawid³owoœci w okreœlonym przez ni¹ terminie oraz poinformowaæ o tym Radê.
Jeœli dane Pañstwo nie zastosuje siê do tej dyrektywy w wyznaczonym terminie, Komisja lub ka¿de inne zainteresowane Pañstwo
mo¿e, na zasadzie odstêpstwa od postanowieñ artyku³ów 258 i 259
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wnieœæ sprawê
bezpoœrednio do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.
Artyku³ 83
1. W przypadku naruszenia przez osoby lub przedsiêbiorstwa obowi¹zków na³o¿onych na nie w niniejszym rozdziale, Komisja mo¿e
na³o¿yæ na nie sankcje.
Sankcje obejmuj¹, wed³ug stopnia surowoœci:
a) ostrze¿enie,
b) odebranie szczególnych korzyœci, takich jak pomoc finansowa lub techniczna;
c) objêcie danego przedsiêbiorstwa, przez okres nie d³u¿szy ni¿ cztery
miesi¹ce, zarz¹dem osoby lub rady mianowanej wspólnie przez
Komisjê i Pañstwo w³aœciwe dla tego przedsiêbiorstwa;
d) czêœciowe lub ca³kowite odebranie materia³ów wyjœciowych
lub specjalnych materia³ów rozszczepialnych.
2. Decyzje Komisji dotycz¹ce realizacji ustêpu 1 i wymagaj¹ce
wydania materia³ów podlegaj¹ wykonaniu przymusowemu. Mog¹
one zostaæ wykonane na obszarach Pañstw Cz³onkowskich na podstawie artyku³u 164.
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Na zasadzie odstêpstwa od artyku³u 157, odwo³ania wnoszone do
Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej od decyzji Komisji nak³adaj¹cej sankcje wymienione w ustêpie 1 maj¹ skutek zawieszaj¹cy. Niemniej jednak, na wniosek Komisji lub dowolnego
Pañstwa Cz³onkowskiego Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej mo¿e nakazaæ natychmiastowe wykonanie decyzji.
Ochronê naruszonych interesów zapewnia ustanowienie odpowiedniej procedury prawnej.
3. Komisja mo¿e kierowaæ dowolne zalecenia do Pañstw Cz³onkowskich w odniesieniu do ustaw lub rozporz¹dzeñ maj¹cych zapewniæ przestrzeganie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z niniejszego rozdzia³u na ich terytoriach.
4. Pañstwa Cz³onkowskie zapewniaj¹ stosowanie sankcji i, w razie
potrzeby, usuniêcie nieprawid³owoœci przez osoby, które siê ich dopuœci³y.
Artyku³ 84
Stosowanie œrodków bezpieczeñstwa nie mo¿e prowadziæ do dyskryminacji ze wzglêdu na przewidywane wykorzystanie rud, materia³ów wyjœciowych i specjalnych materia³ów rozszczepialnych.
Zakres i procedura œrodków bezpieczeñstwa oraz uprawnienia organów odpowiedzialnych za ich zastosowanie powinny zapewniaæ
osi¹gniêcie celów okreœlonych w niniejszym rozdziale.
Œrodki bezpieczeñstwa nie obejmuj¹ materia³ów maj¹cych zaspokajaæ wymogi obronnoœci, specjalnie przetwarzanych w tym celu lub po
takim przetworzeniu umieszczanych b¹dŸ sk³adowanych w obiektach
wojskowych zgodnie z odpowiednim planem operacyjnym.
Artyku³ 85
W przypadku zaistnienia nowych okolicznoœci, z inicjatywy Pañstwa Cz³onkowskiego lub Komisji, procedury stosowania œrodków
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bezpieczeñstwa okreœlone w niniejszym rozdziale mog¹ zostaæ zmienione przez Radê, stanowi¹c¹ jednomyœlnie na wniosek Komisji,
po konsultacji ze Zgromadzeniem. Komisja bada ka¿d¹ tak¹ propozycjê Pañstwa Cz³onkowskiego.
Rozdzia³ VIII
Prawo w³asnoœci

Artyku³ 86
Specjalne materia³y rozszczepialne s¹ w³asnoœci¹ Wspólnoty .
Prawo w³asnoœci Wspólnoty obejmuje wszystkie specjalne materia³y rozszczepialne, wytworzone lub przywo¿one przez Pañstwo
Cz³onkowskie, osobê lub przedsiêbiorstwo i podlegaj¹ce kontroli
bezpieczeñstwa przewidzianej w rozdziale VII.
Artyku³ 87
Pañstwa Cz³onkowskie, osoby i przedsiêbiorstwa maj¹ nieograniczone prawo eksploatacji i wykorzystywania specjalnych materia³ów rozszczepialnych bêd¹cych w ich posiadaniu, z uwzglêdnieniem
zobowi¹zañ na³o¿onych na nie niniejszym Traktatem, zw³aszcza
zwi¹zanych ze œrodkami bezpieczeñstwa, prawem pierwokupu przys³uguj¹cym Agencji oraz z ochron¹ zdrowia.
Artyku³ 88
Agencja prowadzi w imieniu Wspólnoty specjalny rachunek zwany
„rachunkiem finansowym specjalnych materia³ów rozszczepialnych”.
Artyku³ 89
1. Na rachunku finansowym specjalnych materia³ów rozszczepialnych:
a) wartoœæ specjalnych materia³ów rozszczepialnych pozostawionych lub udostêpnionych Pañstwu Cz³onkowskiemu, osobie
lub przedsiêbiorstwu zasila Wspólnotê i obci¹¿a to Pañstwo
Cz³onkowskie, osobê lub przedsiêbiorstwo;
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b) wartoœæ specjalnych materia³ów rozszczepialnych wytworzonych lub wwiezionych przez Pañstwo Cz³onkowskie, osobê
lub przedsiêbiorstwo i staj¹cych siê w³asnoœci¹ Wspólnoty obci¹¿a Wspólnotê i zasila to Pañstwo Cz³onkowskie, osobê lub
przedsiêbiorstwo. Podobny zapis jest dokonywany w przypadku, gdy Pañstwo Cz³onkowskie, osoba lub przedsiêbiorstwo zwraca Wspólnocie specjalne materia³y rozszczepialne
uprzednio pozostawione lub udostêpnione temu Pañstwu
Cz³onkowskiemu, osobie lub przedsiêbiorstwu.
2. Ró¿nice wartoœci wp³ywaj¹ce na iloœæ specjalnych materia³ów
rozszczepialnych wyra¿a siê do celów rozliczeniowych w sposób
nie powoduj¹cy strat ani zysków Wspólnoty. Ryzyko poci¹gaj¹ce za
sob¹ straty lub zyski jest ponoszone przez posiadacza.
3. Salda wynikaj¹ce z powy¿szych transakcji wyp³aca siê niezw³ocznie wierzycielowi na jego wniosek.
4. W przypadku realizowania transakcji przez Agencjê na w³asny
rachunek, do celów niniejszego rozdzia³u traktuje siê j¹ jako przedsiêbiorstwo.
Artyku³ 90
Je¿eli wymagaj¹ tego nowe okolicznoœci, z inicjatywy Pañstwa
Cz³onkowskiego lub Komisji postanowienia niniejszego rozdzia³u
dotycz¹ce prawa w³asnoœci Wspólnoty mog¹ zostaæ zmienione przez
Radê, stanowi¹c¹ jednomyœlnie na wniosek Komisji i po konsultacji
ze Zgromadzeniem. Komisja bada ka¿d¹ tak¹ propozycjê Pañstwa
Cz³onkowskiego.
Artyku³ 91
System w³asnoœci dotycz¹cy przedmiotów, materia³ów i dóbr, które
na mocy niniejszego rozdzia³u nie podlegaj¹ prawu w³asnoœci Wspólnoty, reguluj¹ prawa Pañstw Cz³onkowskich.
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Rozdzia³ IX
Wspólny rynek atomowy

Artyku³ 92
Postanowienia niniejszego rozdzia³u maj¹ zastosowanie do towarów i produktów wymienionych na listach stanowi¹cych za³¹cznik
IV do niniejszego Traktatu.
Rada, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ na wniosek Komisji,
mo¿e zmieniæ te listy z inicjatywy
Komisji lub Pañstwa Cz³onkowskiego.
Artyku³ 93
Pañstwa Cz³onkowskie zakazuj¹ miêdzy sob¹ wszelkie c³a przywozowe i wywozowe oraz op³aty o skutku równowa¿nym, jak równie¿ wszelkie ograniczenia iloœciowe w przywozie i wywozie, dotycz¹ce:
a) produktów z listy A1 i A2;
b) produktów z listy B, o ile podlegaj¹ one Wspólnej Taryfie Celnej i s¹ zaopatrzone w zaœwiadczenie Komisji o zamierzonym
wykorzystaniu do celów j¹drowych.
Jednak¿e, terytoria pozaeuropejskie pozostaj¹ce pod jurysdykcj¹
Pañstwa Cz³onkowskiego mog¹ nadal nak³adaæ c³a przywozowe i
wywozowe lub op³aty o skutku równowa¿nym, wy³¹cznie o charakterze fiskalnym. Stawki tych ce³ i op³at oraz reguluj¹cy je system
nie mo¿e prowadziæ do dyskryminacji miêdzy danym Pañstwem a
innymi Pañstwami Cz³onkowskimi.
Artyku³ 94
(uchylony)
Artyku³ 95
(uchylony)

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

Artyku³ 96
Pañstwa Cz³onkowskie znosz¹ wszelkie dyskryminacje ze wzglêdu
na przynale¿noœæ pañstwow¹, wp³ywaj¹ce na prawo obywateli Pañstw
Cz³onkowskich do obejmowania stanowisk wymagaj¹cych kwalifikacji w energetyce j¹drowej, z zastrze¿eniem podstawowych ograniczeñ wynikaj¹cych z wymogów porz¹dku, bezpieczeñstwa i zdrowia
publicznego.
Rada, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ na wniosek Komisji,
która najpierw zasiêga opinii Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego, oraz po konsultacji ze Zgromadzeniem, uchwala dyrektywy okreœlaj¹ce sposoby stosowania niniejszego artyku³u.
Artyku³ 97
W stosunku do osób fizycznych lub prawnych, publicznych b¹dŸ prywatnych, podlegaj¹cych jurysdykcji jednego z Pañstw Cz³onkowskich,
które zamierzaj¹ uczestniczyæ w budowie instalacji atomowych o charakterze naukowym lub przemys³owym we Wspólnocie, nie mo¿na
stosowaæ ¿adnych ograniczeñ zwi¹zanych z obywatelstwem.
Artyku³ 98
Pañstwa Cz³onkowskie podejmuj¹ wszelkie œrodki niezbêdne do
u³atwienia zawierania umów ubezpieczeniowych na wypadek zagro¿eñ j¹drowych.
Rada, stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ na wniosek Komisji,
która zasiêgnê³a uprzednio opinii Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego, oraz po konsultacji ze Zgromadzeniem, uchwala dyrektywy okreœlaj¹ce sposoby stosowania niniejszego artyku³u.
Artyku³ 99
Komisja mo¿e kierowaæ dowolne zalecenia w celu usprawnienia
przep³ywu kapita³u maj¹cego finansowaæ dzia³alnoœæ przemys³ow¹
wyszczególnion¹ w za³¹czniku II do niniejszego Traktatu.
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Artyku³ 100
(uchylony)
Rozdzia³ X
Stosunki zewnêtrzne

Artyku³ 101
W ramach posiadanych uprawnieñ i w³aœciwoœci, Wspólnota mo¿e
przyjmowaæ zobowi¹zania poprzez podpisanie porozumieñ lub
umów z pañstwem trzecim, organizacj¹ miêdzynarodow¹ lub obywatelem pañstwa trzeciego.
Komisja negocjuje te porozumienia lub umowy zgodnie z dyrektywami Rady i zawiera je po zatwierdzeniu przez Radê stanowi¹c¹
wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.
Jednak¿e, porozumienia lub umowy, które mog¹ zostaæ wykonane
bez dzia³añ ze strony Rady oraz w ramach odpowiedniego bud¿etu,
negocjuje i zawiera wy³¹cznie Komisja, informuj¹c o tym Radê.
Artyku³ 102
Porozumienia lub umowy zawierane z pañstwem trzecim, organizacj¹ miêdzynarodow¹ lub obywatelem pañstwa trzeciego, których stron¹, oprócz Komisji, s¹ tak¿e inne Pañstwa Cz³onkowskie,
nie wchodz¹ w ¿ycie do czasu zawiadomienia Komisji przez wszystkie zainteresowane Pañstwa Cz³onkowskie o tym, ¿e porozumienia
te lub umowy mog¹ byæ stosowane zgodnie z ich odpowiednimi
przepisami krajowymi.
Artyku³ 103
Pañstwa Cz³onkowskie przekazuj¹ Komisji projekty porozumieñ
i umów z pañstwem trzecim, organizacj¹ miêdzynarodow¹ lub obywatelem pañstwa trzeciego, je¿eli porozumienia te lub umowy dotycz¹ spraw wchodz¹cych w zakres niniejszego Traktatu.
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Je¿eli projekt porozumienia lub umowy zawiera postanowienia
utrudniaj¹ce stosowanie niniejszego Traktatu, Komisja przekazuje
zainteresowanemu Pañstwo swoje uwagi w ci¹gu miesi¹ca od daty
otrzymania projektu.
Pañstwo Cz³onkowskie nie mo¿e zawrzeæ proponowanego porozumienia lub umowy do czasu spe³nienia wskazówek Komisji lub
uzyskania orzeczenia Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej, które jest wydawane w trybie pilnym na wniosek danego
Pañstwa i stwierdza zgodnoœæ proponowanych postanowieñ z postanowieniami niniejszego Traktatu. Pañstwo Cz³onkowskie mo¿e
z³o¿yæ wniosek do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej w dowolnym czasie po otrzymaniu uwag Komisji.
Artyku³ 104
Osoby i przedsiêbiorstwa zawieraj¹ce albo odnawiaj¹ce porozumienie b¹dŸ umowê z pañstwem trzecim, organizacj¹ miêdzynarodow¹ lub obywatelem pañstwa trzeciego po 1 stycznia 1958 roku
lub, wobec pañstw przystêpuj¹cych, po dacie ich przyst¹pienia nie
mog¹ powo³ywaæ siê na to porozumienie lub umowê w celu unikniêcia obowi¹zków przewidzianych w niniejszym Traktacie.
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie podejmuje œrodki uznane przez siebie
za niezbêdne w celu przekazania Komisji, na jej wniosek, wszystkich
informacji dotycz¹cych porozumieñ lub umów zawartych po up³ywie
dat, o których mowa w pierwszym akapicie, w zakresie niniejszego Traktatu przez osobê lub przedsiêbiorstwo z pañstwem trzecim, organizacj¹
miêdzynarodow¹ b¹dŸ obywatelem pañstwa trzeciego. Komisja mo¿e
wymagaæ przekazania tych informacji wy³¹cznie w celu sprawdzenia,
czy porozumienia te lub umowy nie zawieraj¹ postanowieñ utrudniaj¹cych wykonanie niniejszego Traktatu.
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Na wniosek Komisji Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej wydaje orzeczenie dotycz¹ce zgodnoœci tych porozumieñ
lub umów z postanowieniami niniejszego Traktatu.
Artyku³ 105
Postanowienia niniejszego Traktatu nie mog¹ stanowiæ przeszkody w wykonaniu porozumieñ lub umów zawartych przed 1 stycznia 1958 roku lub, wobec pañstw przystêpuj¹cych, przed dat¹ ich
przyst¹pienia, przez Pañstwo Cz³onkowskie, osobê lub przedsiêbiorstwo z pañstwem trzecim, organizacj¹ miêdzynarodow¹ b¹dŸ
obywatelem pañstwa trzeciego, je¿eli porozumienia te lub umowy
zosta³y przekazane Komisji nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 30 dni od dat
wymienionych wy¿ej.
Jednak¿e porozumienia lub umowy zawarte miêdzy 25 marca 1957
roku a 1 stycznia 1958 roku lub, wobec pañstw przystêpuj¹cych,
miêdzy dat¹ podpisania dokumentu przyst¹pienia a dat¹ ich przyst¹pienia przez osobê lub przedsiêbiorstwo z pañstwem trzecim, organizacj¹ miêdzynarodow¹ b¹dŸ obywatelem pañstwa trzeciego nie
mog¹ stanowiæ przeszkody w wykonaniu niniejszego Traktatu, je¿eli w opinii Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej
orzekaj¹cego na wniosek Komisji jedn¹ z g³ównych przyczyn zawarcia danego porozumienia lub umowy przez dowoln¹ stronê by³
zamiar uchylenia siê od postanowieñ niniejszego Traktatu.
Artyku³ 106
Pañstwa Cz³onkowskie, które przed 1 stycznia 1958 roku lub, wobec pañstw przystêpuj¹cych, przed dat¹ ich przyst¹pienia zawar³y
porozumienia z pañstwami trzecimi w sprawie wspó³pracy w dziedzinie energetyki j¹drowej, s¹ obowi¹zane rozpocz¹æ wspólnie z Komisj¹ niezbêdne negocjacje z tymi pañstwami w celu zapewnienia,
¿e prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce z tych porozumieñ zostan¹ w granicach mo¿liwoœci przejête przez Wspólnotê.
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Wszelkie nowe porozumienia wynikaj¹ce z tych negocjacji wymagaj¹ zgody Pañstwa lub Pañstw Cz³onkowskich bêd¹cych sygnatariuszami powy¿szych porozumieñ oraz zgody Rady, stanowi¹cej
wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.
Tytu³ III
POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE I FINANSOWE
Rozdzia³ I
Stosowanie niektórych postanowieñ traktatu o unii europejskiej
i traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej

Artyku³ 106a
1. Artyku³y 7, 13–19, artyku³ 48 ustêpy 2–5 i artyku³y 49 i 50
Traktatu o Unii Europejskiej, artyku³ 15, artyku³y 223–236,
237–244, 245, 246–270, 272, 273, 274, 277–281, 285–304, 310– 320,
322–225 oraz 336, 342 i 344 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, a tak¿e Protokó³ w sprawie postanowieñ przejœciowych, stosuje siê do niniejszego Traktatu.
2. W ramach niniejszego Traktatu, odniesienia do Unii i do
„Traktatu o Unii Europejskiej”, „Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej” i „Traktatów” w postanowieniach, o których
mowa w ustêpie 1, oraz w postanowieniach protoko³ów do³¹czonych zarówno do wy¿ej wymienionych Traktatów, jak i do
niniejszego Traktatu, nale¿y rozumieæ jako odniesienia, odpowiednio, do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz do
niniejszego Traktatu.
3. Postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie wprowadzaj¹ odstêpstw od postanowieñ niniejszego Traktatu.
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Rozdzia³ II
Instytucje Wspólnoty

Sekcja I
Zgromadzenie

Artyku³y 107–132 (uchylone)
Artyku³ 133
(uchylony)
Artyku³ 134
1. Niniejszym powo³uje siê Komitet Naukowo-Techniczny, dzia³aj¹cy w charakterze organu doradczego Komisji.
Zasiêgniêcie opinii Komitetu jest konieczne w przypadkach przewidzianych w niniejszym Traktacie. Opinii mo¿na tak¿e zasiêgaæ we
wszystkich przypadkach uznanych przez Komisjê za uzasadnione.
2. Komitet sk³ada siê z 39 cz³onków mianowanych przez Radê po
konsultacji z Komisj¹.
Cz³onkowie Komitetu s¹ mianowani indywidualnie na okres piêciu lat. Ich mandat jest odnawialny. Cz³onkowie Komitetu nie s¹
wi¹zani ¿adn¹ instrukcj¹.
Komitet Naukowo-Techniczny co roku wyznacza spoœród swych
cz³onków przewodnicz¹cego i prezydium.
Artyku³ 135
Komisja mo¿e prowadziæ dowolne konsultacje i tworzyæ dowolne
grupy badawcze niezbêdne do wykonania jej zadañ.
/Artyku³y 136–143 (uchylone)
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Sekcja IV
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej

Artyku³ 144
Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej ma nieograniczone prawo orzekania w sprawach:
a) wszczêtych na podstawie artyku³u 12 o okreœlenie odpowiednich
warunków przyznania przez Komisjê licencji lub sublicencji;
b) wszczêtych przez osoby fizyczne lub przedsiêbiorstwa przeciwko sankcjom na³o¿onym na nie przez Komisjê na podstawie artyku³u 83.
Artyku³ 145
Je¿eli Komisja stwierdzi, ¿e osoba lub przedsiêbiorstwo dopuœci³o
siê naruszenia niniejszego Traktatu, do którego nie maj¹ zastosowania postanowienia artyku³u 83, wzywa Pañstwo Cz³onkowskie w³aœciwe dla tej osobie lub przedsiêbiorstwie do zastosowania odpowiednich sankcji zgodnie z przepisami prawa krajowego.
Jeœli Pañstwo to nie zastosuje siê do takiego ¿¹dania w terminie
okreœlonym przez Komisjê, mo¿e ona wnieœæ sprawê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej w celu stwierdzenia
tego naruszenia, o które oskar¿a siê osobê b¹dŸ przedsiêbiorstwo.
Artyku³y 146–156 (uchylone)
Artyku³ 157
Z zastrze¿eniem odmiennych postanowieñ niniejszego Traktatu
skargi wniesione do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej nie maj¹ skutku zawieszaj¹cego. Jednak¿e Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej mo¿e, jeœli uzna, ¿e okolicznoœci
tego wymagaj¹, zarz¹dziæ zawieszenie wykonania zaskar¿onego aktu.
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Artyku³ 158–162 (uchylone)
Rozdzia³ III
Postanowienia wspólne dla instytucji

Artyku³ 163 (uchylony)
Artyku³ 164
Postêpowanie egzekucyjne jest regulowane przez przepisy procedury cywilnej obowi¹zuj¹ce w Pañstwie, na terytorium którego ma
ono miejsce. Klauzula wykonalnoœci jest nadawana, bez jakiejkolwiek kontroli innej ni¿ weryfikacja autentycznoœci tytu³u, przez wyznaczony w tym celu przez rz¹d Pañstwa Cz³onkowskiego organ
krajowy, o którym zostanie powiadomiona Komisja, Trybuna³
Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej oraz Komitet Arbitra¿owy
ustanowiony w artykule 18.
Po dope³nieniu tych formalnoœci na wniosek zainteresowanego,
mo¿e on przyst¹piæ do egzekucji zgodnie z ustawodawstwem krajowym, wnosz¹c sprawê bezpoœrednio do w³aœciwego organu.
Postêpowanie egzekucyjne mo¿e byæ zawieszone wy³¹cznie na
mocy orzeczenia Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Jednak¿e, kontrola prawid³owoœci przeprowadzenia egzekucji podlega w³aœciwoœci s¹dów krajowych.
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Rozdzia³ IV
Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny

Artyku³y 165–170 (uchylone)
Tytu³ IV
SZCZEGÓ£OWE POSTANOWIENIA FINANSOWE
Artyku³ 171
1. Wszystkie dochody i wydatki Wspólnoty, inne ni¿ wp³ywy i wydatki Agencji oraz wspólnych przedsiêbiorstw, powinny stanowiæ
przedmiot preliminarza na ka¿dy rok bud¿etowy i byæ wpisane do
bud¿etu operacyjnego lub bud¿etu badawczo-inwestycyjnego.
Ka¿dy bud¿et jest zrównowa¿ony w odniesieniu do dochodów
i wydatków.
2. Wp³ywy i wydatki Agencji, dzia³aj¹cej na zasadach komercyjnych, s¹ bilansowane w specjalnym zestawieniu.
Sposób oszacowania, realizacji i kontroli wp³ywów i wydatków
okreœlaj¹ przepisy finansowe przyjête na podstawie artyku³u 258
i 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z uwzglêdnieniem statutu Agencji.
3. Szacunki wp³ywów i wydatków, rozliczenia eksploatacyjne i bilansy wspólnych przedsiêbiorstw za ka¿dy rok bud¿etowy przekazuje siê Komisji, Radzie i Zgromadzeniu, na warunkach zawartych
w statutach tych przedsiêbiorstw.
Artyku³ 172
1–3. (uchylone)
4. Œrodki na finansowanie badañ i inwestycji pozyskuje siê na warunkach ustalonych przez Radê zgodnie z artyku³em 314 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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Wspólnota mo¿e zaci¹gaæ d³ugi na rynku kapita³owym Pañstwa
Cz³onkowskiego zgodnie z przepisami prawa dotycz¹cymi kwestii
wewnêtrznych lub, w przypadku braku takich przepisów, po przeprowadzeniu konsultacji przez Komisjê i to Pañstwo Cz³onkowskie oraz osi¹gniêciu porozumienia co do proponowanej po¿yczki.
W³aœciwe w³adze danego Pañstwa Cz³onkowskiego mog¹ nie udzieliæ zgody na powy¿sze wy³¹cznie w przypadku ryzyka powa¿nych
zak³óceñ na rynku kapita³owym tego Pañstwa.
Artyku³ 173 (uchylony)
Artyku³ 173a (uchylony)
Artyku³ 174
1. Wydatki wykazane w bud¿ecie operacyjnym obejmuj¹ w szczególnoœci:
a) koszty administracyjne;
b) wydatki zwi¹zane ze œrodkami zabezpieczaj¹cymi oraz ochron¹
zdrowia i bezpieczeñstwem.
2. Wydatki wykazane w bud¿ecie badawczo-inwestycyjnym obejmuj¹ w szczególnoœci:
a) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ programu badawczego Wspólnoty;
b) wszelkie udzia³y w kapitale Agencji i jej wydatkach inwestycyjnych;
c) wydatki zwi¹zane z wyposa¿eniem zak³adów szkoleniowych;
d) wszelkie udzia³y we wspólnych przedsiêbiorstwach i okreœlonych wspólnych operacjach.
Artyku³ 175 (uchylony)
Artyku³ 176
1. Z zastrze¿eniem limitów wynikaj¹cych z programów lub decyzji dotycz¹cych wydatków, które w myœl niniejszego Traktatu wymagaj¹ jednomyœlnego zatwierdzenia Rady, dotacje na pokrycie kosztów badawczo-inwestycyjnych obejmuj¹:
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a) kredyty z tytu³u zobowi¹zañ, obejmuj¹ce seriê pozycji stanowi¹c¹ odrêbn¹ jednostkê i tworz¹c¹ spójn¹ ca³oœæ;
b) kredyty z tytu³u p³atnoœci odzwierciedlaj¹ce maksymaln¹ kwotê p³atn¹ w ka¿dym roku z tytu³u zobowi¹zañ podjêtych na
podstawie litery a).
2. Harmonogram terminów zobowi¹zañ i p³atnoœci znajduje siê
w za³¹czniku do projektu bud¿etu proponowanego przez Komisjê.
3. Wydatki badawczo-inwestycyjne klasyfikowane s¹ w rozdzia³y
grupuj¹ce wydatki wed³ug ich charakteru i przeznaczenia, oraz dzielone dalej, w miarê potrzeby, zgodnie z rozporz¹dzeniem uchwalonym na mocy artyku³u 226 i 227 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej.
4. Niewykorzystane p³atnoœci przenosi siê na nastêpny rok bud¿etowy decyzj¹ Komisji, chyba ¿e Rada postanowi inaczej.
Artyku³y 177–179a (uchylone)
Artyku³ 180
(uchylony)
Artyku³ 180a
(uchylony)
Artyku³ 180b (uchylony)
Artyku³ 181 (uchylony)
Artyku³ 182
1. Komisja mo¿e, z zastrze¿eniem, i¿ poinformuje o tym w³aœciwe
w³adze zainteresowanych Pañstw Cz³onkowskich, przelewaæ w walucie jednego z Pañstw Cz³onkowskich aktywa, które posiada w walucie innego Pañstwa Cz³onkowskiego, w zakresie koniecznym do
ich wykorzystania w celach, na które s¹ one przeznaczone w niniejszym Traktacie. Komisja unika w miarê mo¿liwoœci dokonywania
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takich przelewów, jeœli ma dostêpne lub daj¹ce siê zgromadziæ aktywa w walutach, których potrzebuje.
2. Komisja komunikuje siê z ka¿dym z Pañstw Cz³onkowskich za
poœrednictwem organu, który one wyznacz¹. W wykonywaniu operacji finansowych korzysta ona z us³ug banku emisyjnego zainteresowanego Pañstwa Cz³onkowskiego lub innej instytucji finansowej
przez nie uznanej.
3. W sprawie wydatków Wspólnoty w walutach pañstw trzecich,
Komisja przedk³ada Radzie, przed ostatecznym uchwaleniem bud¿etów, plan wskazuj¹cy przewidywane dochody i wydatki, jakie
nale¿y zrealizowaæ w innych walutach.
Plan ten zatwierdza Rada stanowi¹c wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹.
Mo¿e on ulegaæ zmianom w ci¹gu roku bud¿etowego zgodnie z t¹
sam¹ procedur¹.
4. Pañstwa Cz³onkowskie udostêpniaj¹ Komisji waluty pañstw trzecich niezbêdne do dokonania wydatków wskazanych w planie przewidzianym w ustêpie 3, wed³ug klucza okreœlonego w artykule 172. Kwoty
uzyskane przez Komisjê w walucie pañstw trzecich przekazuje siê Pañstwom Cz³onkowskim wed³ug tego samego klucza.
5. Komisja mo¿e dowolnie dysponowaæ wszelkimi kwotami w walucie pañstw trzecich pozyskanymi w drodze po¿yczek, które zrealizowa³a w tych pañstwach.
6. Rada, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek Komisji, mo¿e zastosowaæ w ca³oœci lub w czêœci do Agencji i wspólnych przedsiêbiorstw uregulowania walutowe przewidziane w poprzednich ustêpach oraz dostosowaæ te uregulowania, w stosownym przypadku,
do ich wymogów operacyjnych.
Artyku³ 183 (uchylony)
Artyku³ 183a (uchylony)
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Tytu³ V
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artyku³ 184
Wspólnota ma osobowoœæ prawn¹.
Artyku³ 185
W ka¿dym z Pañstw Cz³onkowskich Wspólnota posiada zdolnoœæ
prawn¹ i zdolnoœæ do czynnoœci prawnych o najszerszym zakresie
przyznanym przez ustawodawstwa krajowe osobom prawnym; mo¿e
ona zw³aszcza nabywaæ lub zbywaæ mienie nieruchome i ruchome
oraz stawaæ przed s¹dem. W tym zakresie jest ona reprezentowana
przez Komisjê.
Artyku³ 186
(uchylony)
Artyku³ 187
W celu wype³nienia zadañ, które s¹ jej powierzone, Komisja mo¿e
zbieraæ wszelkie informacje i dokonywaæ wszelkich niezbêdnych
weryfikacji w granicach i na warunkach okreœlonych przez Radê
zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu.
Artyku³ 188
Odpowiedzialnoœæ umowna Wspólnoty podlega prawu w³aœciwemu dla danej umowy.
W dziedzinie odpowiedzialnoœci pozaumownej Wspólnota powinna
naprawiæ, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw Pañstw
Cz³onkowskich, szkody wyrz¹dzone przez jej instytucje lub jej pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.
Odpowiedzialnoœæ osobist¹ pracowników wobec Wspólnoty okreœlaj¹ przepisy ich regulaminu pracowniczego lub maj¹cych zastosowanie warunków zatrudnienia.
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Artyku³ 189
Siedzibê instytucji Wspólnoty okreœla wspólne porozumienie rz¹dów Pañstw Cz³onkowskich.
Artyku³ 190 (uchylony)
Artyku³ 191
Artyku³ 191 Na terytorium Pañstw Cz³onkowskich Wspólnota korzysta z przywilejów i immunitetów niezbêdnych do
wykonania jej zadañ na warunkach okreœlonych w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.
Artyku³ 192
Pañstwa Cz³onkowskie podejmuj¹ wszelkie w³aœciwe œrodki ogólne
lub szczególne w celu zapewnienia wykonania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z niniejszego Traktatu lub z dzia³añ instytucji Wspólnoty. U³atwiaj¹ one Wspólnocie wype³nianie jej zadañ.
Powstrzymuj¹ siê one od podejmowania wszelkich œrodków, które mog³yby zagroziæ urzeczywistnieniu celów niniejszego Traktatu.
Artyku³ 193
Pañstwa Cz³onkowskie zobowi¹zuj¹ siê nie poddawaæ sporów dotycz¹cych wyk³adni lub stosowania niniejszego Traktatu procedurze rozstrzygania innej ni¿ w nim przewidziana.
Artyku³ 194
1. Cz³onkowie instytucji Wspólnoty, cz³onkowie komitetów, jak
równie¿ urzêdnicy i inni pracownicy Wspólnoty i wszelkie inne osoby, które z uwagi na swoje obowi¹zki lub kontakty, publiczne b¹dŸ
prywatne, z instytucjami albo instalacjami Wspólnoty lub ze wspólnymi przedsiêbiorstwami zostan¹ wezwane do uzyskania lub udzielenia potwierdzenia faktów, informacji, danych, dokumentów lub
przedmiotów podlegaj¹cych systemowi bezpieczeñstwa na podstawie przepisów Pañstwa Cz³onkowskiego lub instytucji Wspólnoty
s¹ zobowi¹zani, równie¿ po zaprzestaniu pe³nienia swoich funkcji
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lub wygaœniêciu ich kontaktów, nie ujawniaæ ich ¿adnym osobom
nieupowa¿nionym ani podawaæ do wiadomoœci publicznej.
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie traktuje naruszenie tego obowi¹zku jako pogwa³cenie zasad dotycz¹cych tajemnicy, podlegaj¹ce merytorycznie i prawnie przepisom dotycz¹cym aktów zagra¿aj¹cych
bezpieczeñstwu pañstwa lub dotycz¹cym ujawniania tajemnicy zawodowej. Na wniosek dowolnego zainteresowanego Pañstwa Cz³onkowskiego lub Komisji dane Pañstwo Cz³onkowskie wszczyna w
ramach swojej w³aœciwoœci powództwo przeciwko osobie dopuszczaj¹cej siê takiego naruszenia.
2. Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie przekazuje Komisji wszystkie przepisy reguluj¹ce na jego obszarze poufnoœæ i tajnoœæ informacji, danych,
dokumentów i przedmiotów objêtych niniejszym Traktatem.
Komisja zapewnia przekazanie tych przepisów pozosta³ym Pañstwom Cz³onkowskim.
Ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie podejmuje wszelkie œrodki w celu
u³atwienia stopniowego utworzenia mo¿liwie jednolitego i wszechstronnego systemu bezpieczeñstwa. W tym celu Komisja mo¿e kierowaæ zalecenia, po konsultacji z zainteresowanymi Pañstwami
Cz³onkowskimi.
3. Instytucje Wspólnoty, ich instalacje i wspólne przedsiêbiorstwa
s¹ obowi¹zane przestrzegaæ zasady systemu bezpieczeñstwa obowi¹zuj¹cego na terytorium, na którym siê znajduj¹.
4. Upowa¿nienie udzielone przez instytucjê Wspólnoty lub Pañstwo Cz³onkowskie osobie prowadz¹cej dzia³alnoœæ w dziedzinie
objêtej niniejszym Traktatem, umo¿liwiaj¹ce dostêp do informacji,
danych, dokumentów lub przedmiotów objêtych niniejszym Traktatem i podlegaj¹cych systemowi bezpieczeñstwa, jest uznawane
przez wszystkie inne instytucje i Pañstwa Cz³onkowskie.
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5. Postanowienia niniejszego artyku³u nie wykluczaj¹ stosowania szczególnych przepisów wynikaj¹cych z umów zawartych przez Pañstwo
Cz³onkowskie z pañstwem trzecim lub organizacj¹ miêdzynarodow¹.
Artyku³ 195
W zastosowaniu niniejszego Traktatu instytucje Wspólnoty, Agencja i wspólne przedsiêbiorstwa przestrzegaj¹ warunków dostêpu do
rud, materia³ów wyjœciowych i specjalnych materia³ów rozszczepialnych, ustanowionych przez krajowe przepisy dotycz¹ce porz¹dku lub zdrowia publicznego.
Artyku³ 196
Do celów niniejszego Traktatu, z zastrze¿eniem odmiennych jego
postanowieñ:
a) „osoba” oznacza ka¿d¹ osobê fizyczn¹ wykonuj¹c¹ dzia³alnoœæ czêœciowo lub ca³kowicie na obszarze Pañstw Cz³onkowskich w dziedzinie okreœlonej w odpowiednim rozdziale niniejszego Traktatu;
b) „przedsiêbiorstwo” oznacza przedsiêbiorstwo lub instytucjê
o publicznym lub prywatnym statusie prawnym, która wykonuje dzia³alnoœæ czêœciowo lub ca³kowicie na obszarze
Pañstw Cz³onkowskich w dziedzinie okreœlonej w odpowiednim rozdziale niniejszego Traktatu.
Artyku³ 197
Do celów niniejszego Traktatu:
1. „Specjalne materia³y rozszczepialne” oznaczaj¹ pluton-239, uran-233,
uran wzbogacony uranem-235 lub uranem-233 oraz wszelkie substancje zawieraj¹ce dowolne z powy¿szych izotopów, jak równie¿ inne materia³y rozszczepialne okreœlone przez Radê stanowi¹c¹ wiêkszoœci¹
kwalifikowan¹ na wniosek Komisji, przy czym termin „specjalne materia³y rozszczepialne” nie obejmuje materia³ów wyjœciowych.
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2. „Uran wzbogacony uranem-235 lub uranem-233” oznacza uran
zawieraj¹cy uran-235 lub uran-233 albo oba te izotopy w takiej iloœci, w
której stosunek ich sumy do izotopu 238 bêdzie wiêkszy od stosunku
izotopu 235 do izotopu 238 wystêpuj¹cego w przyrodzie.
3. „Materia³y wyjœciowe” oznaczaj¹ uran zawieraj¹cy zestaw izotopów wystêpuj¹cych w przyrodzie, uran z zawartoœci¹ uranu-235 mniejsz¹ ni¿ zwyk³a oraz tor, ka¿dy z nich w formie metalu, stopu, chemicznego zwi¹zku albo koncentratu oraz wszelkie inne substancje zawieraj¹ce dowolny z powy¿szych sk³adników o stê¿eniu okreœlonym przez
Radê stanowi¹c¹ wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ na wniosek Komisji.
4. „Rudy” oznaczaj¹ wszelkie rudy zawieraj¹ce substancje, z których mo¿na uzyskaæ materia³y wyjœciowe zdefiniowane powy¿ej
w odpowiednim procesie chemicznym lub fizycznym, o œrednim
stê¿eniu okreœlonym przez Radê stanowi¹c¹ wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ na wniosek Komisji.
Artyku³ 198
Z zastrze¿eniem odmiennych postanowieñ niniejszego Traktatu, ma
on zastosowanie do terytoriów europejskich Pañstw Cz³onkowskich
oraz do terytoriów pozaeuropejskich podlegaj¹cych ich jurysdykcji.
Postanowienia niniejszego Traktatu stosuj¹ siê do terytoriów europejskich, za których stosunki zewnêtrzne odpowiedzialne jest Pañstwo Cz³onkowskie.
Postanowienia niniejszego Traktatu stosuj¹ siê do Wysp Alandzkich, zgodnie z postanowieniami Protoko³u nr 2 do Aktu dotycz¹cego warunków przyst¹pienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji.
Nie naruszaj¹c postanowieñ poprzednich akapitów:
a) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Wysp Owczych.
Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Grenlandii.
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b) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do suwerennych obszarów baz wojskowych Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej na
Cyprze.
c) Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do krajów i terytoriów
zamorskich maj¹cych szczególne stosunki ze Zjednoczonym
Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej oraz które
nie zosta³y wymienione w za³¹czniku IV do Traktatu ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹.
d) Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Wysp Normandzkich i
do Wyspy Man tylko w zakresie niezbêdnym do zapewnienia
wykonania porozumieñ dotycz¹cych tych wysp, zawartych w
Traktacie dotycz¹cym przyst¹pienia nowych Pañstw Cz³onkowskich do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, podpisanym 22 stycznia 1972 roku.
e) (skreœlona)
Artyku³ 199
Komisja jest zobowi¹zana zapewniæ utrzymanie wszelkich w³aœciwych stosunków z organami Organizacji Narodów Zjednoczonych
i jej organizacjami wyspecjalizowanymi oraz organami Œwiatowej
Organizacji Handlu.
Komisja utrzymuje tak¿e w³aœciwe stosunki ze wszystkimi organizacjami miêdzynarodowymi.
Artyku³ 200
Wspólnota ustanawia wszelkie w³aœciwe formy wspó³pracy z Rad¹
Europy.
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Artyku³ 201
Wspólnota ustanawia œcis³¹ wspó³pracê z Organizacj¹ Wspó³pracy
Gospodarczej i Rozwoju; szczegó³y tej wspó³pracy s¹ ustalane za
wspólnym porozumieniem.
Artyku³ 202
Postanowienia niniejszego Traktatu nie wykluczaj¹ istnienia lub
powstania zwi¹zków regionalnych miêdzy Belgi¹ i Luksemburgiem,
jak równie¿ miêdzy Belgi¹, Luksemburgiem i Niderlandami, w zakresie, w jakim cele tych zwi¹zków regionalnych nie s¹ osi¹gniête
w zastosowaniu niniejszego Traktatu.
Artyku³ 203
Je¿eli dzia³anie Wspólnoty oka¿e siê niezbêdne do osi¹gniêcia jednego z celów Wspólnoty, a niniejszy Traktat nie przewidzia³ kompetencji do dzia³ania wymaganego w tym celu, Rada, stanowi¹c jednomyœlnie na wniosek Komisji i po konsultacji ze Zgromadzeniem,
podejmuje w³aœciwe dzia³ania.
Artyku³ 204 (uchylony)
Artyku³ 205
(uchylony)
Artyku³ 206
Wspólnota mo¿e zawieraæ z jednym lub wiêksz¹ liczb¹
pañstw lub organizacji miêdzynarodowych umowy ustanawiaj¹ce stowarzyszenie, obejmuj¹ce wzajemne prawa i obowi¹zki, wspólne dzia³aniai szczególne procedury. Umowy te
s¹ zawierane przez Radê, stanowi¹c¹ jednomyœlnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Je¿eli umowy te wymagaj¹ zmian niniejszego Traktatu, zmiany te s¹ uprzednio
przyjmowanezgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w artykule
48 ustêpy 2–5 Traktatu o Unii Europejskiej.
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Artyku³ 207
Protoko³y za³¹czone do niniejszego Traktatu za wspólnym porozumieniem Pañstw Cz³onkowskich stanowi¹ jego integraln¹ czêœæ.
Artyku³ 208
Niniejszy Traktat zawiera siê na czas nieograniczony.
Tytu³ VI
POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE OKRESU WSTÊPNEGO
Artyku³ 209–223
(skreœlone)
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Artyku³ 224
Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiaj¹ce
siê Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostan¹ z³o¿one do depozytu Rz¹dowi Republiki W³oskiej.
Niniejszy Traktat wchodzi w ¿ycie pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po z³o¿eniu do depozytu dokumentu ratyfikacji przez
Pañstwo-Sygnatariusza, które jako ostatnie spe³ni tê formalnoœæ.
Je¿eli jednak z³o¿enie to ma miejsce w okresie krótszym ni¿ 15 dni
przed rozpoczêciem nastêpnego miesi¹ca, wejœcie w ¿ycie Traktatu
jest od³o¿one do pierwszego dnia drugiego miesi¹ca po dacie z³o¿enia do depozytu.
Artyku³ 225
Niniejszy Traktat, sporz¹dzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w jêzykach francuskim, niderlandzkim, niemieckim, w³oskim,
przy czym teksty w ka¿dym z tych jêzyków s¹ na równi autentyczne, jest z³o¿ony do depozytu w archiwum Rz¹du Republiki W³o-
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skiej, który przeka¿e uwierzytelniony odpis ka¿demu z Rz¹dów pozosta³ych Pañstw-Sygnatariuszy.
W dowód czego ni¿ej wymienieni pe³nomocnicy z³o¿yli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.
Sporz¹dzono w Rzymie, dwudziestego pi¹tego marca roku tysi¹c
dziewiêæset piêædziesi¹tego siódmego.
(podpisy pominiêto)
Na mocy Traktatów o Przyst¹pieniu teksty niniejszego Traktatu
w jêzykach duñskim, angielskim, fiñskim, greckim, irlandzkim, portugalskim, hiszpañskim i szwedzkim s¹ równie¿ autentyczne.
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KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
PREAMBU£A
Narody Europy, tworz¹c miêdzy sob¹ coraz œciœlejszy zwi¹zek, s¹ zdecydowane dzieliæ
ze sob¹ pokojow¹ przysz³oœæ opart¹ na wspólnych wartoœciach.
Œwiadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana
na niepodzielnych, powszechnych wartoœciach godnoœci osoby ludzkiej, wolnoœci, równoœci
i solidarnoœci; opiera siê na zasadach demokracji i pañstwa prawnego. Poprzez ustanowienie obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci stawia jednostkê w centrum swych dzia³añ.
Unia przyczynia siê do ochrony i rozwoju tych wspólnych wartoœci, szanuj¹c przy tym
ró¿norodnoœæ kultur i tradycji narodów Europy, jak równie¿ to¿samoœæ narodow¹ Pañstw
Cz³onkowskich i organizacjê ich w³adz publicznych na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym; d¹¿y do wspierania zrównowa¿onego i sta³ego rozwoju oraz zapewnia
swobodny przep³yw osób, us³ug, towarów i kapita³u oraz swobodê przedsiêbiorczoœci.
W tym celu, w obliczu zmian w spo³eczeñstwie, postêpu spo³ecznego oraz rozwoju naukowego i technologicznego, niezbêdne jest wzmocnienie ochrony praw podstawowych poprzez wyszczególnienie tych praw w Karcie i przez to uczynienie ich bardziej widocznymi.
Niniejsza Karta potwierdza, przy poszanowaniu kompetencji i zadañ Unii oraz zasady pomocniczoœci, prawa wynikaj¹ce zw³aszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowi¹zañ
miêdzynarodowych wspólnych Pañstwom Cz³onkowskim, europejskiej Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, Kart Spo³ecznych przyjêtych przez Uniê i
Radê Europy oraz z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej i Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. W tym kontekœcie, s¹dy Unii i Pañstw Cz³onkowskich bêd¹ interpretowa³y Kartê z nale¿ytym uwzglêdnieniem wyjaœnieñ sporz¹dzonych pod kierownictwem Prezydium Konwentu, który opracowa³ Kartê, i za których
uaktualnienie odpowiada Prezydium Konwentu Europejskiego.
Korzystanie z tych praw rodzi odpowiedzialnoœæ i nak³ada obowi¹zki wobec innych
osób, wspólnoty ludzkiej i przysz³ych pokoleñ.
Unia uznaje zatem prawa, wolnoœci i zasady wymienione poni¿ej.
Zamieszczony tekst (opublikowany w Dzienniku Urzêdowym UE C 303 14 grudnia 2007 r.)
przejmuje, z dostosowaniami, Kartê proklamowan¹ dnia 7 grudnia 2000 r. i zastêpuje j¹
od dnia wejœcia w ¿ycie Traktatu z Lizbony. Zgodnie z ustaleniami przyjêtymi 23 II
2004 r. przez Komisjê Wspóln¹ Przedstawicieli Rz¹du RP i Konferencji Episkopatu Polski podobnie jak w niemieckiej tak i w polskiej wersji Preambu³y do Karty Praw Podstawowych przyjête zosta³o sformu³owanie: „[...] Œwiadoma swego duchowo-religijnego i
moralnego dziedzictwa, [...]”
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TYTU£ I
GODNOŒÆ
Artyku³ 1
Godnoœæ cz³owieka
Godnoœæ cz³owieka jest nienaruszalna. Musi byæ szanowana i chroniona.
Artyku³ 2
Prawo do ¿ycia
1. Ka¿dy ma prawo do ¿ycia.
2. Nikt nie mo¿e byæ skazany na karê œmierci ani poddany jej wykonaniu.
Artyku³ 3
Prawo cz³owieka do integralnoœci
1. Ka¿dy ma prawo do poszanowania jego integralnoœci fizycznej
i psychicznej.
2. W dziedzinach medycyny i biologii musz¹ byæ szanowane
w szczególnoœci:
a) swobodna i œwiadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyra¿ona zgodnie z procedurami okreœlonymi przez ustawê;
b) zakaz praktyk eugenicznych, w szczególnoœci tych, których
celem jest selekcja osób;
c) zakaz wykorzystywania cia³a ludzkiego i jego poszczególnych
czêœci jako Ÿród³a zysku;
d) zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich.
Artyku³ 4
Zakaz tortur i nieludzkiego lub poni¿aj¹cego
traktowania albo karania
Nikt nie mo¿e byæ poddany torturom ani nieludzkiemu lub poni¿aj¹cemu traktowaniu albo karaniu.
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Artyku³ 5
Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej
1. Nikt nie mo¿e byæ trzymany w niewoli lub w poddañstwie.
2. Nikt nie mo¿e byæ zmuszony do œwiadczenia pracy przymusowej lub obowi¹zkowej.
3. Handel ludŸmi jest zakazany.
TYTU£ II
WOLNOŒCI
Artyku³ 6
Prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego
Ka¿dy ma prawo do wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego.
Artyku³ 7
Poszanowanie ¿ycia prywatnego i rodzinnego
Ka¿dy ma prawo do poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania siê.
Artyku³ 8
Ochrona danych osobowych
1. Ka¿dy ma prawo do ochrony danych osobowych, które go dotycz¹.
2. Dane te musz¹ byæ przetwarzane rzetelnie w okreœlonych celach
i za zgod¹ osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie
przewidzianej ustaw¹. Ka¿dy ma prawo dostêpu do zebranych danych,
które go dotycz¹, i prawo do dokonania ich sprostowania.
3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezale¿nego organu.
Artyku³ 9
Prawo do zawarcia ma³¿eñstwa
i prawo do za³o¿enia rodziny
Prawo do zawarcia ma³¿eñstwa i prawo do za³o¿enia rodziny s¹
gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi reguluj¹cymi korzystanie z tych praw.
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Artyku³ 10
Wolnoœæ myœli, sumienia i religii
1. Ka¿dy ma prawo do wolnoœci myœli, sumienia i religii. Prawo to
obejmuje wolnoœæ zmiany religii lub przekonañ oraz wolnoœæ uzewnêtrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub
prywatnie, swej religii lub przekonañ poprzez uprawianie kultu,
nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzêdach.
2. Uznaje siê prawo do odmowy dzia³ania sprzecznego z w³asnym
sumieniem, zgodnie z ustawami krajowymi reguluj¹cymi korzystanie z tego prawa.
Artyku³ 11
Wolnoœæ wypowiedzi i informacji
1. Ka¿dy ma prawo do wolnoœci wypowiedzi. Prawo to obejmuje
wolnoœæ posiadania pogl¹dów oraz otrzymywania i przekazywania
informacji i idei bez ingerencji w³adz publicznych i bez wzglêdu na
granice pañstwowe.
2. Szanuje siê wolnoœæ i pluralizm mediów.
Artyku³ 12
Wolnoœæ zgromadzania siê i stowarzyszania siê
1. Ka¿dy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania siê
oraz do swobodnego stowarzyszania siê na wszystkich poziomach,
zw³aszcza w sprawach politycznych, zwi¹zkowych i obywatelskich,
z którego wynika prawo ka¿dego do tworzenia zwi¹zków zawodowych
i przystêpowania do nich dla obrony swoich interesów.
2. Partie polityczne na poziomie Unii przyczyniaj¹ siê do wyra¿ania woli politycznej jej obywateli.
Artyku³ 13
Wolnoœæ sztuki i nauki
Sztuka i badania naukowe s¹ wolne od ograniczeñ. Wolnoœæ akademicka jest szanowana.
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Artyku³ 14
Prawo do nauki
1. Ka¿dy ma prawo do nauki i dostêpu do kszta³cenia zawodowego i ustawicznego.
2. Prawo to obejmuje mo¿liwoœæ korzystania z bezp³atnej nauki
obowi¹zkowej.
3. Wolnoœæ tworzenia placówek edukacyjnych z w³aœciwym poszanowaniem zasad demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi s¹ szanowane, zgodnie z ustawami krajowymi reguluj¹cymi korzystanie z tej
wolnoœci i tego prawa.
Artyku³ 15
Wolnoœæ wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy
1. Ka¿dy ma prawo do podejmowania pracy oraz wykonywania
swobodnie wybranego lub zaakceptowanego zawodu.
2. Ka¿dy obywatel Unii ma swobodê poszukiwania zatrudnienia,
wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsiêbiorczoœci oraz
œwiadczenia us³ug w ka¿dym Pañstwie Cz³onkowskim.
3. Obywatele pañstw trzecich, którzy posiadaj¹ zezwolenie na pracê
na terytorium Pañstw Cz³onkowskich, maj¹ prawo do takich samych warunków pracy, z jakich korzystaj¹ obywatele Unii.
Artyku³ 16
Wolnoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Uznaje siê wolnoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie
z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
Artyku³ 17
Prawo w³asnoœci
1. Ka¿dy ma prawo do w³adania, u¿ywania, rozporz¹dzania i przekazania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie
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mo¿e byæ pozbawiony swojej w³asnoœci, chyba ¿e w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za
s³usznym odszkodowaniem za jej utratê wyp³aconym we w³aœciwym
terminie. Korzystanie z mienia mo¿e podlegaæ regulacji ustawowej
w zakresie, w jakim jest to konieczne ze wzglêdu na interes ogólny.
2. W³asnoœæ intelektualna podlega ochronie.
Artyku³ 18
Prawo do azylu
Gwarantuje siê prawo do azylu z poszanowaniem zasad Konwencji genewskiej z 28 lipca 1951 roku i Protoko³u z 31 stycznia 1967
roku dotycz¹cych statusu uchodŸców oraz zgodnie z Traktatem
o Unii Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanych dalej „Traktatami”).
Artyku³ 19
Ochrona w przypadku usuniêcia z terytorium pañstwa,
wydalenia lub ekstradycji
1. Wydalenia zbiorowe s¹ zakazane.
2. Nikt nie mo¿e byæ usuniêty z terytorium pañstwa, wydalony
lub wydany w drodze ekstradycji do pañstwa, w którym istnieje
powa¿ne ryzyko, i¿ mo¿e byæ poddany karze œmierci, torturom lub
innemu nieludzkiemu lub poni¿aj¹cemu traktowaniu albo karaniu.
TYTU£ III
RÓWNOŒÆ
Artyku³ 20
Równoœæ wobec prawa
Wszyscy s¹ równi wobec prawa.
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Artyku³ 21
Niedyskryminacja
1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególnoœci ze wzglêdu
na p³eæ, rasê, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub spo³eczne, cechy
genetyczne, jêzyk, religiê lub przekonania, pogl¹dy polityczne lub wszelkie inne pogl¹dy, przynale¿noœæ do mniejszoœci narodowej, maj¹tek,
urodzenie, niepe³nosprawnoœæ, wiek lub orientacjê seksualn¹.
2. W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla ich
postanowieñ szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze
wzglêdu na przynale¿noœæ pañstwow¹.
Artyku³ 22
Ró¿norodnoœæ kulturowa, religijna i jêzykowa
Unia szanuje ró¿norodnoœæ kulturow¹, religijn¹ i jêzykow¹.
Artyku³ 23
Równoœæ kobiet i mê¿czyzn
Nale¿y zapewniæ równoœæ kobiet i mê¿czyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.
Zasada równoœci nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub
przyjmowaniu œrodków zapewniaj¹cych specyficzne korzyœci dla
osób p³ci niedostatecznie reprezentowanej.
Artyku³ 24
Prawa dziecka
1. Dzieci maj¹ prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mog¹ one swobodnie wyra¿aæ swoje pogl¹dy. Pogl¹dy te s¹ brane pod uwagê w sprawach, które ich dotycz¹, stosownie do ich wieku i stopnia dojrza³oœci.
2. We wszystkich dzia³aniach dotycz¹cych dzieci, zarówno podejmowanych przez w³adze publiczne, jak i instytucje prywatne, nale¿y przede wszystkim uwzglêdniæ najlepszy interes dziecka.
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3. Ka¿de dziecko ma prawo do utrzymywania sta³ego, osobistego
zwi¹zku i bezpoœredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba ¿e
jest to sprzeczne z jego interesami.
Artyku³ 25
Prawa osób w podesz³ym wieku
Unia uznaje i szanuje prawo osób w podesz³ym wieku do godnego i niezale¿nego ¿ycia oraz do uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym
i kulturalnym.
Artyku³ 26
Integracja osób niepe³nosprawnych
Unia uznaje i szanuje prawo osób niepe³nosprawnych do korzystania ze œrodków maj¹cych zapewniæ im samodzielnoœæ, integracjê
spo³eczn¹ i zawodow¹ oraz udzia³ w ¿yciu spo³ecznoœci.
TYTU£ IV
SOLIDARNOŒÆ
Artyku³ 27
Prawo pracowników do informacji i konsultacji
w ramach przedsiêbiorstwa
Pracownikom i ich przedstawicielom nale¿y zagwarantowaæ, na
w³aœciwych poziomach, informacjê i konsultacjê we w³aœciwym czasie, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w prawie Unii
oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.
Artyku³ 28
Prawo do rokowañ i dzia³añ zbiorowych
Pracownicy i pracodawcy, lub ich odpowiednie organizacje, maj¹,
zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi, prawo do negocjowania i zawierania uk³adów zbiorowych
pracy na odpowiednich poziomach oraz do podejmowania, w przypadkach konfliktu interesów, dzia³añ zbiorowych, w tym strajku,
w obronie swoich interesów.
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Artyku³ 29
Prawo dostêpu do poœrednictwa pracy
Ka¿dy ma prawo dostêpu do bezp³atnego poœrednictwa pracy.
Artyku³ 30
Ochrona w przypadku nieuzasadnionego
zwolnienia z pracy
Ka¿dy pracownik ma prawo do ochrony w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
Artyku³ 31
Nale¿yte i sprawiedliwe warunki pracy
1. Ka¿dy pracownik ma prawo do warunków pracy szanuj¹cych
jego zdrowie, bezpieczeñstwo i godnoœæ.
2. Ka¿dy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego
wymiaru czasu pracy, do okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego p³atnego urlopu.
Artyku³ 32
Zakaz pracy dzieci i ochrona m³odocianych w pracy
Praca dzieci jest zakazana. Minimalny wiek dopuszczenia do pracy nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ minimalny wiek zakoñczenia obowi¹zku szkolnego, bez uszczerbku dla uregulowañ bardziej korzystnych
dla m³odocianych i z wyj¹tkiem ograniczonych odstêpstw.
M³odociani dopuszczeni do pracy musz¹ mieæ zapewnione warunki
pracy odpowiednie dla ich wieku oraz byæ chronieni przed wyzyskiem
ekonomicznym oraz jak¹kolwiek prac¹, która mog³aby szkodziæ ich
bezpieczeñstwu, zdrowiu lub rozwojowi fizycznemu, psychicznemu,
moralnemu i spo³ecznemu albo utrudniaæ im edukacjê.
Artyku³ 33
¯ycie rodzinne i zawodowe
1. Rodzina korzysta z ochrony prawnej, ekonomicznej i spo³ecznej.
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2. W celu pogodzenia ¿ycia rodzinnego z zawodowym ka¿dy ma
prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów zwi¹zanych z macierzyñstwem i prawo do p³atnego urlopu macierzyñskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka.
Artyku³ 34
Zabezpieczenie spo³eczne i pomoc spo³eczna
1. Unia uznaje i szanuje prawo do œwiadczeñ z zabezpieczenia spo³ecznego oraz do us³ug spo³ecznych, zapewniaj¹cych ochronê w takich przypadkach, jak: macierzyñstwo, choroba, wypadki przy pracy, zale¿noœæ lub podesz³y wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.
2. Ka¿dy maj¹cy miejsce zamieszkania i przemieszczaj¹cy siê legalnie w obrêbie Unii Europejskiej ma prawo do œwiadczeñ z zabezpieczenia spo³ecznego i przywilejów socjalnych zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
3. W celu zwalczania wykluczenia spo³ecznego i ubóstwa, Unia
uznaje i szanuje prawo do pomocy spo³ecznej i mieszkaniowej dla
zapewnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz
ustawodawstwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji
wszystkim osobom pozbawionym wystarczaj¹cych œrodków.
Artyku³ 35
Ochrona zdrowia
Ka¿dy ma prawo dostêpu do profilaktycznej opieki zdrowotnej
i prawo do korzystania z leczenia na warunkach ustanowionych
w ustawodawstwach i praktykach krajowych. Przy okreœlaniu i realizowaniu wszystkich polityk i dzia³añ Unii zapewnia siê wysoki
poziom ochrony zdrowia ludzkiego.
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Artyku³ 36
Dostêp do us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym
Unia uznaje i szanuje dostêp do us³ug œwiadczonych w ogólnym
interesie gospodarczym, przewidziany w ustawodawstwach i praktykach krajowych, zgodnie z Traktatami, w celu wspierania spójnoœci spo³ecznej i terytorialnej Unii.
Artyku³ 37
Ochrona œrodowiska
Wysoki poziom ochrony œrodowiska i poprawa jego jakoœci musz¹
byæ zintegrowane z politykami Unii i zapewnione zgodnie z zasad¹
zrównowa¿onego rozwoju.
Artyku³ 38
Ochrona konsumentów
Zapewnia siê wysoki poziom ochrony konsumentów w politykach
Unii.
TYTU£ V*
PRAWA OBYWATELSKIE
Artyku³ 39
Prawo g³osowania i kandydowania w wyborach
do Parlamentu Europejskiego
1. Ka¿dy obywatel Unii ma prawo g³osowania i kandydowania
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Pañstwie Cz³onkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego pañstwa.
2. Cz³onkowie Parlamentu Europejskiego s¹ wybierani w powszechnych wyborach bezpoœrednich, w g³osowaniu wolnym i tajnym.
*

W Dzienniku Urzêdowym UE C303 z 14 XII 2007 r. w wyniku oczywistej pomy³ki
Tytu³ V okreœlonyzosta³ jako „TYTU£ konsumentów”.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

Traktat o Unii Europejskiej
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
wersje skonsolidowane zuwzględnieniem zmian
wprowadzonych Traktatem z Lizbony

Artyku³ 40
Prawo g³osowania i kandydowania w wyborach lokalnych
Ka¿dy obywatel Unii ma prawo g³osowania i kandydowania
w wyborach do w³adz lokalnych w Pañstwie Cz³onkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak
obywatele tego pañstwa.
Artyku³ 41
Prawo do dobrej administracji
1. Ka¿dy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozs¹dnym terminie przez instytucje, organy
i jednostki organizacyjne Unii.
2. Prawo to obejmuje:
a) prawo ka¿dego do bycia wys³uchanym, zanim zostan¹ podjête indywidualne œrodki mog¹ce negatywnie wp³yn¹æ na jego
sytuacjê,
b) prawo ka¿dego do dostêpu do akt jego sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych interesów poufnoœci oraz tajemnicy zawodowej i handlowej,
c) obowi¹zek administracji uzasadniania swoich decyzji.
3. Ka¿dy ma prawo domagania siê od Unii naprawienia, zgodnie
z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw Pañstw Cz³onkowskich,
szkody wyrz¹dzonej przez instytucje lub ich pracowników przy
wykonywaniu ich funkcji.
4. Ka¿dy mo¿e zwróciæ siê pisemnie do instytucji Unii w jednym
z jêzyków Traktatów i musi otrzymaæ odpowiedŸ w tym samym
jêzyku.
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Artyku³ 42
Prawo dostêpu do dokumentów
Ka¿dy obywatel Unii i ka¿da osoba fizyczna lub prawna maj¹ca
miejsce zamieszkania lub statutow¹ siedzibê w Pañstwie Cz³onkowskim ma prawo dostêpu do dokumentów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, niezale¿nie od ich formy.
Artyku³ 43
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Ka¿dy obywatel Unii i ka¿da osoba fizyczna lub prawna maj¹ca
miejsce zamieszkania lub statutow¹ siedzibê w Pañstwie Cz³onkowskim ma prawo zwracaæ siê do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadkach niew³aœciwego administrowania w dzia³aniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, z
wy³¹czeniem Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej wykonuj¹cego swoje funkcje s¹dowe.
Artyku³ 44
Prawo petycji
Ka¿dy obywatel Unii i ka¿da osoba fizyczna lub prawna maj¹ca
miejsce zamieszkania lub statutow¹ siedzibê w Pañstwie Cz³onkowskim ma prawo petycji do Parlamentu Europejskiego.
Artyku³ 45
Swoboda przemieszczania siê i pobytu
1. Ka¿dy obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania siê i przebywania na terytorium Pañstw Cz³onkowskich.
2. Swoboda przemieszczania siê i pobytu mo¿e zostaæ przyznana,
zgodnie z Traktatami, obywatelom pañstw trzecich przebywaj¹cym
legalnie na terytorium Pañstwa Cz³onkowskiego.
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Artyku³ 46
Opieka dyplomatyczna i konsularna
Ka¿dy obywatel Unii korzysta na terytorium pañstwa trzeciego,
w którym Pañstwo Cz³onkowskie, którego jest obywatelem, nie ma
swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej ka¿dego z pozosta³ych Pañstw Cz³onkowskich na takich samych
warunkach jak obywatele tego pañstwa.
TYTU£ VI
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŒCI
Artyku³ 47
Prawo do skutecznego œrodka prawnego i dostêpu do
bezstronnego s¹du
Ka¿dy, kogo prawa i wolnoœci zagwarantowane przez prawo Unii zosta³y naruszone, ma prawo do skutecznego œrodka prawnego przed s¹dem, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym artykule.
Ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy
w rozs¹dnym terminie przez niezawis³y i bezstronny s¹d ustanowiony
uprzednio na mocy ustawy. Ka¿dy ma mo¿liwoœæ uzyskania porady
prawnej, skorzystania z pomocy obroñcy i przedstawiciela.
Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadaj¹ wystarczaj¹cych œrodków, w zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci.
Artyku³ 48
Domniemanie niewinnoœci i prawo do obrony
1. Ka¿dego oskar¿onego uwa¿a siê za niewinnego, dopóki jego wina
nie zostanie stwierdzona zgodnie z prawem.
2. Ka¿demu oskar¿onemu gwarantuje siê poszanowanie prawa do
obrony.
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Artyku³ 49
Zasady legalnoœci oraz proporcjonalnoœci kar
do czynów zabronionych pod groŸb¹ kary
1. Nikt nie mo¿e zostaæ skazany za pope³nienie czynu polegaj¹cego
na dzia³aniu lub zaniechaniu, który wed³ug prawa krajowego lub prawa miêdzynarodowego nie stanowi³ czynu zabronionego pod groŸb¹
kary w czasie jego pope³nienia. Nie wymierza siê równie¿ kary surowszej od tej, któr¹ mo¿na by³o wymierzyæ w czasie, gdy czyn zabroniony
pod groŸb¹ kary zosta³ pope³niony. Jeœli ustawa, która wesz³a w ¿ycie
po pope³nieniu czynu zabronionego pod groŸb¹ kary, przewiduje karê
³agodniejsz¹, ta w³aœnie kara ma zastosowanie.
2. Niniejszy artyku³ nie stanowi przeszkody w s¹dzeniu i karaniu
osoby za dzia³anie lub zaniechanie, które w czasie, gdy mia³o miejsce, stanowi³o czyn zabroniony pod groŸb¹ kary, zgodnie z ogólnymi zasadami uznanymi przez wspólnotê narodów.
3. Kary nie mog¹ byæ nieproporcjonalnie surowe w stosunku do
czynu zabronionego pod groŸb¹ kary.
Artyku³ 50
Zakaz ponownego s¹dzenia lub karania w postêpowaniu
karnym za ten sam czyn zabroniony pod groŸb¹ kary
Nikt nie mo¿e byæ ponownie s¹dzony lub ukarany w postêpowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony pod groŸb¹ kary, w odniesieniu do którego zgodnie z ustaw¹ zosta³ ju¿ uprzednio uniewinniony lub za który zosta³ ju¿ uprzednio skazany prawomocnym
wyrokiem na terytorium Unii.
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TYTU£ VII
POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZ¥CE WYK£ADNI
I STOSOWANIA KARTY
Artyku³ 51
Zakres zastosowania
1. Postanowienia niniejszej Karty maj¹ zastosowanie do instytucji,
organów i jednostek organizacyjnych Unii przy poszanowaniu zasady pomocniczoœci oraz do Pañstw Cz³onkowskich wy³¹cznie
w zakresie, w jakim stosuj¹ one prawo Unii. Pañstwa te szanuj¹
zatem prawa, przestrzegaj¹ zasad i popieraj¹ ich stosowanie zgodnie
ze swymi odpowiednimi uprawnieniami i w poszanowaniu granic
kompetencji Unii powierzonych jej w Traktatach.
2. Niniejsza Karta nie rozszerza zakresu zastosowania prawa Unii
poza kompetencje Unii, nie ustanawia nowych kompetencji ani zadañ Unii, ani te¿ nie zmienia kompetencji i zadañ okreœlonych
w Traktatach.
Artyku³ 52
Zakres i wyk³adnia praw i zasad
1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolnoœci uznanych w niniejszej Karcie musz¹ byæ przewidziane ustaw¹ i szanowaæ istotê tych praw i wolnoœci. Z zastrze¿eniem zasady proporcjonalnoœci, ograniczenia mog¹ byæ wprowadzone wy³¹cznie wtedy, gdy
s¹ konieczne i rzeczywiœcie odpowiadaj¹ celom interesu ogólnego
uznawanym przez Uniê lub potrzebom ochrony praw i wolnoœci
innych osób.
2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, które s¹ przedmiotem postanowieñ Traktatów, s¹ wykonywane na warunkach i w granicach
w nich okreœlonych.
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3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, które odpowiadaj¹ prawom zagwarantowanym w europejskiej Konwencji
o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, ich znaczenie i zakres s¹ takie same jak praw przyznanych przez tê konwencjê.
Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii
przyznawa³o szersz¹ ochronê.
4. W zakresie, w jakim niniejsza Karta uznaje prawa podstawowe
wynikaj¹ce ze wspólnych tradycji konstytucyjnych Pañstw Cz³onkowskich, prawa te interpretuje siê zgodnie z tymi tradycjami.
5. Postanowienia niniejszej Karty zawieraj¹ce zasady mog¹ byæ
wprowadzane w ¿ycie przez akty prawodawcze i wykonawcze przyjête przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez
akty Pañstw Cz³onkowskich, gdy wykonuj¹ one prawo Unii, korzystaj¹c ze swoich odpowiednich uprawnieñ. Mo¿na siê na nie
powo³ywaæ w s¹dzie jedynie w celu wyk³adni tych aktów i kontroli
ich legalnoœci.
6. Ustawodawstwa i praktyki krajowe uwzglêdnia siê w pe³ni, jak
przewiduje to niniejsza Karta.
7. Wyjaœnienia sporz¹dzone w celu wskazania wyk³adni niniejszej
Karty s¹ nale¿ycie uwzglêdniane przez s¹dy Unii i Pañstw Cz³onkowskich.
Artyku³ 53
Poziom ochrony
¯adne z postanowieñ niniejszej Karty nie bêdzie interpretowane
jako ograniczaj¹ce lub naruszaj¹ce prawa cz³owieka i podstawowe
wolnoœci uznane, we w³aœciwych im obszarach zastosowania, przez
prawo Unii i prawo miêdzynarodowe oraz konwencje miêdzynarodowe, których Unia lub wszystkie Pañstwa Cz³onkowskie s¹ stronami, w szczególnoœci przez europejsk¹ Konwencjê o ochronie praw
cz³owieka i podstawowych wolnoœci oraz przez konstytucje Pañstw
Cz³onkowskich.
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PROTOKÓL
W SPRAWIE STOSOWANIA KARTY PRAW
PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
DO POLSKI I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA
WYSOKIE UMAWIAJ¥CE SIÊ STRONY,
MAJ¥C NA UWADZE, ¿e w artykule 6 Traktatu o Unii Europejskiej Unia uznaje prawa, wolnoœci i zasady okreœlone w Karcie praw
podstawowych Unii Europejskiej,
MAJ¥C NA UWADZE, ¿e Karta ma byæ stosowana w œcis³ej zgodnoœci z postanowieniami wspomnianego wy¿ej artyku³u 6 i tytu³u
VII samej Karty,
MAJ¥C NA UWADZE, ¿e wspomniany artyku³ 6 stanowi, ¿e
Karta jest stosowana i interpretowana przez s¹dy Polski i Zjednoczonego Królestwa w œcis³ej zgodnoœci z wyjaœnieniami, o których
mowa w tym artykule,
MAJ¥C NA UWADZE, ¿e Karta zawiera zarówno prawa, jak
i zasady,
MAJ¥C NA UWADZE, ¿e Karta zawiera zarówno postanowienia
o charakterze obywatelskim i politycznym, jak i postanowienia o charakterze gospodarczym i spo³ecznym,
MAJ¥C NA UWADZE, ¿e Karta potwierdza prawa, wolnoœci i zasady uznawane w Unii oraz sprawia, ¿e s¹ one bardziej widoczne, nie
tworzy jednak nowych praw ani zasad,
PRZYPOMINAJ¥C zobowi¹zania Polski i Zjednoczonego Królestwa wynikaj¹ce z Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak równie¿ ogólnie pojêtego prawodawstwa Unii,
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PRZYJMUJ¥C DO WIADOMOŒCI pragnienie Polski i Zjednoczonego Królestwa sprecyzowania pewnych aspektów stosowania Karty,
PRAGN¥C zatem sprecyzowaæ stosowanie Karty w stosunku do
przepisów prawnych i dzia³añadministracyjnych Polski i Zjednoczonego Królestwa oraz mo¿liwoœæ rozpoznawania na podstawie postanowieñ Karty spraw na drodze s¹dowej w Polsce i Zjednoczonym Królestwie,
POTWIERDZAJ¥C, ¿e zawarte w niniejszym Protokole odniesienia do wprowadzania w ¿ycie poszczególnych postanowieñ Karty pozostaj¹œciœle bez uszczerbku dla wprowadzania w ¿ycie innych
postanowieñ Karty,
POTWIERDZAJ¥C, ¿e niniejszy Protokó³ pozostaje bez uszczerbku dla stosowania Karty w stosunku do innych Pañstw Cz³onkowskich,
POTWIERDZAJ¥C, ¿e niniejszy Protokó³ pozostaje bez uszczerbku dla innych zobowi¹zañ Polski i Zjednoczonego Królestwa wynikaj¹cych z Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ogólnie pojêtego prawodawstwa Unii,
UZGODNI£Y nastêpuj¹ce postanowienia, które s¹ do³¹czone do
Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej:
Artyku³ 1
1. Karta nie rozszerza zdolnoœci Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej ani ¿adnego s¹du lub trybuna³u Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, ¿e przepisy ustawowe, wykonawcze lub
administracyjne, praktyki lub dzia³ania administracyjne Polski lub
Zjednoczonego Królestwa s¹niezgodne z podstawowymi prawami,
wolnoœciami i zasadami, które s¹ w niej potwierdzone.
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2. W szczególnoœci i w celu unikniêcia wszelkich w¹tpliwoœci nic,
co zawarte jest w tytule IV Karty nie tworzy praw, które mog¹ byæ
dochodzone na drodze s¹dowej, maj¹cych zastosowanie do Polski
lub Zjednoczonego Królestwa, z wyj¹tkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidzia³y takie prawa w swoim
prawie krajowym.
Artyku³ 2
Je¿eli dane postanowienie Karty odnosi siê do ustawodawstw
i praktyk krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wy³¹cznie w zakresie, w jakim prawa i zasady
zawarte w tym postanowieniu s¹ uznane przez ustawodawstwo lub
praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa.

1. Deklaracja
W SPRAWIE KARTY PRAW PODSTAWOWYCH
UNII EUROPEJSKIEJ
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, która jest prawnie
wi¹¿¹ca, potwierdza prawa podstawowe gwarantowane przez europejsk¹ Konwencjê o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci oraz wynikaj¹ce z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla
Pañstw Cz³onkowskich.
Karta nie rozszerza zakresu stosowania prawa Unii na dziedziny
le¿¹ce poza kompetencjami Unii, nie ustanawia nowych uprawnieñ
ani zadañ Unii, ani te¿ nie zmienia uprawnieñ i zadañ okreœlonych
w Traktatach.
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61. Deklaracja
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE KARTY PRAW
PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Karta w ¿aden sposób nie narusza prawa Pañstw Cz³onkowskich do
stanowienia prawa w zakresie moralnoœci publicznej, prawa rodzinnego, a tak¿e ochrony godnoœci ludzkiej oraz poszanowania fizycznej
i moralnej integralnoœci cz³owieka.

62. Deklaracja
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DOTYCZ¥CA PROTOKO£U
W SPRAWIE STOSOWANIA KARTY PRAW
PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
W ODNIESIENIU DO POLSKI
I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA
Rzeczpospolita Polska oœwiadcza, ¿e ze wzglêdu na tradycjê ruchu
spo³ecznego „Solidarnoœæ” i jego znacz¹cy wk³ad w walkê o prawa
spo³eczne i pracownicze, w pe³ni szanuje prawa spo³eczne i pracownicze ustanowione prawem Unii Europejskiej, w szczególnoœci
prawa potwierdzone w tytule IV Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej.
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17. Deklaracja
ODNOSZ¥CA SIÊ DO PIERWSZEÑSTWA
Konferencja przypomina, ¿e zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej Traktaty i prawo przyjête przez Uniê na podstawie Traktatów maj¹ pierwszeñstwo przed
prawem Pañstw Cz³onkowskich na warunkach ustanowionych przez
wspomniane orzecznictwo.
Ponadto Konferencja postanowi³a, ¿e do niniejszego Aktu koñcowego Konferencji zostanie za³¹czona opinia S³u¿by Prawnej Rady
dotycz¹ca pierwszeñstwa, w wersji zawartej w dokumencie 11197/
07 (JUR 260):
„Opinia S³u¿by Prawnej Rady z dnia 22 czerwca 2007 r.

Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci wynika, ¿e pierwszeñstwo
prawa wspólnotowego stanowi podstawow¹ zasadê tego prawa. Wed³ug Trybuna³u zasada ta jest nieod³¹cznie zwi¹zana ze szczególn¹ natur¹ Wspólnoty Europejskiej. Kiedy wydawany by³ pierwszy wyrok zapocz¹tkowuj¹cy to
obecnie ju¿ utrwalone orzecznictwo (wyrok z dnia 15 lipca 1964 r. w sprawie 6/64, Costa przeciwko ENEL), w Traktacie nie by³o ¿adnej wzmianki
o zasadzie pierwszeñstwa. Sytuacja ta do dziœ nie uleg³a zmianie. Fakt, ¿e
zasada pierwszeñstwa nie zostanie w³¹czona do przysz³ego Traktatu, w ¿aden sposób nie narusza samej zasady ani obowi¹zuj¹cego orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci.”.

Książka z wprowadzeniem
do nabycia w sklepie internetowym www.sto.com.pl
oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.
Cena tylko 32 zł.

