
Warszawa, dnia 16 lipca 2008 r.

Opinia do ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia

oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

(druk nr 212)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem ustawy jest wyrażenie przez Parlament zgody na złożenie przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej oświadczenia na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii

Europejskiej (TUE) o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot

Europejskich (ETS) do orzekania w trybie prejudycjalnym o wykładni i ważności

instrumentów prawnych dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych.

Jurysdykcja ETS w ramach III filaru dotyczy ważności i wykładni decyzji ramowych

i decyzji, wykładni konwencji zawieranych w ramach III filaru oraz ważności i wykładni

środków wykonawczych do konwencji. Oświadczenie składane przez państwo członkowskie

na podstawie art. 35 ust. 2 TUE na charakter fakultatywny i może być złożone w każdym

czasie.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 TUE, państwo członkowskie składające oświadczenie może

uznać, że:

a) każdy sąd tego państwa, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa

krajowego, może zwrócić się do ETS z wnioskiem o rozpatrzenie w trybie prejudycjalnym

pytania podniesionego w sprawie przed nim zawisłej i dotyczącego ważności lub wykładni

decyzji ramowej, decyzji, konwencji lub przepisów wykonawczych do konwencji, jeżeli

sąd ten uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna dla wydania wyroku,

b) każdy sąd tego państwa może zwrócić się do ETS z wnioskiem o rozpatrzenie w trybie

prejudycjalnym pytania podniesionego w sprawie przed nim zawisłej i dotyczącego
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ważności lub wykładni decyzji ramowej, decyzji, konwencji lub przepisów wykonawczych

do konwencji, jeżeli sąd ten uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna dla wydania

wyroku.

Treść niniejszej ustawy wskazuje, iż Rzeczpospolita Polska zamierza przyznać

każdemu sądowi krajowemu prawo występowania z wnioskami do ETS o wydanie orzeczenia

wstępnego (ustawa wyraża zgodę na złożenie przez Prezydenta oświadczenia o uznaniu

jurysdykcji ETS w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 3 lit. b TUE).

Uznanie jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wiąże się ze

zmianą zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej – Traktatu o Unii Europejskiej.

Zmiana zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej dotycząca umowy ratyfikowanej

za zgodą, o której mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji RP, wymaga uprzedniej zgody

wyrażonej w ustawie (art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach

międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.).

II. Przebieg prac legislacyjnych

Rządowy projekt ustawy (druk sejmowy nr 576) był przedmiotem prac sejmowych w

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje

sejmowe dokonały zmian w treści projektu ustawy polegających na wskazaniu zakresu

uznania jurysdykcji ETS przez Rzeczpospolitą Polską. W trakcie II czytania została zgłoszona

poprawka dotycząca uzupełnienia treści ustawy o datę przeprowadzenia referendum

ogólnokrajowego dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, która nie uzyskała

poparcia Izby. Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2008 r. w brzmieniu

proponowanym przez komisje.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

Renata Bronowska

Główny legislator


