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SPROSTOWANIA 

PROTOKÓŁ O SPROSTOWANIU

do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 306 z dnia 17 grudnia 2007  r.)

(2009/C 290/01)

Niniejsze sprostowanie zostało sporządzone w drodze protokołu o sprostowaniu, podpisanego w Rzymie dnia
27 listopada 2009 r., którego depozytariuszem jest rząd Republiki Włoskiej.

1. ZMIANY WPROWADZONE DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓL
NOTĘ EUROPEJSKĄ

a) Strona 11, art. 1 pkt 4, nowy art. 2 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast: „Zwalcza wyłączenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość i ochro
nę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i ochronę 
praw dziecka.”

powinno być: „Zwalcza wyłączenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społecz
ną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność między pokoleniami i 
ochronę praw dziecka.”

b) Strona 11, art. 1 pkt 4, nowy art. 2 ust. 6 Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast: „6. Unia dąży do osiągnięcia swoich celów właściwymi środkami odpowiednio do za
kresu kompetencji przyznanych jej na mocy Traktatów.”

powinno być: „6. Unia dąży do osiągnięcia swoich celów właściwymi środkami odpowiednio do 
kompetencji przyznanych jej w Traktatach.”

c) Strona 13, art. 1 pkt 8, nowy art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast: „2. Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta
wowych wolności. Przystąpienie do Konwencji nie narusza kompetencji Unii 
określonych w Traktatach.”

powinno być: „2. Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta
wowych wolności. Przystąpienie do Konwencji nie ma wpływu na kompetencje 
Unii określone w Traktatach.”

d) Strona 14, art. 1 pkt 12, nowy art. 8 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast: „Obywatelem Unii jest każda osoba mająca przynależność Państwa Członkowskiego.”

powinno być: „Obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo Państwa Członkowskiego.”

e) Strona 15, art. 1 pkt 12, nowy art. 8c lit. a) Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast: „a) otrzymując od instytucji Unii informacje oraz projekty aktów prawodawczych 
Unii zgodnie z Protokołem w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej;”

powinno być: „a) otrzymując od instytucji Unii informacje oraz projekty aktów ustawodawczych 
Unii zgodnie z Protokołem w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej;”
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f) Strona 19, art. 1 pkt 17, nowy art. 9c ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast: „8. Posiedzenia Rady są jawne, kiedy Rada obraduje i głosuje nad projektem aktu pra
wodawczego. W tym celu każde posiedzenie Rady składa się z dwóch części, po
święconych odpowiednio: obradom nad aktami prawodawczymi Unii i 
działaniom o charakterze nieprawodawczym.”

powinno być: „8. Posiedzenia Rady są jawne, kiedy Rada obraduje i głosuje nad projektem aktu usta
wodawczego. W tym celu każde posiedzenie Rady składa się z dwóch części, po
święconych odpowiednio: obradom nad aktami ustawodawczymi Unii i 
działaniom o charakterze nieprawodawczym.”

g) Strona 19, art. 1 pkt 18, nowy art. 9d ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast: „2. O ile Traktaty nie stanowią inaczej, akty prawodawcze Unii mogą zostać przyjęte 
wyłącznie na wniosek Komisji. Pozostałe akty są przyjmowane na wniosek Ko
misji, jeżeli Traktaty tak stanowią.”

powinno być: „2. O ile Traktaty nie stanowią inaczej, akty ustawodawcze Unii mogą zostać przyjęte 
wyłącznie na wniosek Komisji. Pozostałe akty są przyjmowane na wniosek Ko
misji, jeżeli Traktaty tak stanowią.”

h) Strona 21, art. 1 pkt 20, nowy art. 9f ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast: „Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia 
skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii.”

powinno być: „Państwa Członkowskie ustanawiają środki niezbędne do zapewnienia skutecznej 
ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii.”

i) Strona 23, art. 1 pkt 22, nowy art. 10 ust. 3 zdanie pierwsze Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast: „3. W obradach Rady mogą uczestniczyć wszystkie Państwa Członkowskie, jednak w 
głosowaniu biorą udział tylko członkowie Rady reprezentujący Państwa Człon
kowskie uczestniczące we wzmocnionej współpracy.”

powinno być: „3. W obradach Rady mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Rady, jednak w głoso
waniu biorą udział tylko członkowie Rady reprezentujący Państwa Członkowskie 
uczestniczące we wzmocnionej współpracy.”

j) Strona 25, art. 1 pkt 27, nowy art. 11 ust. 1 zdanie czwarte Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast: „Wyklucza się przyjmowanie aktów prawodawczych.”

powinno być: „Wyklucza się przyjmowanie aktów ustawodawczych.”

k) Strona 28, art. 1 pkt 34 lit. a), nowy art. 15b ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie Traktatu o Unii 
Europejskiej

zamiast: „Wyklucza się przyjmowanie aktów prawodawczych.”

powinno być: „Wyklucza się przyjmowanie aktów ustawodawczych.”

l) Strona 35, art. 1 pkt 49 lit. c), nowy art. 28a ust. 7 zdanie pierwsze Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast: „7. W przypadku gdy jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się ofiarą zbrojnej 
agresji na jego terytorium, pozostałe Państwa Członkowskie mają w stosunku do 
niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich do
stępnych im środków, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych.”

powinno być: „7. W przypadku gdy jakiekolwiek Państwo Członkowskie stanie się ofiarą napaści 
zbrojnej na jego terytorium, pozostałe Państwa Członkowskie mają w stosunku 
do niego obowiązek udzielenia pomocy i wsparcia przy zastosowaniu wszelkich 
dostępnych im środków, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych.”
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m) Strona 38, art. 1 pkt 51

Przed ostatnim zdaniem dodaje się następujące zdanie:

„Uchyla się artykuły 34, 35, 37, 38 i 39.”.

n) Strona 40, art. 1 pkt 56, art. 48 ust. 7 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej

zamiast: „Jeżeli Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że akty prawodawcze
przyjmowane są przez Radę zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, Rada Eu
ropejska może przyjąć decyzję zezwalającą na przyjęcie takich aktów zgodnie ze zwy
kłą procedurą prawodawczą.”

powinno być: „Jeżeli Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że akty ustawodawcze
przyjmowane są przez Radę zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, Rada Eu
ropejska może przyjąć decyzję zezwalającą na przyjęcie takich aktów zgodnie ze zwy
kłą procedurą prawodawczą.”

o) Strona 47, art. 2 pkt 12, nowy art.2b ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast: „2. Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych,
jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie prawodawczym Unii lub jest nie
zbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w
zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich
zakres.”

powinno być: „2. Unia ma także wyłączną kompetencję do zawierania umów międzynarodowych,
jeżeli ich zawarcie zostało przewidziane w akcie ustawodawczym Unii lub jest nie
zbędne do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznych kompetencji lub w
zakresie, w jakim ich zawarcie może wpływać na wspólne zasady lub zmieniać ich
zakres.”

p) Strona 50, art. 2 pkt 28 lit. a), nowy art.16a ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast: „2. Obrady Parlamentu Europejskiego oraz Rady obradującej i głosującej nad projek
tem aktu prawodawczego są jawne.”

powinno być: „2. Obrady Parlamentu Europejskiego oraz Rady obradującej i głosującej nad projek
tem aktu ustawodawczego są jawne.”

q) Strona 55, art. 2 pkt 49 lit. d)

zamiast: „d) ustęp 3, który otrzymuje oznaczenie ustęp 4, zdanie wprowadzające otrzymuje
brzmienie: »Krajowe organizacje rynkowe mogą zostać zastąpione wspólną orga
nizacją przewidzianą w artykule 34 ustęp 1, na warunkach określonych w ustępie
2, jeżeli:«;”

powinno być: „d) w ustępie 3, który otrzymuje oznaczenie ustęp 4, odesłanie do ust. 2 stanowi ode
słanie do nowego ust. 2 i zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

»4. Krajowe organizacje rynkowe mogą zostać zastąpione wspólną organizacją
przewidzianą w artykule 34 ustęp 1, na warunkach określonych w ustępie 2,
jeżeli:«;”

r) Strona 55, art. 2 pkt 51 lit. b), art.42 ostatni akapit, zdanie pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej

zamiast: „Jeżeli członek Rady uzna, że projekt aktu prawodawczego, o którym mowa w akapi
cie pierwszym, mógłby naruszać istotne aspekty jego systemu zabezpieczenia społecz
nego, w szczególności jego zakres stosowania, koszty lub strukturę finansową, lub
mógłby naruszać równowagę finansową tego systemu, może zażądać przedłożenia tej
kwestii Radzie Europejskiej.”
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powinno być: „Jeżeli członek Rady uzna, że projekt aktu ustawodawczego, o którym mowa w aka
picie pierwszym, mógłby naruszać istotne aspekty jego systemu zabezpieczenia spo
łecznego, w szczególności jego zakres stosowania, koszty lub strukturę finansową, lub
mógłby naruszać równowagę finansową tego systemu, może zażądać przedłożenia tej
kwestii Radzie Europejskiej.”

s) Strona 57, art. 2 pkt 63, tytuł rozdziału 4 tytułu IV

zamiast: „Rozdział 4: Współpraca sądowa w sprawach karnych”

powinno być: „Rozdział 4: Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych”

t) Strona 62, art. 2 pkt 66, nowy art. 65 ust. 2 lit. b)-f) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast: „b) transgranicznego doręczania i zawiadamiania o aktach sądowych i pozasądowych;

c) zgodności norm mających zastosowanie w Państwach Członkowskich w przypad
ku kolizji przepisów i sporów o właściwość;

d) współpracy w zakresie gromadzenia dowodów;

e) skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości;

f) usuwania przeszkód utrudniających prawidłowy przebieg procedur cywilnych,
wspierając w razie potrzeby zgodność zasad procedury cywilnej mających zasto
sowanie w Państwach Członkowskich;”

powinno być: „b) transgranicznego doręczania pism sądowych i pozasądowych;

c) zgodności przepisów mających zastosowanie w Państwach Członkowskich w
dziedzinie prawa właściwego i sporów o jurysdykcję;

d) współpracy w zakresie przeprowadzania dowodów;

e) skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości;

f) usuwania przeszkód w należytym biegu postępowań cywilnych, wspierając w ra
zie potrzeby zgodność norm postępowania cywilnego mających zastosowanie w
Państwach Członkowskich;”

u) Strona 63, art. 2 nagłówek poprzedzający pkt 67

zamiast: „WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH KARNYCH”

powinno być: „WSPÓŁPRACA WYMIARÓW SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH”

v) Strona 63, art. 2 pkt 67, nowy tytuł rozdziału 4 tytułu IV i art. 69a ust. 1 akapit pierwszy Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast: „ROZDZIAŁ 4

WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH KARNYCH

Artykuł 69a

1. Współpraca sądowa w sprawach karnych w Unii opiera się na zasadzie wzajem
nego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych oraz obejmuje zbliżanie przepisów
ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich w dziedzinach, o których mowa
w ustępie 2 i w artykule 69b.”
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powinno być: „ROZDZIAŁ 4

WSPÓŁPRACA WYMIARÓW SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH

Artykuł 69a

1. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych w Unii opiera się
na zasadzie wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych oraz obejmuje
zbliżanie przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich w dziedzi
nach, o których mowa w ustępie 2 i w artykule 69b.”

w) Strona 64, art. 2 pkt 67, nowy art. 69a ust. 1 lit b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast: „b) zapobieganie sporom o właściwość pomiędzy Państwami Członkowskimi i ich
rozstrzyganie;”

powinno być: „b) zapobieganie sporom o jurysdykcję między Państwami Członkowskimi i ich
rozstrzyganie;”

x) Strona 64, art. 2 pkt 67, nowy art. 69a ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej

zamiast: „2. W zakresie niezbędnym dla ułatwienia wzajemnego uznawania wyroków i orze
czeń sądowych, jak również współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
o wymiarze transgranicznym, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze
dyrektyw zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, mogą ustanawiać normy
minimalne.”

powinno być: „2. W zakresie niezbędnym dla ułatwienia wzajemnego uznawania wyroków i orze
czeń sądowych, jak również współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości
w sprawach karnych o wymiarze transgranicznym, Parlament Europejski i Rada,
stanowiąc w drodze dyrektyw zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, mogą
ustanawiać normy minimalne.”

y) Strona 66, art. 2 pkt 67, nowy art. 69d ust. 1 akapit drugi lit a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej

zamiast: „a) wszczynanie śledztwa karnego oraz występowanie z wnioskiem o wszczęcie ści
gania prowadzonego przez właściwe organy krajowe, w szczególności dotyczą
cego przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii;”

powinno być: „a) wszczynanie śledztwa oraz występowanie z wnioskiem o wszczęcie ścigania
prowadzonego przez właściwe organy krajowe, w szczególności dotyczącego
przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii;”

z) Strona 71, art. 2 pkt 84, nowy art. 97a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast: „Artykuł 97a

W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego, Parlament Euro
pejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, ustanawiają środ
ki dotyczące tworzenia europejskich tytułów prawnych w celu zapewnienia jednolitej
ochrony praw własności intelektualnej w Unii oraz utworzenia scentralizowanych na
poziomie Unii systemów zezwoleń, koordynacji i nadzoru. Rada, stanowiąc zgodnie
ze specjalną procedurą prawodawczą, ustanawia w drodze rozporządzeń systemy ję
zykowe dotyczące europejskich tytułów prawnych. Rada stanowi jednomyślnie po
konsultacji z Parlamentem Europejskim.”

powinno być: „Artykuł 97a

W ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego, Parlament Euro
pejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, ustanawiają środ
ki dotyczące tworzenia europejskich praw własności intelektualnej w celu zapewnienia
jednolitej ochrony praw własności intelektualnej w Unii oraz utworzenia scentralizo
wanych na poziomie Unii systemów zezwoleń, koordynacji i nadzoru. Rada, stano
wiąc zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą, ustanawia w drodze rozporządzeń
systemy językowe dotyczące europejskich praw własności intelektualnej. Rada stano
wi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.”
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aa) Strona 84, art. 2 pkt 127 lit. e), nowy art. 152 ust. 7 zdanie drugie Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej

zamiast: „Obowiązki Państw Członkowskich obejmują zarządzanie usługami zdrowotnymi i
opieką medyczną, jak również przydział przyznanych im zasobów.”

powinno być: „Obowiązki Państw Członkowskich obejmują zarządzanie usługami zdrowotnymi i
opieką medyczną, jak również podział przeznaczonych na nie zasobów.”

ab) Strona 109, art. 2 pkt 214 lit. a), nowy art.230 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej

zamiast: „a) w akapicie pierwszym wyrazy »… aktów uchwalonych wspólnie przez Parlament
Europejski i Radę, …« zastępuje się wyrazami »… aktów prawodawczych, …«, po
wyrazach »Parlamentu Europejskiego« dodaje się wyrazy »i Rady Europejskiej«; zaś
na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: »Kontroluje również legalność aktów or
ganów lub jednostek organizacyjnych Unii, które zmierzają do wywarcia skutków
prawnych wobec osób trzecich.«”

powinno być: „a) w akapicie pierwszym wyrazy »… aktów uchwalonych wspólnie przez Parlament
Europejski i Radę, …« zastępuje się wyrazami »… aktów ustawodawczych, …«, po
wyrazach »Parlamentu Europejskiego« dodaje się wyrazy »i Rady Europejskiej«; zaś
na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: »Kontroluje również legalność aktów or
ganów lub jednostek organizacyjnych Unii, które zmierzają do wywarcia skutków
prawnych wobec osób trzecich.«”

ac) Strona 109, art. 2 pkt 214 lit. c), nowy art. 230 akapit czwarty Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej

zamiast: „Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść, na warunkach przewidzianych w aka
pitach pierwszym i drugim, skargę na akty, których jest adresatem lub które dotyczą
jej bezpośrednio i indywidualnie oraz na akty regulacyjne, które dotyczą jej bezpo
średnio i nie obejmują środków wykonawczych.”

powinno być: „Każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść, na warunkach przewidzianych w aka
pitach pierwszym i drugim, skargę na akty, których jest adresatem lub które dotyczą
jej bezpośrednio i indywidualnie oraz na akty regulacyjne, które dotyczą jej bezpo
średnio i nie wymagają środków wykonawczych.”;

ad) Strona 113, art. 2 pkt 236, nowy art.249a ust. 3 i 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast: „3. Akty prawne przyjmowane w drodze procedury prawodawczej stanowią akty
prawodawcze.

4. W szczególnych przypadkach przewidzianych w Traktatach akty prawodawcze
mogą być przyjmowane z inicjatywy grupy Państw Członkowskich lub Parlamen
tu Europejskiego, na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego lub na wniosek
Trybunału Sprawiedliwości lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego.”

powinno być: „3. Akty prawne przyjmowane w drodze procedury prawodawczej stanowią akty
ustawodawcze.

4. W szczególnych przypadkach przewidzianych w Traktatach akty ustawodawcze
mogą być przyjmowane z inicjatywy grupy Państw Członkowskich lub Parlamen
tu Europejskiego, na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego lub na wniosek
Trybunału Sprawiedliwości lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego.”

ae) Strona 113 i 114, art. 2 pkt 236, nowy art. 249b ust. 1 i 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej

zamiast: „1. Akt prawodawczy może przekazywać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów
o charakterze nieprawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają
niektóre, inne niż istotne, elementy aktu prawodawczego.

Akty prawodawcze wyraźnie określają cele, treść, zakres oraz czas obowiązywania
przekazanych uprawnień. Przekazanie uprawnień nie może dotyczyć istotnych ele
mentów danej dziedziny, ponieważ są one zastrzeżone dla aktu prawodawczego.
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2. Warunki, którym podlega przekazanie uprawnień, są wyraźnie określone w ak
tach prawodawczych i mogą być następujące: 

a) Parlament Europejski lub Rada może zadecydować o odwołaniu przekazanych
uprawnień;

b) akt delegowany może wejść w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub
Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie przewidzianym przez akt prawodawczy.

Do celów litery a) i b) Parlament Europejski stanowi większością głosów wchodzących
w jego skład członków, a Rada większością kwalifikowaną.”

powinno być: „1. Akt ustawodawczy może przekazywać Komisji uprawnienia do przyjęcia ak
tów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmie
niają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego.

Akty ustawodawcze wyraźnie określają cele, treść, zakres oraz czas obowiązywania
przekazanych uprawnień. Przekazanie uprawnień nie może dotyczyć istotnych ele
mentów danej dziedziny, ponieważ są one zastrzeżone dla aktu ustawodawczego.

2. Warunki, którym podlega przekazanie uprawnień, są wyraźnie określone w ak
tach ustawodawczych i mogą być następujące: 

a) Parlament Europejski lub Rada może zadecydować o odwołaniu przekazanych
uprawnień;

b) akt delegowany może wejść w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub
Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie przewidzianym przez akt ustawodawczy.

Do celów litery a) i b) Parlament Europejski stanowi większością głosów wchodzących
w jego skład członków, a Rada większością kwalifikowaną.”

af) Strona 116, art. 2 pkt 239, art. 251 ust. 15 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej

zamiast: „15. Jeżeli, w przypadkach przewidzianych w Traktatach, akt prawodawczy jest pod
dany zwykłej procedurze prawodawczej z inicjatywy grupy Państw Członkow
skich, na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego lub na wniosek Trybunału
Sprawiedliwości, ustępu 2, ustępu 6 zdanie drugie oraz ustępu 9 nie stosuje się.”

powinno być: „15. Jeżeli, w przypadkach przewidzianych w Traktatach, akt ustawodawczy jest pod
dany zwykłej procedurze prawodawczej z inicjatywy grupy Państw Członkow
skich, na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego lub na wniosek Trybunału
Sprawiedliwości, ustępu 2, ustępu 6 zdanie drugie oraz ustępu 9 nie stosuje się.”

ag) Strona 117, art. 2 pkt 241, art.253 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

zamiast: „Rozpatrując projekt aktu prawodawczego, Parlament Europejski i Rada powstrzymu
ją się od przyjmowania aktów nieprzewidzianych przez procedurę prawodawczą obo
wiązującą w danej dziedzinie.”

powinno być: „Rozpatrując projekt aktu ustawodawczego, Parlament Europejski i Rada powstrzy
mują się od przyjmowania aktów nieprzewidzianych przez procedurę prawodawczą
obowiązującą w danej dziedzinie.”

ah) Strona 117, art. 2 pkt 242, nowy art. 254 ust. 1 i ust. 2 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej

zamiast: „Artykuł 254

1. Akty prawodawcze przyjęte zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą są
podpisywane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczące
go Rady. 

Akty prawodawcze przyjęte zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą są podpi
sywane przez przewodniczącego instytucji, która je przyjęła. 

Akty prawodawcze są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wchodzą one w życie z dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego
dnia po ich publikacji.
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2. Akty o charakterze nieprawodawczym przyjęte w formie rozporządzeń, dyrek
tyw oraz decyzji, w przypadku gdy te ostatnie nie wskazują adresata, są podpisywane
przez przewodniczącego instytucji, która je przyjęła.”

powinno być: „Artykuł 254

1. Akty ustawodawcze przyjęte zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą są
podpisywane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczące
go Rady. 

Akty ustawodawcze przyjęte zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą są podpi
sywane przez przewodniczącego instytucji, która je przyjęła. 

Akty ustawodawcze są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Wchodzą one w życie z dniem w nich określonym lub, w jego braku, dwudziestego
dnia po ich publikacji. 

2. Akty o charakterze nieustawodawczym przyjęte w formie rozporządzeń, dyrek
tyw oraz decyzji, w przypadku gdy te ostatnie nie wskazują adresata, są podpisywane
przez przewodniczącego instytucji, która je przyjęła.”

2. PROTOKOŁY DO DOŁĄCZENIA DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII
EUROPEJSKIEJ I, W STOSOWNYM PRZYPADKU, DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNO
TĘ ENERGII ATOMOWEJ

PROTOKÓŁ W SPRAWIE ROLI PARLAMENTÓW NARODOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

a) Strona 148, motyw drugi

zamiast: „PRAGNĄC zachęcić parlamenty narodowe do bardziej aktywnego udziału w działa
niach Unii Europejskiej i zwiększyć możliwość wyrażania przez nie ich punktu widze
nia w sprawie projektów aktów prawodawczych Unii Europejskiej, a także w innych
kwestiach, które mogą stanowić dla nich przedmiot szczególnego zainteresowania,”

powinno być: „PRAGNĄC zachęcić parlamenty narodowe do bardziej aktywnego udziału w działa
niach Unii Europejskiej i zwiększyć możliwość wyrażania przez nie ich punktu widze
nia w sprawie projektów aktów ustawodawczych Unii Europejskiej, a także w innych
kwestiach, które mogą stanowić dla nich przedmiot szczególnego zainteresowania,”

b) Strona 148 i 149, art. 2, 3, 4 i 5

zamiast: „Artykuł 2

Projekty aktów prawodawczych kierowane do Parlamentu Europejskiego i do Rady są
przekazywane parlamentom narodowym.

Do celów niniejszego Protokołu przez »projekty aktów prawodawczych« rozumie się
wnioski Komisji, inicjatywy grupy Państw Członkowskich, inicjatywy Parlamentu
Europejskiego, wnioski Trybunału Sprawiedliwości, zalecenia Europejskiego Banku
Centralnego i wnioski Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu przyjęcie
aktu prawodawczego.

Projekty aktów prawodawczych pochodzące od Komisji są przekazywane parlamen
tom narodowym bezpośrednio przez Komisję równocześnie z ich przekazaniem Par
lamentowi Europejskiemu i Radzie.

Projekty aktów prawodawczych pochodzące od Parlamentu Europejskiego są przeka
zywane parlamentom narodowym bezpośrednio przez Parlament Europejski.

Projekty aktów prawodawczych pochodzące od grupy Państw Członkowskich, Try
bunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Centralnego lub Europejskiego Banku
Inwestycyjnego są przekazywane parlamentom narodowym przez Radę.

Artykuł 3

Parlamenty narodowe mogą przesyłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji uzasadnioną opinię na temat zgodności projektu aktu prawodawczego
z zasadą pomocniczości, zgodnie z procedurą przewidzianą w Protokole w sprawie
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.
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Jeżeli projekt aktu prawodawczego pochodzi od grupy Państw Członkowskich, prze
wodniczący Rady przekazuje uzasadnione opinię lub opinie rządom tych Państw
Członkowskich.

Jeżeli projekt aktu prawodawczego pochodzi od Trybunału Sprawiedliwości, Europej
skiego Banku Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przewodniczący
Rady przekazuje uzasadnione opinię lub opinie danej instytucji lub organowi.

Artykuł 4

Termin między przekazaniem parlamentom narodowym projektu aktu prawodawcze
go w językach urzędowych Unii a datą jego wpisania do wstępnego porządku obrad
Rady w celu jego przyjęcia lub przyjęcia stanowiska w ramach procedury prawodaw
czej wynosi osiem tygodni. W pilnych przypadkach możliwe są wyjątki, które zostają
uzasadnione w akcie lub w stanowisku Rady. Z wyjątkiem przypadków pilnych, które
zostały należycie uzasadnione, w ciągu tych ośmiu tygodni nie zawiera się żadnego
porozumienia w sprawie projektu aktu prawodawczego. Z wyjątkiem przypadków pil
nych, które zostały należycie uzasadnione, termin między wpisaniem projektu aktu
prawodawczego do wstępnego porządku obrad Rady a przyjęciem stanowiska wynosi
dziesięć dni.

Artykuł 5

Porządki obrad i wyniki posiedzeń Rady, w tym protokoły posiedzeń Rady rozpatru
jącej projekty aktów prawodawczych, są przekazywane bezpośrednio parlamentom
narodowym, równocześnie z ich przekazaniem rządom Państw Członkowskich.”

powinno być: „Artykuł 2

Projekty aktów ustawodawczych kierowane do Parlamentu Europejskiego i do Rady są
przekazywane parlamentom narodowym.

Do celów niniejszego Protokołu przez »projekty aktów ustawodawczych« rozumie się
mające na celu przyjęcie aktu ustawodawczego: wnioski Komisji, inicjatywy grupy
Państw Członkowskich, inicjatywy Parlamentu Europejskiego, wnioski Trybunału
Sprawiedliwości, zalecenia Europejskiego Banku Centralnego i wnioski Europejskiego
Banku Inwestycyjnego.

Projekty aktów ustawodawczych pochodzące od Komisji są przekazywane parlamen
tom narodowym bezpośrednio przez Komisję równocześnie z ich przekazaniem Par
lamentowi Europejskiemu i Radzie.

Projekty aktów ustawodawczych pochodzące od Parlamentu Europejskiego są prze
kazywane parlamentom narodowym bezpośrednio przez Parlament Europejski.

Projekty aktów ustawodawczych pochodzące od grupy Państw Członkowskich, Try
bunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Centralnego lub Europejskiego Banku
Inwestycyjnego są przekazywane parlamentom narodowym przez Radę.

Artykuł 3

Parlamenty narodowe mogą przesyłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji uzasadnioną opinię na temat zgodności projektu aktu ustawodawcze
go z zasadą pomocniczości, zgodnie z procedurą przewidzianą w Protokole w spra
wie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności.

Jeżeli projekt aktu ustawodawczego pochodzi od grupy Państw Członkowskich, prze
wodniczący Rady przekazuje uzasadnione opinię lub opinie rządom tych Państw
Członkowskich.

Jeżeli projekt aktu ustawodawczego pochodzi od Trybunału Sprawiedliwości, Euro
pejskiego Banku Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przewodni
czący Rady przekazuje uzasadnione opinię lub opinie danej instytucji lub organowi.

Artykuł 4

Termin między przekazaniem parlamentom narodowym projektu aktu ustawoda
wczego w językach urzędowych Unii a datą jego wpisania do wstępnego porządku ob
rad Rady w celu jego przyjęcia lub przyjęcia stanowiska w ramach procedury
prawodawczej wynosi osiem tygodni. W pilnych przypadkach możliwe są wyjątki,
które zostają uzasadnione w akcie lub w stanowisku Rady. Z wyjątkiem przypadków
pilnych, które zostały należycie uzasadnione, w ciągu tych ośmiu tygodni nie zawiera
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się żadnego porozumienia w sprawie projektu aktu ustawodawczego. Z wyjątkiem
przypadków pilnych, które zostały należycie uzasadnione, termin między wpisaniem
projektu aktu ustawodawczego do wstępnego porządku obrad Rady a przyjęciem sta
nowiska wynosi dziesięć dni.

Artykuł 5

Porządki obrad i wyniki posiedzeń Rady, w tym protokoły posiedzeń Rady rozpatru
jącej projekty aktów ustawodawczych, są przekazywane bezpośrednio parlamentom
narodowym, równocześnie z ich przekazaniem rządom Państw Członkowskich.”

PROTOKÓŁ W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD POMOCNICZOŚCI I PROPORCJONALNOŚCI

Strona 150, 151 i 152, art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8

zamiast: „Artykuł 2

Przed zgłoszeniem wniosku dotyczącego aktu prawodawczego Komisja prowadzi szerokie
konsultacje. Konsultacje te, w stosownym przypadku, powinny uwzględniać wymiar re
gionalny i lokalny przewidywanych działań. W szczególnie pilnych przypadkach Komisja
nie prowadzi konsultacji. W swoim wniosku uzasadnia taką decyzję.

Artykuł 3

Do celów niniejszego Protokołu, przez »projekty aktów prawodawczych« rozumie się
wnioski Komisji, inicjatywy grupy Państw Członkowskich, inicjatywy Parlamentu Europej
skiego, wnioski Trybunału Sprawiedliwości, zalecenia Europejskiego Banku Centralnego i
wnioski Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu przyjęcie aktu
prawodawczego.

Artykuł 4

Komisja przekazuje parlamentom narodowym swoje projekty i swoje zmienione projekty
aktów prawodawczych równocześnie z ich przekazaniem prawodawcy Unii.

Parlament Europejski przekazuje parlamentom narodowym swoje projekty i swoje zmie
nione projekty aktów prawodawczych.

Rada przekazuje parlamentom narodowym projekty i zmienione projekty aktów prawo
dawczych pochodzących od grupy Państw Członkowskich, Trybunału Sprawiedliwości,
Europejskiego Banku Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Rezolucje legislacyjne Parlamentu Europejskiego oraz stanowiska Rady są, po ich przyję
ciu, przekazywane przez te instytucje parlamentom narodowym.

Artykuł 5

Projekty aktów prawodawczych są uzasadniane w odniesieniu do zasad pomocniczości i
proporcjonalności. Każdy projekt aktu prawodawczego powinien zawierać szczegółowe
stwierdzenie umożliwiające ocenę zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalno
ści. Takie stwierdzenie powinno zawierać dane umożliwiające ocenę skutków finansowych
danego projektu aktu oraz, w przypadku dyrektywy, jej skutków dla regulacji wprowadza
nych przez Państwa Członkowskie, w tym, w stosownym przypadku, dla prawodawstwa
regionalnego. Podstawy stwierdzenia, że cel Unii może zostać lepiej osiągnięty na pozio
mie Unii, są uzasadniane na podstawie wskaźników jakościowych, a tam gdzie to możli
we, ilościowych. Projekty aktów prawodawczych biorą pod uwagę konieczność
zminimalizowania wszelkich obciążeń finansowych lub administracyjnych nakładanych na
Unię, rządy krajowe, władze regionalne lub lokalne, podmioty gospodarcze i obywateli
oraz to, by takie obciążenia były współmierne do zamierzonego celu.

Artykuł 6

Każdy parlament narodowy lub każda izba parlamentu narodowego może, w terminie
ośmiu tygodni od daty przekazania projektu aktu prawodawczego w językach urzędowy
ch Unii, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnio
ną opinię zawierającą powody, dla których uznaje, że dany projekt nie jest zgodny z zasadą
pomocniczości. Do parlamentu narodowego lub izby parlamentu narodowego należy
konsultowanie się, w stosownym przypadku, z parlamentami regionalnymi mającymi kom
petencje prawodawcze.
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Jeżeli projekt aktu prawodawczego pochodzi od grupy Państw Członkowskich, przewod
niczący Rady przekazuje opinię rządom tych Państw Członkowskich.

Jeżeli projekt aktu prawodawczego pochodzi od Trybunału Sprawiedliwości, Europejskie
go Banku Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przewodniczący Rady
przekazuje opinię danej instytucji lub organowi.

Artykuł 7

1. Parlament Europejski, Rada i Komisja oraz, w stosownym przypadku, grupa Państw
Członkowskich, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank
Inwestycyjny, jeżeli projekt aktu prawodawczego pochodzi od nich, uwzględniają uzasad
nione opinie wydane przez parlamenty narodowe lub izbę parlamentu narodowego. 

Każdy parlament narodowy dysponuje dwoma głosami rozdzielonymi w zależności od kra
jowego systemu parlamentarnego. W dwuizbowym krajowym systemie parlamentarnym
każda z izb dysponuje jednym głosem. 

2. W przypadku gdy uzasadnione opinie o niezgodności projektu aktu prawodawczego
z zasadą pomocniczości stanowią co najmniej jedną trzecią głosów przyznanych parlamen
tom narodowym zgodnie z ustępem 1 akapit drugi, projekt zostaje poddany ponownej
analizie. Próg ten wynosi jedną czwartą w przypadku projektu aktu prawodawczego do
tyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, przedłożonego na pod
stawie artykułu 61i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Po ponownej analizie, Komisja lub, w stosownym przypadku, grupa Państw Członkow
skich, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny lub Eu
ropejski Bank Inwestycyjny, jeżeli projekt aktu prawodawczego pochodzi od nich, mogą
postanowić o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu projektu. Decyzja ta musi być
uzasadniona. 

3. Ponadto, jeżeli w ramach zwykłej procedury prawodawczej uzasadnione opinie o nie
zgodności wniosku dotyczącego aktu prawodawczego z zasadą pomocniczości stanowią
co najmniej zwykłą większość głosów przyznanych parlamentom narodowym zgodnie z
ustępem 1 akapit drugi, wniosek zostaje poddany ponownej analizie. Po ponownej anali
zie Komisja może postanowić o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu wniosku. 

Jeżeli Komisja postanowi podtrzymać wniosek, powinna przedstawić uzasadnioną opinię
określającą przyczyny, dla których uważa, że wniosek ten jest zgodny z zasadą pomocni
czości. Wspomniana uzasadniona opinia, a także uzasadnione opinie parlamentów naro
dowych, powinny zostać przekazane prawodawcy Unii w celu ich wzięcia pod uwagę w
ramach procedury prawodawczej: 

a) przed zakończeniem pierwszego czytania prawodawca (Parlament Europejski i Rada)
rozważa zgodność wniosku prawodawczego z zasadą pomocniczości, biorąc w szcze
gólności pod uwagę powody podane i podzielane przez większość parlamentów na
rodowych, jak również uzasadnioną opinię Komisji;

b) jeżeli większością głosów wynoszącą 55 % członków Rady lub większością głosów od
danych w Parlamencie Europejskim prawodawca stwierdzi, że jego zdaniem wniosek
nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, wniosek prawodawczy nie będzie dalej
analizowany.

Artykuł 8

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w zakresie skarg w
sprawie naruszenia przez akt prawodawczy zasady pomocniczości wniesionych przez Pań
stwo Członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w artykule 230 Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej lub przekazanych przez nie zgodnie z jego porządkiem
prawnym w imieniu jego parlamentu narodowego lub izby tego parlamentu.

Zgodnie z zasadami określonymi w tym samym artykule skargi takie mogą być również
wnoszone przez Komitet Regionów w odniesieniu do aktów prawodawczych, do których
przyjęcia Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga jego konsultacji.”
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powinno być: „Artykuł 2

Przed zgłoszeniem wniosku dotyczącego aktu ustawodawczego Komisja prowadzi szero
kie konsultacje. Konsultacje te, w stosownym przypadku, powinny uwzględniać wymiar re
gionalny i lokalny przewidywanych działań. W szczególnie pilnych przypadkach Komisja
nie prowadzi konsultacji. W swoim wniosku uzasadnia taką decyzję.

Artykuł 3

Do celów niniejszego Protokołu, przez »projekty aktów ustawodawczych« rozumie się
wnioski Komisji, inicjatywy grupy Państw Członkowskich, inicjatywy Parlamentu Europej
skiego, wnioski Trybunału Sprawiedliwości, zalecenia Europejskiego Banku Centralnego i
wnioski Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu przyjęcie aktu
ustawodawczego.

Artykuł 4

Komisja przekazuje parlamentom narodowym swoje projekty i swoje zmienione projekty
aktów ustawodawczych równocześnie z ich przekazaniem prawodawcy Unii.

Parlament Europejski przekazuje parlamentom narodowym swoje projekty i swoje zmie
nione projekty aktów ustawodawczych.

Rada przekazuje parlamentom narodowym projekty i zmienione projekty aktów ustawo
dawczych pochodzących od grupy Państw Członkowskich, Trybunału Sprawiedliwości,
Europejskiego Banku Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Rezolucje legislacyjne Parlamentu Europejskiego oraz stanowiska Rady są, po ich przyję
ciu, przekazywane przez te instytucje parlamentom narodowym.

Artykuł 5

Projekty aktów ustawodawczych są uzasadniane w odniesieniu do zasad pomocniczości i
proporcjonalności. Każdy projekt aktu ustawodawczego powinien zawierać szczegółowe
stwierdzenie umożliwiające ocenę zgodności z zasadami pomocniczości i proporcjonalno
ści. Takie stwierdzenie powinno zawierać dane umożliwiające ocenę skutków finansowych
danego projektu aktu oraz, w przypadku dyrektywy, jej skutków dla regulacji wprowadza
nych przez Państwa Członkowskie, w tym, w stosownym przypadku, dla prawodawstwa
regionalnego. Podstawy stwierdzenia, że cel Unii może zostać lepiej osiągnięty na pozio
mie Unii, są uzasadniane na podstawie wskaźników jakościowych, a tam gdzie to możli
we, ilościowych. Projekty aktów ustawodawczych biorą pod uwagę konieczność
zminimalizowania wszelkich obciążeń finansowych lub administracyjnych nakładanych na
Unię, rządy krajowe, władze regionalne lub lokalne, podmioty gospodarcze i obywateli
oraz to, by takie obciążenia były współmierne do zamierzonego celu.

Artykuł 6

Każdy parlament narodowy lub każda izba parlamentu narodowego może, w terminie
ośmiu tygodni od daty przekazania projektu aktu ustawodawczego w językach urzędowy
ch Unii, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnio
ną opinię zawierającą powody, dla których uznaje, że dany projekt nie jest zgodny z zasadą
pomocniczości. Do parlamentu narodowego lub izby parlamentu narodowego należy
konsultowanie się, w stosownym przypadku, z parlamentami regionalnymi mającymi kom
petencje prawodawcze.

Jeżeli projekt aktu ustawodawczego pochodzi od grupy Państw Członkowskich, przewod
niczący Rady przekazuje opinię rządom tych Państw Członkowskich.

Jeżeli projekt aktu ustawodawczego pochodzi od Trybunału Sprawiedliwości, Europejskie
go Banku Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przewodniczący Rady
przekazuje opinię danej instytucji lub organowi.

Artykuł 7

1. Parlament Europejski, Rada i Komisja oraz, w stosownym przypadku, grupa Państw
Członkowskich, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank
Inwestycyjny, jeżeli projekt aktu ustawodawczego pochodzi od nich, uwzględniają uzasad
nione opinie wydane przez parlamenty narodowe lub izbę parlamentu narodowego. 
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Każdy parlament narodowy dysponuje dwoma głosami rozdzielonymi w zależności od kra
jowego systemu parlamentarnego. W dwuizbowym krajowym systemie parlamentarnym
każda z izb dysponuje jednym głosem. 

2. W przypadku gdy uzasadnione opinie o niezgodności projektu aktu ustawodawcze
go z zasadą pomocniczości stanowią co najmniej jedną trzecią głosów przyznanych par
lamentom narodowym zgodnie z ustępem 1 akapit drugi, projekt zostaje poddany
ponownej analizie. Próg ten wynosi jedną czwartą w przypadku projektu aktu ustawoda
wczego dotyczącego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, przedłożo
nego na podstawie artykułu 61i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Po ponownej analizie, Komisja lub, w stosownym przypadku, grupa Państw Członkow
skich, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny lub Eu
ropejski Bank Inwestycyjny, jeżeli projekt aktu ustawodawczego pochodzi od nich, mogą
postanowić o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu projektu. Decyzja ta musi być
uzasadniona. 

3. Ponadto, jeżeli w ramach zwykłej procedury prawodawczej uzasadnione opinie o nie
zgodności wniosku dotyczącego aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczości stanowią
co najmniej zwykłą większość głosów przyznanych parlamentom narodowym zgodnie z
ustępem 1 akapit drugi, wniosek zostaje poddany ponownej analizie. Po ponownej anali
zie Komisja może postanowić o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu wniosku. 

Jeżeli Komisja postanowi podtrzymać wniosek, powinna przedstawić uzasadnioną opinię
określającą przyczyny, dla których uważa, że wniosek ten jest zgodny z zasadą pomocni
czości. Wspomniana uzasadniona opinia, a także uzasadnione opinie parlamentów naro
dowych, powinny zostać przekazane prawodawcy Unii w celu ich wzięcia pod uwagę w
ramach procedury prawodawczej: 

a) przed zakończeniem pierwszego czytania prawodawca (Parlament Europejski i Rada)
rozważa zgodność wniosku prawodawczego z zasadą pomocniczości, biorąc w szcze
gólności pod uwagę powody podane i podzielane przez większość parlamentów na
rodowych, jak również uzasadnioną opinię Komisji;

b) jeżeli większością głosów wynoszącą 55 % członków Rady lub większością głosów od
danych w Parlamencie Europejskim prawodawca stwierdzi, że jego zdaniem wniosek
nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, wniosek prawodawczy nie będzie dalej
analizowany.

Artykuł 8

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w zakresie skarg w
sprawie naruszenia przez akt ustawodawczy zasady pomocniczości wniesionych przez
Państwo Członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w artykule 230 Traktatu o funk
cjonowaniu Unii Europejskiej lub przekazanych przez nie zgodnie z jego porządkiem
prawnym w imieniu jego parlamentu narodowego lub izby tego parlamentu.

Zgodnie z zasadami określonymi w tym samym artykule skargi takie mogą być również
wnoszone przez Komitet Regionów w odniesieniu do aktów ustawodawczych, do których
przyjęcia Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga jego konsultacji.”

PROTOKÓŁ W SPRAWIE STAŁEJ WSPÓŁPRACY STRUKTURALNEJ USTANOWIONEJ NA MOCY ARTYKUŁU 28A
TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ

Strona 155, art. 2 lit. d)

zamiast: „d) współpracować w celu zapewnienia podjęcia niezbędnych środków, aby uzupełnić, w
tym w ramach podejścia wielonarodowego i bez uszczerbku dla zobowiązań tych
Państw Członkowskich w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, braki stwier
dzone w ramach »Mechanizmu Rozwoju Zdolności Obronnych«;”

powinno być: „d) współpracować w celu zapewnienia podjęcia niezbędnych środków, aby uzupełnić, w
tym w ramach podejścia wielonarodowego i bez uszczerbku dla zobowiązań tych
Państw Członkowskich w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, braki
stwierdzone w ramach »Mechanizmu Rozwoju Zdolności Obronnych«;”
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PROTOKÓŁ W SPRAWIE STOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ DO POLSKI I
ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA

Strona 157, art. 1 ust. 1

zamiast: „1. Karta nie rozszerza zdolności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadne
go sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy
ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne
Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wol
nościami i zasadami, które są w niej potwierdzone.”

powinno być: „1. Karta nie rozszerza kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żad
nego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy
ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne
Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wol
nościami i zasadami, które są w niej potwierdzone.”

3. PROTOKOŁY DO DOŁĄCZENIA DO TRAKTATU Z LIZBONY

Protokół nr 1

a) Strona 167, art. 1 pkt 5 lit. a) tiret piąte

skreśla się wyrażenie

„— artykuł 9.1”.

b) Strona 174, art. 1 pkt 12 lit. c)

zamiast: „c) w artykule 1 skreśla się akapit drugi”;

powinno być: „c) w artykule 1, w akapicie pierwszym słowa »niniejszego Traktatu« zastępuje się sło
wem »Traktatów«, oraz skreśla się akapit drugi”;

c) Strona 175, art. 1 pkt 12 lit. j) ppkt (i), nowy art. 9 ust. 1 akapit pierwszy, zdanie pierwsze statutu
Europejskiego Banku Inwestycyjnego

zamiast: „1. Rada Dyrektorów decyduje o przyznaniu finansowania, w szczególności w for
mie pożyczek i gwarancji oraz zaciągnięcia pożyczek, ustala oprocentowanie
udzielanych pożyczek, a także prowizje i inne opłaty.”

powinno być: „1. Rada Dyrektorów decyduje o przyznaniu finansowania, w szczególności w for
mie kredytów i gwarancji oraz o zaciągnięciu pożyczek, ustala oprocentowanie
udzielanych kredytów, a także prowizje i inne opłaty.”

d) Strona 176, art. 1 pkt 12 lit. k) ppkt (i) oraz (ii)

zamiast: „(i) w ustępie 3 akapit drugi wyrazy »… zaciągania i udzielania pożyczek i gwarancji«
zastępuje się wyrazami »… zaciągania pożyczek, przyznawania finansowania, w
szczególności w postaci pożyczek«;

(ii) w ustępie 4 wyrazy »… na temat propozycji dotyczących zaciągania i udzielania
pożyczek oraz udzielania gwarancji« zastępuje się wyrazami »… na temat propo
zycji dotyczących zaciągania pożyczek oraz przyznawania finansowania, w szcze
gólności w formie pożyczek i gwarancji«;”

powinno być: „(i) w ustępie 3 akapit drugi wyrazy »…zaciągania i udzielania pożyczek i gwarancji«
zastępuje się wyrazami »… zaciągania pożyczek, przyznawania finansowania, w
szczególności w formie kredytów«;

(ii) w ustępie 4 wyrazy »… na temat propozycji dotyczących zaciągania i udzielania
pożyczek oraz udzielania gwarancji« zastępuje się wyrazami »… na temat propo
zycji dotyczących zaciągania pożyczek oraz przyznawania finansowania, w szcze
gólności w formie kredytów i gwarancji«;”
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e) Strona 176, art. 1 pkt 12 lit. n) ppkt (i)

zamiast „(i) w ustępie 1 akapit pierwszy wyrazy »… udziela pożyczek« zastępuje się wyrazami
»… przyznaje finansowanie, w szczególności w formie pożyczek i gwarancji«, wy
razy »projektów inwestycyjnych« zastępuje się (…)”

powinno być: „(i) w ustępie 1 akapit pierwszy wyrazy »… udziela pożyczek« zastępuje się wyrazami
»… przyznaje finansowanie, w szczególności w formie kredytów i gwarancji«, wy
razy »projektów inwestycyjnych« zastępuje się (…)”

f) Strona 177, art. 1 pkt 12 lit. n) ppkt (iii), nowy art. 16 ust. 5 zdanie pierwsze statutu Europejskiego
Banku Inwestycyjnego

zamiast: „5. Łączna kwota pożyczek i gwarancji udzielonych przez Bank nie może przekro
czyć 250 % kwoty subskrybowanego kapitału, kapitału zapasowego, nierozwią
zanych rezerw oraz nadwyżki rachunku zysku i strat.”

powinno być: „5. Łączna kwota kredytów i gwarancji udzielonych przez Bank nie może przekro
czyć 250 % kwoty subskrybowanego kapitału, kapitału zapasowego, nierozwią
zanych rezerw oraz nadwyżki rachunku zysku i strat.”

g) Strona 177, art. 1 pkt 12 lit. p) ppkt (iii), nowy art. 18 ust. 2 akapit drugi statutu Europejskiego Ban
ku Inwestycyjnego

zamiast: „Jednakże, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gubernatorów na podstawie ar
tykułu 7 ustęp 3 litera b) i kiedy wymaga tego realizacja działań określonych w arty
kule 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rada Dyrektorów stanowiąc
większością kwalifikowaną określa zasady i warunki uczestnictwa w kapitale przed
siębiorstwa handlowego, zwykle jako uzupełnienie pożyczki lub gwarancji, o ile jest
to konieczne do finansowania inwestycji lub programu.”;

powinno być: „Jednakże, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gubernatorów na podstawie ar
tykułu 7 ustęp 3 litera b) i kiedy wymaga tego realizacja działań określonych w arty
kule 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rada Dyrektorów stanowiąc
większością kwalifikowaną określa zasady i warunki uczestnictwa w kapitale przed
siębiorstwa handlowego, zwykle jako uzupełnienie kredytu lub gwarancji, o ile jest to
konieczne do finansowania inwestycji lub programu.”;

h) Strona 178, art. 1 pkt 12 lit. p) ppkt (v), nowy art. 18 ust. 7 Statutu Europejskiego Banku
Inwestycyjnego

zamiast: „7. Obok udzielania pożyczek, Bank może udzielać wsparcia technicznego zgodnie z
zasadami i na warunkach określonych przez Radę Gubernatorów stanowiącą
większością kwalifikowaną i z poszanowaniem niniejszego Statutu.”;

powinno być: „7. Obok udzielania kredytów, Bank może udzielać wsparcia technicznego zgodnie z
zasadami i na warunkach określonych przez Radę Gubernatorów stanowiącą
większością kwalifikowaną i z poszanowaniem niniejszego Statutu.”;

i) Strona 181, art. 1 pkt 16 lit. g) Protokołu nr 1 zmieniającego Protokoły dołączone do Traktatu o Unii
Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub Traktatu ustanawiającego Euro
pejską Wspólnotę Energii Atomowej

zamiast: „g) w ustępie 6, który otrzymuje oznaczenie ustęp 5, dodaje się nowy akapit pierw
szy w brzmieniu: »Zjednoczone Królestwo podejmuje wysiłki w celu uniknięcia
nadmiernego deficytu budżetowego.«, a na początku następującego po nim aka
pitu skreśla się wyrazy »116 ustęp 4,«;”

powinno być: „g) w ustępie 6, który otrzymuje oznaczenie ustęp 5, dodaje się nowy akapit pierw
szy w brzmieniu: »Zjednoczone Królestwo podejmuje wysiłki w celu uniknięcia
nadmiernego deficytu.«, a na początku następującego po nim akapitu skreśla się
wyrazy »116 ustęp 4,«;”
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j) Strona 183, art. 1 pkt 18 lit. f)

zamiast: „f) w artykule 4 akapit pierwszy skreśla się wyrazy »…, które nie są związane dorob
kiem Schengen,«;”

powinno być: „f) w artykule 4 akapit pierwszy skreśla się wyrazy »…, które nie są związane dorob
kiem Schengen,«, a wyrażenie »tego dorobku« zastępuje się wyrażeniem »dorobku
Schengen«;”

k) Strona 186, art. 1 pkt 20 lit. k), nowy art. 6a Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Kró
lestwa i i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

zamiast: „Artykuł 6a

Zjednoczone Królestwo ani Irlandia nie będą związane zasadami określonymi na pod
stawie artykułu 16b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczącymi prze
twarzania danych osobowych przez Państwa Członkowskie w wykonywaniu działań
wchodzących w zakres zastosowania części trzeciej tytuł IV rozdział 4 lub 5 tego Trak
tatu, jeśli państwa te nie będą związane zasadami Unii w dziedzinie współpracy sądo
wej w sprawach karnych lub współpracy policyjnej, w ramach której należy
przestrzegać przepisów ustanowionych na podstawie artykułu 16b.”

powinno być: „Artykuł 6a

Zjednoczone Królestwo ani Irlandia nie będą związane zasadami określonymi na pod
stawie artykułu 16b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczącymi prze
twarzania danych osobowych przez Państwa Członkowskie w wykonywaniu działań
wchodzących w zakres zastosowania części trzeciej tytuł IV rozdział 4 lub 5 tego Trak
tatu, jeśli państwa te nie będą związane zasadami Unii w dziedzinie współpracy wy
miarów sprawiedliwości w sprawach karnych lub współpracy policyjnej, w ramach
której należy przestrzegać przepisów ustanowionych na podstawie artykułu 16b.”

l) Strona 190 i 191, art. 1 pkt 21 lit. l), nowy art. 7 załącznika do Protokołu w sprawie stanowiska Danii

zamiast: „Artykuł 7

Dania nie będzie związana zasadami określonymi na podstawie artykułu 16b Trakta
tu o funkcjonowaniu Unii, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Pań
stwa Członkowskie w wykonywaniu działań wchodzących w zakres zastosowania
części trzeciej tytuł IV rozdział 4 lub 5 tego Traktatu, jeśli państwo to nie będzie zwią
zane zasadami Unii w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych lub współ
pracy policyjnej, w ramach której należy przestrzegać przepisów ustanowionych na
podstawie artykułu 16b.”.

powinno być: „Artykuł 7

Dania nie będzie związana zasadami określonymi na podstawie artykułu 16b Trakta
tu o funkcjonowaniu Unii, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Pań
stwa Członkowskie w wykonywaniu działań wchodzących w zakres zastosowania
części trzeciej tytuł IV rozdział 4 lub 5 tego Traktatu, jeśli państwo to nie będzie zwią
zane zasadami Unii w dziedzinie współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach
karnych lub współpracy policyjnej, w ramach której należy przestrzegać przepisów
ustanowionych na podstawie artykułu 16b.”.

Protokół nr 2

m) Strona 200, art. 7 ust. 1

zamiast: „1. W artykule 38 akapit trzeci i w artykule 82 akapit trzeci Traktatu EWEA odnie
sienia do artykułów 141 i 142 zastępuje się odpowiednio odniesieniami do arty
kułów 226 i 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”

powinno być: „1. W artykule 38 akapit trzeci i w artykule 82 akapit czwarty Traktatu EWEA od
niesienia do artykułów 141 i 142 zastępuje się odpowiednio odniesieniami do ar
tykułów 226 i 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”
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n) Strona 200, art. 7

W art. 7 Protokołu nr 2 dodaje się następujący ustęp:

„4.  W artykule 198 akapit czwarty litera c) Traktatu EWEA odesłanie do załącznika II do Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską zastępuje się odesłaniem do załącznika II do Traktatu o Unii
Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.”,

oraz ustęp 4 otrzymuje oznaczenie ustęp 5.

4. TABELE EKWIWALENCYJNE, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 5 TRAKTATU Z LIZBONY

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

a) Strona 207, dotychczasowa numeracja w Traktacie o Unii Europejskiej odnosząca się do tytułu VI,
przypis nr 16

zamiast: „Postanowienia tytułu VI dotychczasowego Traktatu UE dotyczące współpracy poli
cyjnej i sądowej w sprawach karnych zostają zastąpione postanowieniami części trze
ciej tytuł IV rodziały 1, 4 i 5 TFUE.”

powinno być: „Postanowienia tytułu VI dotychczasowego Traktatu UE dotyczące współpracy poli
cyjnej i sądowej w sprawach karnych zostają zastąpione postanowieniami części trze
ciej tytuł IV (który otrzymuje oznaczenie tytuł V) rozdziały 1, 4 i 5 TFUE.”

b) Strona 212, numeracja w Traktacie z Lizbony i Nowa numeracja w Traktacie o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej odnosząca się do tytułu rozdziału 4 tytułu IV

zamiast: „Rozdział 4 - Współpraca sądowa w sprawach karnych

Rozdział 4 - Współpraca sądowa w sprawach karnych”

powinno być: „Rozdział 4 - Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych

Rozdział 4 - Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych”

5. AKT KOŃCOWY

DEKLARACJE ODNOSZĄCE SIĘ DO POSTANOWIEŃ TRAKTATÓW

a) Strona 257, 18. Deklaracja dotycząca rozgraniczenia kompetencji, akapit drugi

zamiast: „Jeżeli Traktaty przyznają Unii w określonej dziedzinie kompetencję dzieloną z Pań
stwami Członkowskimi, Państwa Członkowskie wykonują swoją kompetencję w za
kresie, w jakim Unia nie wykonała lub postanowiła zaprzestać wykonywania swojej
kompetencji. Ta ostatnia sytuacja ma miejsce wtedy, gdy właściwe instytucje Unii po
stanowią uchylić dany akt prawodawczy, w szczególności w celu lepszego zagwaran
towania stałego poszanowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Z inicjatywy
jednego lub kilku swoich członków (przedstawicieli Państw Członkowskich) i zgodnie
z artykułem 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rada może zwrócić się
do Komisji o przedłożenie wniosków mających na celu uchylenie danego aktu prawo
dawczego. Konferencja z zadowoleniem przyjmuje deklarację Komisji, że będzie ona
traktować te prośby ze szczególną uwagą.”

powinno być: „Jeżeli Traktaty przyznają Unii w określonej dziedzinie kompetencję dzieloną z Pań
stwami Członkowskimi, Państwa Członkowskie wykonują swoją kompetencję w za
kresie, w jakim Unia nie wykonała lub postanowiła zaprzestać wykonywania swojej
kompetencji. Ta ostatnia sytuacja ma miejsce wtedy, gdy właściwe instytucje Unii po
stanowią uchylić dany akt ustawodawczy, w szczególności w celu lepszego zagwaran
towania stałego poszanowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Z inicjatywy
jednego lub kilku swoich członków (przedstawicieli Państw Członkowskich) i zgodnie
z artykułem 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rada może zwrócić się
do Komisji o przedłożenie wniosków mających na celu uchylenie danego aktu usta
wodawczego. Konferencja z zadowoleniem przyjmuje deklarację Komisji, że będzie
ona traktować te prośby ze szczególną uwagą.”
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b) Strona 258, 22. Deklaracja odnosząca się do artykułów 42 i 63a Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej

zamiast: „Konferencja uważa, że w przypadku gdy projekt aktu prawodawczego, którego pod
stawą jest artykuł 63a ustęp 2, naruszałby istotne aspekty systemu zabezpieczenia spo
łecznego Państwa Członkowskiego, w szczególności jego zakres stosowania, koszty
lub strukturę finansową, lub miałby wpływ na równowagę finansową tego systemu,
zgodnie z artykułem 42 akapit drugi, interesy tego Państwa Członkowskiego zostaną
należycie uwzględnione.”

powinno być: „Konferencja uważa, że w przypadku gdy projekt aktu ustawodawczego, którego pod
stawą jest artykuł 63a ustęp 2, naruszałby istotne aspekty systemu zabezpieczenia spo
łecznego Państwa Członkowskiego, w szczególności jego zakres stosowania, koszty
lub strukturę finansową, lub miałby wpływ na równowagę finansową tego systemu,
zgodnie z artykułem 42 akapit drugi, interesy tego Państwa Członkowskiego zostaną
należycie uwzględnione.”

c) Strona 262, 41. Deklaracja odnosząca się do artykułu 308 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej, ostatnie zdanie

zamiast: „W związku z tym Konferencja zauważa, że zgodnie z artykułem 15b ustęp 1 Trak
tatu o Unii Europejskiej nie ma możliwości przyjmowania aktów prawodawczych w
dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.”

powinno być: „W związku z tym Konferencja zauważa, że zgodnie z artykułem 15b ustęp 1 Trak
tatu o Unii Europejskiej nie ma możliwości przyjmowania aktów ustawodawczych w
dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.”


